Aktuality v obci
Vianoce
veľká rozprávka
Práve teraz, keď sú vianočné prípravy v plnom prúde, túžia malí i veľkí
po pohode, pokoji a rozprávkach. Rozprávky majú veľa spoločného s naším
životom a vo vianočnom období máme
sklon sa k nim vracať. Sú zrkadlom
nášho sveta. Čím horšia je skutočnosť,
tým radšej sa ponárame do čarovného
sveta rozprávok. Rozprávky sú dôležité pre naše poznanie pravdy, krásna,
dobra a zla. V hĺbke svojej duše túžime
po rozprávkovom živote, veríme vo
víťazstvo pravdy. V rozprávkach je
všetko možné. Hlúpy Jano sa môže
stať kráľom, Janko a Marienka premôžu Ježibabu. To nám dáva nádej, že
aj v skutočnom živote sa môžeme dočkať rozprávkového konca. Vianoce nie
sú len o rozprávkach, snoch a túžbach,
ale aj o pokore a tolerancii. Aj dnes sa
dá precítiť to duchovno Vianoc, ktoré
valcuje čoraz konzumnejší spôsob
života. Kedysi pred Vianocami bielili
izby, vymazali podlahu a celá domácnosť i zadné stavy dôkladne poupratovali. Na štedrý deň sa pripravoval štedrovečerný stôl, na ktorom nechýbal
vianočný chlieb, koláče, peniaze, med,
oblátky a pálenka. Horela na ňom
sviečka a navyše bol jeden tanier pre
pocestného, alebo blúdiacu dušu.
Na jeseň, keď sa dni skracovali verili,
že čoraz väčšiu moc získavajú temné
sily. Preto blížiaci sa slnovrat (21. 12.)
bol dôležitým dňom a narodenie Ježiša
Krista (25. 12.), ktorý bol oslavovaný aj
ako zrodenie slnka. Slnovratu predchádzali rôzne rituály, ktoré mali zabezpečiť šťastie a hojnosť. Napríklad stridžie
dni, ktoré trvali od Kataríny do Tomáša.
Nový rok cirkev posúvala až napokon
v roku 1582 určil Gregor VIII. termín
nového roka na 1. 1. a Traja králi sa
ustálili na šiesteho januára. Tento deň
je zároveň posledným dňom vianočného obdobia a začína fašiang. Z nášho
života sa postupne tieto tradície vytrácajú. Preto na týchto stránkach chceme
tieto zvyky priblížiť. Skúsme vrátiť Vianociam to čarovné kúzlo a duchovno,
na ktoré sa všetci iste tešíme.

Tri otázky pre starostu

Blíži sa koniec roka a posledné
dni už neprinesú veľké zmeny,
ako hodnotíte tento rok?
Naše niekoľkomesačné úsilie začalo
prinášať prvé plody. Projekt revitalizácie obce bol úspešný a získame
dotáciu z eurofondov cca 550 000 €
(16 569 300 Sk). Zrekonštruuje sa ulica
Padlých hrdinov, Starojánska, trhové
miesto, ulica J. Čajaka smerom
ku kultúrnemu domu a celý priestor
pred katolíckym kostolom. Dole Balcovie vŕškom sa vybuduje prepojovací
chodník. Máme radosť, ale určite to
prinesie aj problémy. Budú sa rekonštruovať povrchy chodníkov a ciest
týchto ulíc. Verím však, že občania
budú trpezliví počas týchto prác,
ktoré prinesú nepohodu, ale konečný
výsledok nás poteší.
Dobrou správou je, že v obci pribudne viacúčelové ihrisko. Toto
dotuje vláda SR sumou 40 000 €
(1 205 040 Sk). Radi by sme opravili
aj Pamätník padlých, na ktorý sme
dostali koncom novembra dotáciu
vo výške 3300 € (99 415 Sk). Konečne
bola vyhlásená i výzva Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja (MVaRR), kde je možnosť získať
až 1 000 000 € (30 126 000 Sk) na prestavbu Informačného a kultúrneho
centra obce (býv. kult. dom), kde sa
nám podarilo zaregistrovať projekt.
Pevne veríme, že uspejeme a že spolu
so schválenou revitalizáciou sa nám
podarí skrášliť veľkú časť obce.
Určite vás zaujíma či sa budú opravovať i chodníky a cesta na Novej
Ján Hlavienka ulici. Tento problém je veľmi pálčivý.
a Monika Urbanová Avšak obec nemá možnosť vykonať
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tieto opravy naraz a z vlastných
zdrojov. Preto čakáme na vyhlásenie výzvy o nenávratný príspevok
z MVaRR na vybudovanie a rekonštrukciu infraštruktúry stredísk cestovného ruchu, ktorým naša obec
určite je. Termín vyhlásenia sa predpokladá v prvom štvrťroku 2010.
Z tejto výzvy je možné uchádzať sa
až o 2 500 000 € (75 315 000 Sk).
Tí ktorí chodia do Políka si určite
všimli dokončovacie práce na bytovom dome, kde bude 18 bytov, ktoré
sú už skolaudované. Prvých nájomníkov chceme privítať do konca februára. Začal sa stavať druhý bytový dom
so 16 bytmi, ktorý bude kolaudovaný
v júni. Kompletné ukončenie výstavby
sa plánuje do konca roku 2010. Podmienky na prideľovanie bytov bude
upravovať VZN obce, ktoré bude
zverejnené na stránkach a úradných
tabuliach obce. Už teraz sa teším
na budúci rok, kedy sa naše úspešné
projekty začnú stávať realitou.
Na záver vás chcem pozvať
na oslavu Silvestra pri Kadi, kde som
minulý rok vo vašej spoločnosti prežil
príjemné chvíle. Aj tento rok sa spolu
s organizátormi tešíme na stretnutie.
O polnoci bude pripravený silvestrovský ohňostroj. Na Nový rok o 13-tej
h. nám ako vždy zahrá dychovka
v záhradnej reštaurácii v Štarte, kde
Vás všetkých srdečne pozývam. Tým,
s ktorými sa nestretnem želám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veselého Silvestra, šťastný nový rok
a hlavne veľa zdravia.
Juraj Filo starosta obce
spracovala Monika Urbanová
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Schválené uznesenia zo zasadnutí OZ
Skrátený výpis

Dňa 27. 07. 2009
OZ schválilo počet členov rady školy
na jedenásť. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Mikušiak
Pavol, Ing. Kompiš Peter, Bc. Kissová
Zuzana, Dubovská Dagmar.
OZ schválilo navýšenie bežných príjmov obce.
OZ schválilo navýšenie bežných
výdavkov ZŠ – dotácie zo štátneho
rozpočtu o sumu 99 581 €.
OZ schválilo na zariadenie novovytvorenej triedy v materskej škole sumu
2 700 €.
OZ schválilo zriadenie tretej triedy
v materskej škole.
OZ schválilo počet žiakov v triedach
ZŠ nasledovne.
1. trieda 13 žiakov
2. trieda 11 žiakov
3. trieda 7 žiakov
4. trieda 11 žiakov
5. trieda 15 žiakov
6. trieda 12 žiakov
7. trieda 11 žiakov
8. trieda 7 žiakov
9. trieda 19 žiakov
Dňa 31. 08. 2009
Schválilo OZ dodávateľa na vymaľovanie fasády ZŠ s MŠ J. Haricha z Liptovskej Porúbky za finančnú úhradu
12 615,50 €.
OZ schválilo odpredaj pozemku
o výmere 30 m2 Kataríne a JUDr. Jaroslavovi Kokavcovi pri rodinnom dome
na Starojánskej ulici č. 151 za sumu
33,3 €/1m2.
OZ schválilo do funkcie sobášiaceho
Ing. Petra Kompiša.
Dňa 05. 10. 2009
Schválilo OZ nákup doplnkového

zariadenia na malotraktor BDR-550
(pluh, kultivátor a vlečku) úhradu
za poskytnutie služby občanom (oranie, kultivovanie) malotraktorom
BDR 550 cenu 17 €/hod.
OZ zobralo na vedomie správu o vzdelávaní v školskom roku 2008/2009
a školský vzdelávací program na školský rok 2009/2010.
OZ schválilo navýšenie dotácie Telovýchovnej jednoty ŠTART Liptovský
Ján na rok 2009 o 1 650 €.
OZ schválilo VZN č. 1/2009 o výške
úhrady, spôsob určenia a platenia
úhrady za sociálne služby poskytované obcou.
OZ schválilo za prísediaceho okresného súdu v Liptovskom Mikuláši
na obdobie 2009–2013 pani Evu
Červeňovú.
Dňa 02. 11. 2009
OZ schválilo výšku nájmu za telocvičňu v ZŠ s MŠ Liptovský Ján celoročne na 17 € na hodinu. Organizáciám pôsobiacim v obci patrí 50 %
zľava.
OZ schválilo financovanie 51 bytových
jednotiek „Pri Štarte“.
OZ schválilo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci výzvy
ROP-3.1b-2009/02 ROP za účelom
realizácie projektu „Prestavba objektu
informačné a kultúrne centrum Liptovský Ján“. Financovanie projektu
vo výške 5 % z celkových výdavkov
na projekt vo výške 46 576,78 €.
OZ poverilo starostu obce k podpísaniu zmluvy na vypracovanie žiadosti
„Revitalizácia infraštruktúry k centrám cestovného ruchu v obci Liptovský Ján“ s firmou „IKF SERVICE,
s.r.o.“, Poprad.

Dňa 20. 11. 2009
OZ schválilo VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
OZ schválilo prevod obchodného
podielu vo výške 50 % v obchodnej spoločnosti ŠPORTCENTRUMLIPT. JÁN za cenu 105 000 € na doterajšieho spoločníka Ing. Ladislava
Podmanického.
OZ schválilo priamy predaj Údolnej
stanice bývalého lyžiarskeho vleku
v lokalite Javorovica súpisné č. 467
za kúpnu sumu 5 000 € za podmienky,
že Telovýchovná jednota Štart Liptovský Ján si neuplatní predkupné právo
dohodnuté v bode 4.3 Kúpnej zmluvy
zo dňa 25. júla 2007.
OZ schválilo vybudovanie multifunkčného futbalového ihriska o rozlohe
20 m×40 m v areáli ZŠ s MŠ s doplnením doplnkových športov.
OZ schválilo zámenu pozemkov vykonanej na základe zámennej zmluvy pre
vlastníka UNA a. s., Starojánska 25, L.
Ján. Rozdiel vo výmere pozemkov je
44 m2. Tento bude finančne vysporiadaný v prospech Obce Liptovský Ján
vo výške 33 € za 1m2.
OZ schválilo koncoročnú odmenu
starostovi obce Liptovský Ján pánovi
Jurajovi Filovi v zmysle zákona NR
č. 253/1994 Zb. §3 ods. 1 citovaného
zákona vo výške 14 % súčtu vyplatených platov za obdobie január–november 2009.
OZ schválilo na oslavu Silvestra roka
2010 na zakúpenie ohňostroja sumu
300 €.
Celé znenie uznesení nájdete na www.
liptovskyjan.sk v odseku zasadnutia
OZ a na úradných tabuliach obce.

Poďakovanie
Všetkým občanom obce Liptovský Ján chcem úprimne zo srdca poďakovať za veľkú podporu vo voľbách na poslanca
Vyššieho územného celku – Žilinského samosprávneho kraja dňa 14. 11. 2009. Veľmi si toho vážim a touto cestou
Vás chcem ubezpečiť, že mojou snahou poslanca bude presadzovanie rozvoja obcí Liptova v oblasti sociálnej, kultúrnej, turizmu, školstva, do ktorých patrí i Vaša obec. Marián Vojtík, starosta obce Podtureň.

3

Aktuality v obci
Výsledky volieb 14. 11. 2009
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov 698, počet voličov, ktorým
boli odovzdané obálky 221. Počet
odovzdaných obálok 221 z toho platných hlasovacích lístkov pre voľby
predsedu 207.
Počet platných hlasovacích lístkov
pre voľby do zastupiteľstva 218. Predsedom sa stal Juraj Blanár 79519. Zvolení poslanci Ján Blcháč 5557, Alexander Slafkovský 4700, Branislav Tréger
3356, Jozef Repaský 2984, Ladislav
Andreanský 2895 a Marián Vojtík
2443.
-če-

Vianočné posedenie „tých skôr narodených“
V predvečer jedného z najočakávanejších a najradostnejších dní detí v roku
(no i niektorých dospelých) 5. decembra sa stretlo približne sto „tých skôr
narodených“ na tradičnom vianočnom
posedení so starostom a poslancami
OZ. Predvianočnú náladu umocnilo
vystúpenie asi 70-tich detí a žiakov zo
všetkých škôl v obci. Pri tejto príležitosti boli ocenení piati občania z L.
Jána za dlhoročnú prácu a tvorivý prínos do obce a v spoločenských organizáciách: pán Peter Vodila, pani Oľga
Císarová, pán Daniel Strapoň, pán
Vladimír Mlynček, pán Juraj Záborský. O humornú a veselú atmosféru
sa postaral Jozef Urban s „kolegyňou“ Martou Brziakovou v réžii Juraja
Záborského. Vo svojej prednáške prítomným priblížil niektoré prírodné
zákonitosti, ale aj niekoľko dôvodov,
prečo sa tešiť na dôchodkový vek.
Po tradičnom vianočnom pohostení
k dobrej nálade prispela aj ľudová
hudba bratov Zamiškovcov. Známe
ľudové piesne v ich podaní potešili
všetkých prítomných a boli príjemným
zakončením tohtoročného stretnutia.
Zora Šimovčeková

spájal predovšetkým s veštbami týkajúcimi sa vydaja. Patrilo k tomu varenie halušiek s lístočkami. Prvú halušku, 		
Ondrej saktorá
vyplávala muselo dievča šikovne vybrať rukou. Na lístku si prečítalo meno budúceho muža. Inou veštbou bolo liatie

olova cez ucho kľúča. Roztopené olovo sa lialo do misky s vodou. Podľa tvaru olova dievčatá hádali, aké povolanie bude mať ich budúci manžel, alebo triasli plotom pri dome a pri tom hovorili: Plotu, plotu, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa. Daj mi teraz znať, s kým ja budem pred
oltárom stáť. Potom dievčatá čakali, z ktorej strany sa ozve znamenie, ktoré malo určiť, kde býva ich budúci manžel.
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Stretnutie s Mikulášom
Aj keď to mal Mikuláš tento rok ťažké,
prišiel medzi deti aj bez snehovej
nádielky. Dlhé čakanie na jeho príchod spríjemňovala deťom „Červená
čiapočka“. Niektoré deti v nej poznali
pani učiteľku Renátku aj napriek
tomu, že často menila hlas. Mikuláš
nakoniec došiel na krásne vyzdobený
školský dvor, kde k vlaňajším netradičným vianočným ozdobám pribudli
ozdoby Terezky Kubovej, Michalky
Balcovej a ostatných detí. Mikuláš
a jeho pomocníci, Snehulienka a čert,
priniesli na koči plné vrecia prekvapení, ktoré si zaslúžili len tí, čo vedeli
básničku, pesničku alebo aspoň svoje
meno. Vikinka na otázku: „Ako sa
voláš?“ – odpovedala – „Viki – Viki
dobrá!“. Aj na Snehulienku sa deti
pýtali: „Kde pôjde potom?“ „Na Severný
pól!“ „A to v tých topánkach?“ Na čertovi deti obdivovali chvost, lebo ho mal
raz vpredu, raz vzadu.
Nikolka mala pre Mikuláša pripravený list s vianočným prianím. Pred
odchodom Mikuláš sľúbil deťom, že
pošle sneh, a slovo dodržal. Na druhý
deň skutočne snežilo. Pán starosta
na záver za pomoci Mikuláša a detí
rozsvietil stromček. Výnimočne sa
tento rok rozžiaril až po treťom odratúvaní. Ale o to krajšie a bohatšie.
Určite teraz bude cesta do materskej
školy aj skoro ráno radostnejšia.
Zora Šimovčeková

Z matriky
Narodili sa
Juraj Vrabec
31. 12. 2008
Kristína Oľga Straková
4. 6. 2009
Adrián Jančuška
11. 8. 2009
Júlia Tajátová
11. 8. 2009
Lukáš Kamenský
13. 11. 2009
Zosobášili sa
Karol Chvála a Mária Malecká
17. 1. 2009 – cirkevný,
Gabriel Kubovič a Zuzana Červeňová
6. 6. 2009 – občiansky,
Milan Solárik a Viera Krajčiová
29. 8. 2009 – cirkevný,

Miroslav Halahija a Ľubica Halahijová
23. 9. 2009 – občiansky,
Daniel Ondrášik a Zuzana Urbanová
10. 10. 2009 – občiansky,
Dušan Strapoň a Andrea Bystrianska
17. 10. 2009 – občiansky,
Ivan Fronko a Ľudmila Gregušová 		
28. 11. 2009 – cirkevný sobáš.
Rozvody
Okresné súdy rozviedli v roku
2009 desať manželských párov, ktoré
uzavreli manželstvo v našom matričnom obvode.

Opustili nás
Milan Dorotovič
26. 11. 2008,
Oľga Böhmerová
14. 1. 2009,
Janka Mlynarčíková
5. 2. 2009,
Michal Galler
11. 5. 2009,
Ladislav Fillo
31. 5. 2009,
Ľubica Böhmerová
9. 7. 2009,
Milan Hanko
13. 7. 2009,
Oľga Mariščáková
26. 7. 2009,
Anna Kúdorová
16. 9. 2009,
Jozef Karolček
29. 10. 2009,
Želmíra Urbanová 16. 11. 2009.
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Platobná disciplína, čo to je?
Medzi daňovníkmi a poplatníkmi
z radov právnických, ale aj fyzických
osôb sa v našej obci množia takí, ktorí
ignorujú platobné termíny. Z neplatenia sa stáva móda a mám pocit, akoby
sa niektorí spoliehali na to, že sa na ich
dlhy zabudne, alebo im ich poslanci
obecného zastupiteľstva odpustia. Je
im úplne jedno, či obec má za čo platiť elektrickú energiu za verejné osvetlenie, či má za čo robiť údržbu verejnej zelene, vyvážať tuhý komunálny
odpad, podporovať klub dôchodcov,
športovcov a iné. Najväčší paradox
je, že práve neplatiči kričia, že sa nič
v tejto obci nerobí. Rozčuľujú sa, keď

sa pokazí verejné osvetlenie, neskoro
sa im očistí komunikácia, či chodník
od snehu a podobne. Keď si daňovník
a poplatník nesplní svoju povinnosť
a daň či poplatok neuhradí včas, alebo
vôbec, musí obec požiadať banku
o preklenovací úver. Ale ten treba
v stanovenom termíne zaplatiť. Myslíte si, že si to dlžník uvedomuje? Obec
vie počkať takým, ktorí majú finančné
problémy napríklad pre stratu zamestnania. Lenže máme aj takých neplatičov, ktorí si kupujú a stavajú domy,
chodia na dovolenky a iné, ale daň
či poplatok svojej obci uhradiť? Načo,
veď počká! Obec dlžníka upomína

v rámci zákonných možností, stojí ju
to finančné prostriedky, lebo všetko
treba doručiť do vlastných rúk. On sľubuje, že už zmeškané dane a poplatok
uhradí. Spíše s obcou splátkový kalendár, ale v duchu už vie, že tak neurobí. Keď obec využije všetky zákonné
možnosti pri vymáhaní pohľadávok
a použije tú poslednú, exekúciu, ešte
sa urazí. Ja si však myslím, že v tomto
prípade by mali byť urazení a nahnevaní práve tí, ktorí si svoje povinnosti
plnia a z ich daní a poplatkov sa uhrádzajú zvýšené náklady, ktoré by mohli
byť použité na potrebnejšie akcie.
-če-

Súťaž
o pohár starostu

Čo všetko je svätojánske
Prívlastok „svätojánsky“ sa vyskytuje
v rôznych slovách a celkom vhodne
sa dá využiť na pomenovanie aktivít
na území L. Jána. Svätojánsky chlebík,
to je nielen rastlina, ale aj názov zborového časopisu, ktorý vydáva Evanjelický cirkevný zbor v L. Jáne. Svätojánsky prameň, to nie je len Teplica,
v ktorej sa radi kúpu návštevníci Jána,
ale aj známy evanjelický spevokol. Svätojánska muška, to nie je len maličké
stvorenie, ktoré teší drobným svetielkom, ale i detský evanjelický spevokol,
ktorý od začiatku septembra tohto
roku pôsobí na území evanjelického
cirkevného zboru.
Nenacvičuje síce v Jáne, ale Podtureň predsa tiež je súčasťou tohto cirkevného zboru a jánčania sa rovnako
dobre môžu zúčastňovať na jeho práci.
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Od začiatku tak aj je. Aj z Jána pravidelne každú stredu o pol piatej podvečer prichádzajú deti do Kultúrneho
domu v Podturni k nácvikom.
Ak si myslíte, že nácvik spevokolu musí byť nuda, veľmi sa mýlite.
Nemôže to byť nuda už len preto, že
piesne sú veľmi pekné. Taktiež stretnutia sú doplnené o zaujímavé hry
a nechýba ani modlitba a rozprávanie
o Pánu Bohu.
Prvýkrát spevokol vystupoval
štvrtého októbra v ev. kostole v Jáne
na službách Božích k Poďakovaniu
za úrody zeme. Najbližšie vystúpi
počas vianočných sviatkov. Už teraz sa
môžete tešiť na pekné piesne v podaní
detí. Už na tomto vystúpení môžu
byť aj deti z okolia. Stačí, ak sa prídu
pozrieť na nácvik. Možno sa stanú ďalšími svätojánskymi muškami.
Peter Taját

Tak ako býva zvykom z posledných rokov, aj tohto roku sa
v spolupráci obce a dobrovoľného hasičského zboru uskutočnil piaty ročník súťaže hasičských zborov Liptova o pohár
starostu obce Liptovský Ján.
V kategórii žien súťažilo osem
a v kategórii mužov pätnásť družstiev. Na regulárnosť pretekov
dozerala profesionálna porota.
Súťaž sa uskutočnila 26. 9. 2009
v sobotu o 19.00 hodine v areáli
TJ Štart. Po krátkom príhovore
starostu obce a hostí pred nastúpenými hasičskými družstvami
sa pokračovalo v plnení súťažných disciplín. Tie preverili pripravenosť a zdatnosť jednotlivých
družstiev. V súťaži žien obsadilo
prvé miesto družstvo z Trstenej
a v kategórii mužov to bolo družstvo z Likavky.
Naši chlapci v naozaj tvrdej
konkurencii skončili na ôsmom
mieste, čo vzhľadom na zastaranú
techniku vôbec nemožno považovať za neúspech. Verím, že sme
ešte nepovedali svoje posledné
slovo a v budúcnosti pohár určite
skončí na našej domácej pôde.
Adamčík Jaroslav

Aktuality v obci

Čo je nové v jánskej knižnici
Aj keď nadpis signalizuje článok
o jánskej knižnici, nedá mi, aby som
v úvode nespomenula udalosť, ktorá
súvisí s každou knižnicou na Slovensku. Je to slávnostné podujatie konané
v Liptovskej knižnici G. F.-Belopotockého pri príležitosti 180 rokov založenia prvej verejnej knižnice na Slovensku, na ktorom som sa zúčastnila. Tu
v referáte pani riaditeľky sme si všetci
prítomní mohli zopakovať našu históriu a pripomenúť jednu významnú
osobnosť v nej, G. F. Belopotockého.
G. F. Belopotocký, ktorí nepochádzal z majetnej rodiny. Otec bol
remeselníkom, knihárom, a syn toto
remeslo nielen rozvinul, ale zrealizoval aj jeho všeobecné poslanie – knihu
nielen vytvoriť, ale dať ju ľuďom. A tak
1. novembra 1829 založil v Liptovskom Mikuláši prvú verejnú knižnicu
na Slovensku. Hoci trvala len trinásť
rokov, ako nežiadúcu ju vláda roku
1842 zatvorila, jej význam je veľký.
Na veľké počiny je treba odvážnych
a veľkých ľudí. A Belopotocký takým
bol. Pochopil úlohu čítania a tým aj
vzdelávania a duchovného rastu človeka cez knihy. Preto bol jedným zo
zakladateľov predchodcu Matice slovenskej, kultúrneho spolku Tatrín,
založeného v L. Mikuláši v roku 1844.
Inscenovaný príbeh jeho manželstva a hudobné vystúpenia prítomným obohatili vedomosti a spríjemnili posedenie. Okrem iných knižníc
aj naša knižnica bola ocenená za svoju
činnosť pamätným listom.
A teraz už o tom, čo je nové v našej
knižnici. Od júla 2009 funguje
v nových priestoroch. Obavy o čitateľov boli zbytočné. Stáli čitatelia si prídu
po dobré knihy aj sem. A o dobré knihy

v našej knižnici nie je núdza. Každý si
nájde to, čo má rád. Už dlhšiu dobu
medzi najčítanejšie patria slovenské
autorky: Keleová-Vasilková, Džerengová, Fulmeková, Fartelová, Boková,
Solčanská a ďalšie. Je ich neúrekom

prináša nové výdobytky vedy, aj tá
dnešná, informatická. Bolo by hlúpe
popierať nové možnosti v tejto oblasti.
A predsa si myslím, že mnohí z nás
majú radšej tú „pravú orechovú“ realitu, než tú virtuálnu.

a ženy ich romány z našej súčasnosti
majú radi. Väčšinu čitateľov v našej
knižnici tvoria ženy. Isteže, máme aj
diela populárnych svetových spisovateľov, aj diela umelecky náročné, ba aj
básnické, esejistické diela a zaujímavé
diela literatúry faktu. Aj deti si prídu
na svoje. V posledných rokoch, a to ma
veľmi teší, prichádzajú s mamičkami
aj tí najmenší. Je radosť počúvať švitorenie detských hláskov, ktoré úpenlivo prosia: „Maminka, ešte tú, aj tú, aj
túto.“ Najradšej by si odniesli všetky.
Škoda len, že stredoškoláci všetko
hľadajú na internete. Len pár rokov
dozadu si ešte v septembri stredoškoláci prišli do knižnice vybrať knihy
tzv. „povinného čítania“. Dnes ich
majú na internete. Nuž čo, každá doba

Preto verím, že ani v budúcnosti
tie „pravé knihy“, ktoré si vezmeme
do rúk a s ktorými si sadneme na svoje
obľúbené miesto, aby sme sa aspoň
na chvíľu ponorili do príbehu, sa
nestratia z nášho života. Kniha je viac,
než iba nosič informácií.
„Slovo v krásnej literatúre je totiž
najohybnejšia najpôsobivejšia výrazová
forma. Nie veda, technika a ich vymoženosti sú hlavné, ale ochotná pohostinná
duša, ktorá nadšene príjme ponúkané
dary krásnych nebies, tá je najdôležitejšia a najúčinnejšia. Teda, že nebo je
vlastne v nás, v človeku. Nutno len rozdúchať božskú iskru v sebe na príjemný
plameň a zohriať môžeme mnohých.“
(Š. Rysuľa, Boží obľúbenci)
Anna Lubelanová

Katarína

podľa tradície ľudia v tento deň jedli cesnak a robili ním kríže na dverách, aby boli chránení 		
pred strigami. S ňou súvisela i povera, že v dome, ktorý v tento deň ako prvá navštívi žena, sa bude
celý rok rozbíjať riad. Dávnu históriu majú katarínske zábavy, ktoré boli veľmi obľúbené, pretože v období adventu
(štyri týždne pred Vianocami) bolo prísne zakázané organizovať zábavy. Mládenci sa prestrojili za masky a celú noc
chodili z domu do domu a tancovali s dievčatami.

deň ženy nepriadli, nešili, ba ani perie nepárali, a to preto, aby sa dobytok na paši 		
Barbora napritento
pasení a v stajni medzi sebou neklal.
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Cirkev

List k Vianociam

Ako každý rok, tak aj tento počas Vianoc, svet hovorí o pokoji, radosti, láske.
Lenže ako sa svet dokáže rozplývať
v dojímavých slovách a želaniach, tak
aj neuveriteľne šikovne dokáže obchádzať podstatu Vianoc – Ježiša Krista.
My kresťania si uvedomujeme, že
bez Kristovho narodenia, by Vianoc
nebolo. Svet dosť hlasne dokazuje, že
Vianoce sa dokážu sláviť aj bez Krista.
Nikto nepochopí radosť z Vianoc, kým
nepustí Pôvodcu radosti do svojho
srdca. Nikto nenadobudne pokoj z Vianoc, kým neprijme Pôvodcu pokoja
do svojej duše. V nikom sa natrvalo
nezakorení ovocie Vianoc – láska, kým
nepozve Večného, aby vstúpil do jeho
časnosti.
Vo svete detí je na Vianoce už
oddávna zaužívaná tradícia písania „listov Ježiškovi“. Ich obsah často
závisí od toho, kto a čo formuje dušu
mladého človeka. Sú v nich prosby

o hračky, o predmety, o ktorých
dlhé mesiace sníva mladý človiečik,
ale aj želania o zdravie pre rodičov,
o nové bábätko v rodine… Boh má
veľkú radosť z tých detských listov.
Ale určite by ho potešil list aj od človeka staršieho. Kto z nás dospelých by
mal ešte v sebe toľko detskej fantázie
a dôvery, aby písal list Bohu? A Boh
čaká na môj a tvoj list.
Prečo Boh tak úpenlivo čaká na náš
list? Lebo čaká na odpoveď na svoj
List spred dvetisíc rokov, adresovaný
každému z nás, List, ktorého obsah
bol, je a bude vždy aktuálny. Boh ho
napísal na živom tele svojho Syna,
ktorý sa v betlehemskú noc stal človekom a vkročil do dejín každého z nás.
Mesiáš, narodený v jasliach, sa stáva
živým Listom, v ktorom Boh píše
o svojej láske k ľudskému pokoleniu.
Boh naozaj zvážil každé slovo, aby
nás jeho List zaujal, aby sme na každé
slovo reagovali živo, aby sa vrylo
do našich sŕdc. Jeho List je poslom
nádeje a pokoja, zornicou na úsvite
a lúčom prerážajúcim mraky. List
písaný Bohom nájde adresáta všade,
je čitateľný vo všetkých rečiach sveta
a s jeho obsahom nemajú problém ani
analfabeti. Celý čas je reč o Božom
Liste. A Boh čaká aj na môj...
Aj preto, rok, čo rok, Boh zosiela
na zem nové a nové Vianoce. Trpezlivo a vytrvalo. Čaká, kým sa nezamotáme do jeho milosti, aby na nás
samých ukázal veľké divy svojej lásky.
Že to takmer nepozorujeme? Veľké
veci na začiatku vyzerajú vždy ako
maličkosti. A tie sa ľahko prehliadnu.
Pamätajme: Najväčší na svete chcel
vyzerať ako malé dieťa! Kristus sa
môže aj tisíckrát narodiť v Betleheme.
Pomôže ti to len vtedy, ak sa narodí
aj v tebe. Preto sa nedajme oklamať

blikajúcimi ozdobami, sprevádzajúcimi tieto vznešené chvíle, ale uprime
zrak na jedinú a pravú vianočnú
hviezdu, ktorá nám vytrvalo a verne
ukazuje cestu k spáse Ježiša Krista.
Preto drahí bratia a sestry, chcem Vás
všetkých pozvať, aby ste predtým, ako
zasadnete k štedrovečernému stolu,
ako prídete na polnočnú sv. omšu,
ako jedni druhým budete želať vianočné vinše, aby ste si sadli a napísali
„list Ježiškovi“. Aj keď si možno učiteľ,
manažér, či robotník, nehanbi sa napísať niekoľko svojich pocitov a želaní
tomu, ktorý sa Ti prvý ozval. V niekoľkých vetách podeľme sa s ním o to
dobro, ktoré sme v priebehu posledných dvanástich mesiacov vykonali.
S priateľskou dôverou predstavme aj
to, čo sa nevydarilo. Vyjadrime želanie, ktorého realizácia by Ťa naplnila
šťastím. A nakoniec pridajme zopár
viet o svojich najdrahších. Podľa možnosti nosme ten list vo svojej mysli, aby
sme ho mohli predniesť pri Ježišových
jasliach.
Prajem nám všetkým skutočnú
detskú radosť, že čas venovaný písaniu „listu Ježiškovi“ nebol zbytočný,
ale stal sa poznaním Božej štedrosti,
ktorá je pripravená odpovedať na našu
dôveru. Boh na Vianoce znížil náruč
so svojím Synom na zem, aby v tomto
náručí pozdvihol celé ľudstvo k sebe.
Želám Vám všetkým, aby ste sa ocitli
v tomto náručí. Spoveď pred Vianocami Na Narodenie Krista a na jeho
príchod do nášho srdca sa máme pripraviť aj svätou spoveďou. Odstrániť
Božou milosťou všetko, čo tam nepatrí
a naplniť sa Kristovým pokojom.
V našej farnosti bude svätá spoveď vo
farskom kostole 19. 12. 2009.
František Kočibal
správca Rím.- kat. farnosti Liptovský Ján

Poriadok svätých omší počas Vianoc v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Lipt. Jáne
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24. 12. 2009

Štvrtok

7.30 a 24.00 hod.

31. 12. 2009

Štvrtok

16.00 hod.

25. 12. 2009

Piatok

11.00 hod.

01. 01. 2010

Piatok

11.00 hod.

26. 12. 2009

Sobota

10.00 hod.

03. 01. 2010

Nedeľa

10.00 hod.

27. 12. 2009

Nedeľa

10.00 hod.

Cirkev

Zabudnutý, a predsa veľmi významný
Popri všetkých sviatkoch, ktoré sú
na konci roka, zaniká význam jedného
z nich. Pamiatka zosnulých, Vianoce,
záver roka, to všetko sú významné
sviatky, popri ktorých si však 31.
októbra pripomínajú všetci evanjelici
výročie Pamiatky reformácie.
Čo vlastne tento deň pripomína.
Pripomína hnutie obnovenia cirkvi,
ktoré prebiehalo najskôr v Nemecku
a neskôr na celom svete v 16. storočí. Začalo tým, že 31. októbra 1517
dr. Martin Luther pribil na dvere
Zámockého kostola vo Wittenbergu
deväťdesiatpäť téz, ktorými chcel
vyvolať diskusiu o pochybnej praxi
predávania odpustkov v stredovekej
cirkvi. Diskusia sa nekonala, tézy sa
však veľmi rýchlo rozšírili a získali
veľmi veľký ohlas v Nemecku i v širokom okolí. Táto udalosť sa považuje za moment spustenia hnutia
reformácie.

O čo vlastne v reformácii ide? Ide
o snahu obnoviť pravú biblickú vieru.
Dr. Martin Luther žil v období humanizmu. Toto obdobie bolo známe svojou snahou ísť ku prameňom.
Dr. Martina Luthera to priviedlo
k štúdiu Biblie. Pri tomto štúdiu zistil,
že mnohé veci v stredovekej cirkvi sa
odlišujú od toho, čo Písmo sväté učí.
Postupne hlbokým štúdiom Písma
boli objavené hlavné zásady, ktorých
sa kresťania majú držať vo svojom
živote.
Sola Scriptura – Jedine Písmo. Biblia je jediným zdrojom pravého poznania o Bohu.
Človek môže aj inde Pána Boha
spoznávať, napríklad v prírode, v dejinách, svedomí a pod. Toto spoznávanie však nesmie viesť k špekuláciám
o Pánu Bohu a nesprávnym názorom.
Meradlom ich správnosti je vždy Božie
slovo.

Sola fide – Jedine vierou. Na základe
takéhoto čítania Biblie Martin Luther
zistil, že človek nemôže k Pánu Bohu
prísť, byť spasený, urobiť niečo pre
svoju dušu zo svojich vlastných síl.
Človek je hriešny a pred Bohom neobstojí. Nepomôžu mu ani dobré skutky.
Jediná cesta je veriť, že Boh ho chce
spasiť cez obeť svojho Syna.
Solus Christus – Jedine Kristus.
Kristus je jediný Vykupiteľ, jediný
Prostredník medzi Bohom a ľuďmi.
Iná cesta do neba neexistuje.
Tento sviatok je veľmi významný.
Trúfam si povedať, že jeho význam
možno prirovnať k sviatkom hore
spomenutým.
Reformácia totiž vedie k správnemu pochopeniu Písma svätého,
a tak i celého Božieho konania v Ježišovi Kristovi.
Peter Taját
evanjelický zborový farár

Služby Božie počas adventu a Vianoc 2009
všetky adventné nedele

služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

24. december, štvrtok, Štedrý deň

Štedrovečerné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

17.00 hod.

25. december, piatok
1. slávnosť vianočná Božie narodenie

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

26. december, sobota, 2. slávnosť vianočná
Služby Božie
Pamiatka Štefana mučeníka

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

27. december, nedeľa po Vianociach

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

31. december, štvrtok
Záver občianskeho roka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

17.00 hod.

1. január, piatok, Nový rok o polnoci

Stretnutie pod vežou

pod vežou ev. kostola

0.00 hod.

1. január, piatok, Nový rok

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

3. január, nedeľa po Novom roku

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

6. január, streda
Zjavenie Krista Pána mudrcom

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.
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Cestovný ruch

Občianske združenie JD
Opäť sa vám prihovárame touto formou z Občianskeho združenia Jánska
dolina. Naše združenie bolo aktívne aj
v tomto období.
V septembri sme sa zišli na guláš
párty, aby sme si trošku oddýchli,
zaspomínali na letnú sezónu a pripravili si návrhy na blížiacu sa zimu.
Návrhom boli aj dve zaujímavé výstavy
cestovného ruchu v Prahe a Londýne.
Prvá bola výstava v Prahe, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 3–5. 11. 2009 pod
názvom MADI TRAVEL 2009 medzinárodného veľtrhu hotelierstva a cestovného ruchu. V tomto roku sa uskutočnil už 16-ty ročník a je najväčším
svojho druhu nielen v Českej republike, ale aj v celej strednej a východnej
Európe. Spolu sa zúčastnilo 422 vystavovateľov, z toho 240 zahraničných
z 27 krajín, počet návštevníkov stúpol
na 5 285 ľudí. Všetky dni výstavy boli
určené pre odbornú verejnosť. Náš stánok navštevovali cestovné kancelárie,
vydavatelia časopisov a zástupcovia
internetových portálov. Návštevníkom sme poskytli kvalitné informácie o Liptovskom Jáne a občianskom
združení a veríme, že účasť na tomto
veľtrhu bude mať v budúcnosti ohlas,

a že počet turistov bude rásť. Na tejto
výstave nás zastupovala slečna Zuzana
Marešová a Ivana Janotková z Penziónu Sankt Johann.
Druhý bol veľtrh v Londýne
v dňoch 9–12. 11. 2009. Je to jeden
z najvýznamnejších medzinárodných
veľtrhov cestovného ruchu na svete
World Travel Market (WTM) Londýn.
Kontraktačný veľtrh bol prístupný len
pre odbornú verejnosť, pričom celkový počet vystavovateľov bol viac ako
5 000 zo 187 krajín sveta.
Pod záštitou SACR sa verejnosti
predstavilo zo Slovenska desať subjektov, medzi ktorými bolo aj Občianske
združenie Jánska Dolina v zastúpení
pani Ing. Dany Palza, z cestovnej kancelárie Dantour-Levoča.
Hlavným cieľom bolo s podporou
propagačných materiálov záujemcom
predstaviť Liptovský Ján ako atraktívnu destináciu s kúpeľnou tradíciou
s  potenciálom uspokojiť požiadavky aj
najnáročnejších zákazníkov v oblasti
ubytovania, stravovania ako aj ponuky
aktivít voľného času.
Záujem o pricestovanie na Slovensko prejavili zástupcovia cestovných kancelárií z Talianska, Izraelu,

Top Chefs Tour
Tretí november patril v Hoteli Liptovský Dvor šiestim špičkovým šéfkuchárom – Mariánovi Harciníkovi
z Villy Nečas v Žiline, Máriovi Danimu
z hotela Zlatý kľúčik v Nitre, Milanovi
Polohovi z Iris restaurant v hoteli Zlatý
Dukát v Košiciach, domácemu Miroslavovi Uhrinovi, Ladislavovi Dibalovi
z Beniczky restaurant & café v Banskej Bystrici a iniciátorovi projektu
Jaroslavovi Žídekovi šéfkuchárovi
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v Erdodyho paláci. Títo v rámci projektu Top Chefs Tour predstavili svoje
gastronomické umenie v spoločnom
šesťchodovom menu.
Domáci šéfkuchár sa prezentoval jelením chrbtom v lístkovom ceste
na hubovom ragú, plnenom hydinovo-bylinkovým pudingom, podávaným so zemiakovo-slaninkovou roládou, ku ktorému sa podávalo akostné
odrodové víno – Alibernet, Elesko, IN
VINO 2008.
Jeho kolegovia pripravili grilovaného zubáča na bryndzových raviolkách s bylinkovou omáčkou, zľahka

z Anglicka, Českej republiky či Poľska. Ukázalo sa, že naša propagácia
vo svete je priam nevyhnutná a verím,
že konkrétne výsledky v pribúdajúcom
počte zahraničných klientov sa dostavia už veľmi skoro.
Emília Ringošová
predseda OZJD

zaúdenú maslovú makrelu na paradajkovom rizote s chrenovou penou,
biele kačacie pečienky v kačacej
fáši s paprikovou omáčkou a špagetami, grilovaným jahňacím chrbtom
na fazuľkovom frikassé a domácu
šišku plnenú makom s čučoriedkovou omáčkou, karamelizovanými
gaštanmi a makovou zmrzlinou.
Projekt Top Chefs Tour chce pozdvihnúť gastronomické povedomie na Slovensku. V každom meste sa stretli so študentmi odborných škôl. Jeden
účastník z každého mesta, kde sa Top
Chefs Tour uskutočnil získal možnosť
zúčastniť sa Školy varenia uznávaného
majstra z Francúzska Yvesa Thuriesa,
ktorý vedie reštauráciu „Le Grand
Ecuyer“ a vydáva odborný magazín
o trendoch v gastronómii. Sponzormi
projektu boli spoločnosti METRO
a IN VINO.
Monika Urbanová

Školstvo

Školská reforma v našej škole
Neučíme sa pre známky, ale pre život.
Podstata reformy je v tom, ako žiakom sprostredkovať čo
najviac kvalitných poznatkov, ktoré budú vedieť využiť
v praxi, alebo v ďalšom štúdiu. To znamená, že musíme naučiť žiakov ináč sa učiť a pedagógovia sa naučia efektívne riadiť vyučovací proces. Treba vedieť si nové poznatky nájsť,
úspešne ich objavovať, experimentovať, pracovať v tíme,
diskutovať.
Nechceme žiakov len naučiť, ale chceme, aby sa vedeli učiť
sami. Všetci, mladí aj starší, máme toľko zdrojov na učenie,
že dnes učiteľ nie je schopný na hodine naučiť všetko, ale
vie, ako žiakom ich získané poznatky spraviť zmysluplnými
a použiteľnými.
Na nový spôsob vyučovania sa škola musí aj materiálne
pripraviť. V tomto školskom roku sa snažíme pripraviť pre
žiakov čo najviac didaktickej techniky na motiváciu pre získavanie poznatkov potrebných na vyučovací proces podľa
nových školských vzdelávacích programov v základnej
škole, materskej škole aj v školskej družine. Na vyučovanie
potrebujeme ďalšie priestory. Treba vybaviť učebne ďalšou
technikou. Učitelia sa musia vzdelávať v rôznych typoch
kontinuálnych vzdelávaní: aktualizačné, inovačné, špecializačné, funkčné, kvalifikačné.
V rámci modernizácie študujeme anglický jazyk, informatiku, učíme sa používať modernú techniku a programy
v aprobačných predmetoch. Štúdium je veľmi náročné.
Potrvá štyri roky a potom nás čaká ďalšie vzdelávanie.
Vzhľadom na tieto požiadavky sme v ZŠ prebudovali odborné učebne. Počítačová učebňa je vybudovaná
v kmeňovej triede. 18 PC je pripojených na internet. Počítače sme získali v rámci projektu Infovek a Modernizácie
vyučovacieho procesu. Sponzorsky od spoločnosti Enel
máme okrem počítačov aj laserové tlačiarne. V učebni je
interaktívna tabuľa, dataprojektory, CD prehrávače. V triedach používame notebooky, ktoré dostali učiteľky v rámci

Práca s interaktívnou tabuľou na hodine prírodopisu. Vyučuje
Mgr. Dúbravcová

projektu na štyri roky do používania, potom budú majetkom školy. Tie tiež využívame na vyučovaní na rôznu motiváciu cez CD, či internet, či domácu prípravu prezentácií,
ale aj pracovných listov, či písomných prác a testov, ktoré
žiaci „milujú“. Takto si môžu vylepšiť svoj kredit v žiackej
knižke.
Vybudovali sme aj školskú knižnicu, ktorú sme zariadili ako odbornú učebňu. Vybavená je novým nábytkom
s príslušnou technikou na premietanie a videoprojekciu.
V školskej družine máme veľa žiakov a dosť malý priestor,
preto sme im na prípravu na vyučovanie a oddych zariadili
ďalšiu miestnosť, kde si tiež môžu pozrieť dobrý film, alebo
sa zahrať spoločenské hry.
Teraz sa všetci tešíme na Vianoce. Pripravujeme sa na ne
aj výzdobou školských priestorov. V družine aj na výchovách vyrábame vianočné ozdoby, tešíme sa na stromček,
ktorý sa rozžiari pred školou aj v školskom vestibule. Prajeme Vám všetkým veselé Vianoce a šťastný celý nový rok.
Mgr. Jana Pivková

Ochutnávka ovocia a zeleniny
Na štvrtok 26. 11. sme sa všetci veľmi tešili. Mali sme si
doniesť rôzne druhy ovocia a zeleniny, pretože sa chystala veľká ochutnávka ovocia a zeleniny. Najskôr pani učiteľky vyhlásili súťaž o najkrajšie vyzdobenú misku z ovocia
a zeleniny. Potom sme sa už pustili do šúpania, krájania
a zdobenia. Nám mladším pomohli aj pani učiteľky.
Súťaž vyhrala skupinka v ktorej som bol ja, Filip Vyparina, Denis Filo a Miško Kováč.
Oliver Špaček, 2. trieda

Mladí ekológovia
Na etickej výchove sa snažíme recyklovať. Tu sme všetci, čo
chodíme na etickú výchovu, máme dobrú náladu a pred školou ,,vzorne” čakáme na pani učiteľku, aj s vyseparovaným

odpadom. Robíme radi, lebo tým chránime našu prírodu.
Plastový odpad z jedálne chodíme vysýpať do kontajnera
na plasty pred našou školou. Nie je to príjemná práca, ale
užitočná a niektorí z nás ju robia aj doma. Pri riečke Štiavnica, ktorá tečie za našou školou, sme si vypočuli poučenie
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o čiernych skládkach. Potom sme sa popri jej brehoch
vybrali ich hľadať. Boli sme zvedaví, či niečo nájdeme.
Uprostred krásnej jesennej prírody sme našli stavebný
odpad (tehly a zvyšky muriva), ktoré tam niekto nezodpovedný vysypal, aby ušetril svoje výdaje za odvoz na skládku.
Tento odpad znečisťoval okolie a zrejme ešte dlho bude.
žiaci 7. triedy

Turistická vychádzka
do Závažnej Poruby
Nedávno sme absolvovali turistickú
vychádzku do Závažnej Poruby. Spojili sme príjemné s užitočným a navštívili sme aj dom, kde sa narodil Milan Rúfus. O jeho živote
nám porozprávala p. Soňa Barániová, ktorá tohto básnika
a jeho rodinu osobne poznala. Na stene sme videli fotografie niektorých členov jeho rodiny.
Táto prednáška ma zaujímala o to viac, že básnik bol
spolužiakom môjho starého otca z Liptovského Hrádku.
Miroslava Špačková, 6. trieda

Ako si tu žijeme

Posledné pekné jesenné dni deti využívali na vychádzkach
i na školskom dvore – hoci aj pri hrabaní lístia. Pomohli aj
kamaráti z „veľkej“ školy. Havária na prietokovom ohrievači
prerušila prevádzku v „novej triede“ na celé tri týždne. Najmladšie deti, ktoré si na nové prostredie už ako-tak zvykli,
museli prejsť do budovy veľkej MŠ. A nebolo to ľahké.
Všetky pani učiteľky vyvinuli maximálne úsilie, aby triedy
materskej školy, hoci v provizórnych podmienkach, ale bez
obmedzení fungovali. Dnes sú najmladšie deti spokojné vo
svojej triede i vo svojich postieľkach. „Ako si správne vyčistiť zúbky“ sa deti naučili vďaka Jarkovi Adamčíkovi (ml.)
a jeho sestre Michalke, ktorí nám o zúbkoch prezradili aj
iné veci. Každý chcel mať takú veľkú kefku a ešte keby sama
čistila zúbky. Príležitosťí vidieť výstavu zvierat, ktoré žijú
najmä v okolitých lesoch, majú naše deti veľmi málo. Preto
boli veľmi radi, že môžu „pretvarované“ (preparované)
12

zvieratká vidieť u nás v obci, vďaka poľovníkom zo Sankt
Hubert a.s. „Ako sa pripravujú zvieratká na zimu“ – prišli
porozprávať deťom dobre známe tety zo SMOPaJ-u z Liptovského Mikuláša. Na vystúpení v obci pre „tých skôr
narodených“ celý 25 členný kolektív detí so svojim programom „Od Ondreja do Vianoc“ zožal veľký úspech. Na „privítanie Mikuláša“ sa všetky deti zodpovedne pripravovali.
Okrem toho, že sa naučili množstvo básničiek a pesničiek,
za pomoci paní učiteliek vyzdobili celú školu. A aby „Mikuláš nemusel chodiť do materskej školy niekoľkokrát“, vystúpili
deti zo všetkých tried na spoločnej Vianočnej besiedke 17.
decembra v telocvični ZŠ. Predstavili sa pekným a dlhým
programom. Okrem sladkého prekvapenia v balíčkoch,
Mikuláša z medovníka a ovocia boli deti obdarované hračkami, prehrávačmi CD, hudobnou vežou, aj papierenským
materiálom, deti v tretej triede dostali nový hrací kútik –
kuchynku. Posledný deň pred vianočnými prázdninami
boli deti koledovať v obci. Najväčšiu a najsladšiu odmenu si
vykoledovali na obecnom úrade.

Školstvo
Naša krúžková činnosť

Krúžok anglického jazyka: Podľa slov pána Fecskeho
sú deti šikovné povedia po anglicky veľa slovíčok: ako sa
volám, aké poznáme ovocie a farby.
Tvorivé dielne: Z prírodných materiálov deti vytvorili
pekné veci – ježkov i veselé tekvičky pod vedením pani učiteľky Peťky Sekerákovej. A aj na „Šarkaniádu“ sa poctivo
pripravovali.
Hudobno-pohybový krúžok: Vedie pani učiteľka
Renatka Hurajová, ktorí sa venoval príprave „vianočného
prekvapenia“ – vystúpenia pre starých rodičov i rodičov.
Literárno-dramatický krúžok: Tu sa deti najskôr
zoznámili s rozprávkovými bábkami. Niektoré museli
s pani učiteľkou Gabikou Kompišovou opravovať, keďže sa

pre rekonštrukciu počas prázdnin sťahovali hore-dolu.
Počítačový krúžok: Je určený predovšetkým predškolákom. Ale nielen na hranie! S pomocou pani učiteľky
Andrejky Švantnerovej vedia na počítači nielen napísať
svoje meno, ale i vytlačiť na tlačiarni.
Besiedka: S pánom farárom Tajátom a neodmysliteľnou
gitarou.
Za sponzorskú pomoc ďakujeme najmä J. Urbanovi,
D. Dubovskej, M. Mikušiakovej. „Už sa blížia Vianoce, ten
čas rýchlo letí. Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria
deti. Starý rok už odchádza, nový ide za ním, nech Vám radosť
prinesie, to je našim prianím.“
Deti a zamestnanci materskej školy
13
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Tešíme sa na Vašu návštevu
Kedy sa prijímajú deti do materskej
školy? Kedy treba dieťa zapísať? A čo
všetko potrebuje? S týmito a podobnými otázkami sa na nás obracajú
v poslednej dobe čoraz častejšie rodičia, ktorí chcú do našej MŠ umiestniť
svoje dieťa. Vyhláška 306/2008 MŠ
SR o materskej škole § 3,ods. 1. a 2. sa
hovorí:
„Dieťa sa do materskej školy
prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (rodiča),
ktorú predloží riaditeľovi školy spolu
s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti
a dorast. Po dovŕšení dvoch rokov
veku môže byť prijaté dieťa do materskej školy, ak sú na to vytvorené
vhodné materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky. Do materskej

školy sa prijímajú deti priebežne (ak
to dovoľuje kapacita), alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín
podávania žiadostí pre nasledujúci
školský rok zverejní riaditeľ po dohode
so zriaďovateľom v budove materskej školy a na inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára
do 15. marca. Spolu s miestom a termínom sú zverejnené aj podmienky
prijatia dieťaťa do materskej školy.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.“ Čo treba
urobiť? V čase od 15. februára do 15.
marca si vyzdvihnúť žiadosť o prijatie
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. V tomto čase už bude každý

rodič oboznámený s termínom, kedy
žiadosť treba odovzdať a za akých podmienok môže byť dieťa do materskej
školy prijaté. Rozhodnutie o prijatí
alebo neprijatí dostane rodič spravidla
do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
Z dôvodu ľahšej adaptácie na nové
prostredie detí i zamestnancov sú
vítané Vaše návštevy u nás v škole
počas osláv a sviatkov, kedy je atmosféra v materskej škole slávnostná
a radostná. Na ostatné otázky Vám
radi odpovedia pedagogickí zamestnanci materskej školy v už uvedených
termínoch alebo odpovede nájdete aj
v našom „Sprievodcovi po materskej
škole“, ktorý dostanete pri návšteve
našej MŠ. Na Vašu návštevu sa už
teraz tešíme.
Zora Šimovčeková

Šarkaniáda
Veľké farebné plagáty v školách i obci
ohlasovali obľúbenú Šarkaniádu a sľubovali, že dobré počasie je objednané.
Treba si doniesť len šarkana, ktorý
najvyššie lieta a dobrú náladu. Pani
jeseň tento rok ani usporiadateľom ani
deťom priaznivo naklonená nebola. Aj
pre pána starostu bolo ťažké zariadiť to
dobré počasie, hoci v dvoch termínoch.
A aj keď za oknami vládla pochmúrna
nálada, v materskej škole sa ešte dlho

ozývala pieseň „Keď na jeseň začne
fúkať silný vietor, na oblohe objaví sa
drak...“ a šarkany, vlastnoručne vyrobené deťmi zdobili chodby MŠ celú
jeseň. Pripravené, najmä tie dobré šarkany si treba odložiť a na jeseň o rok
na Dubci sa na Vás teší pán starosta
a poslanci OZ.

Zora Šimovčeková

Pre desať minút. Čaro predvianočnej atmosféry a predvianočných príprav zatienila v obci prvý decembrový deň
nepríjemná udalosť. Zo zaparkovaného auta pred budovou ZŠ s MŠ v priebehu desať minút zmizla kabelka.
Na ulici v tom čase parkovalo ešte niekoľko áut, v materskej škole boli učiteľky, aj deti s rodičmi. Ale ani to neodradilo zlodeja, aby rozbil okno a kabelku s dokladmi ukradol. Preto upozorňujeme všetkých rodičov, aby si autá,
ktoré zaparkujú pred školou zamykali a nenechávali v nich osobné a cenné veci.
to najvýznamnejší deň. Zo strachu pred nečistými silami sa robili viaceré opatrenia, ktoré mali
Lucia bol
chrániť ľudí, domácnosť a statok. Ako ochranný prostriedok sa používali cesnak, svätená voda a mnohé

ďalšie prostriedky. Ľudia verili, že v tento deň môžu strigy aj uvidieť, ale potrebovali na to rôzne predmety. Najznámejší bol tzv. luciový stolček, bez jediného klinca. Strigy mohol vidieť ten, kto sa naň posadil v kruhu opísanom trojkráľovou kriedou a svätenou vodou. Obľúbené boli aj ľúbostné veštby. Najznámejším zvykom bolo chodenie Lucií,
ktoré sa vyobliekali do bielych plachiet a vymetali husacím krídlom kúty a bielili steny.

ako sviatok lesov. Hovorilo sa: Na Toma seď doma, čo znamenalo, že v tento deň je lepšie 		
Tomáš jesaznámy
horám vyhnúť. Na Tomáša sa zvyklo zakáľať, lebo ľudia verili, že mäso zo zvieraťa, ktoré sa zabilo

v tento deň, dlhšie vydrží.
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Obzretie za rokom 2009
Blíži sa koniec roka 2009 a my sa
chceme vrátiť a bilancovať, čo sme
za toto obdobie urobili, čo nás potešilo
a čo zarmútilo.
Január: Žiaci dostali vysvedčenia.
Už tradične je u nás odovzdávanie
spojené s malou „oslavou“ – triedny
učiteľ vyhodnotí správanie a prospech
a odovzdá žiakovi koláčik.
Február: Prišli noví žiaci, hlavne
takí, ktorí nezvládali učivo v základnej škole a psychológom boli ohodnotení na preradenie do špeciálnej školy.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sa stala canisterapia realizovaná našim odborným zamestnancom
canisterapeutom a denným vychovávateľom Ing. Jiřím Vyhnalom.
Marec: Počas jarných prázdnin učitelia uskutočnili pracovný pobyt v Špeciálnej základnej škole v Poprade,
kde sa oboznámili s ich metódami
a prostriedkami vyučovania hlavne
u žiakov s viacnásobným postihnutím.
Pre žiakov prišli vytúžené prázdniny,
na ktoré sa tešili od Vianoc.
Sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia sme oslávili spolu s učiteľmi ZŠ
v priestoroch obecného úradu. Túto
akciu spríjemnili aj naši žiaci (veľkí aj
škôlkári) s kultúrnym programom.
Apríl: Prebehlo školské kolo v recitačnej súťaži. Víťazka Romanka sa
zúčastnila súťaže „Rázusovie Vrbica“
v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom
Mikuláši. Počas výchovnej činnosti
pod vedením pána vychovávateľa
vytvorili a nainštalovali naše deti vtáčie búdky a drevené plastiky v areáli školského parku. Zároveň sme
sa podieľali na úprave areálu školy,
výsadbe kvetinových záhonov, ošetrovanie kríkov, trávnikov a stromov.
Máj: Už tradične sme mali „Deň
otvorených dverí“, kedy široké okolie
mohlo vstúpiť do arálu školy. Nahliadnuť do tried a na vyučovacie hodiny.
Zároveň pri tejto príležitosti vystúpili žiaci MŠ so scénkou: „Domček,
domček, kto v tebe býva?“, pod vedením
pani učiteľky Mgr. Erhardtovej a pani
Filovej. Žiaci ZŠ s tanečným vystúpením. Maličkí sa zúčastnili tvorivosti
detí MŠ v Liptovskom Mikuláši, pod

názvom PoTvorKa (pomôcť, tvoriť,
kamarátiť).
Prebehlo i výberové konanie na riaditeľa školy, kde bol vo funkcii opäť
potvrdený Radou školy a KŠÚ v Žiline
Mgr. Vladimír Klement.
Uctenie si matiek našich detí pri
príležitosti „Dňa matiek“ – vlastnoručne vyrobeným výrobkom odovzdaním svojej mamičke.
Jún: Na Medzinárodný deň detí
sme požiadali starostu obce, aby nám
mohli prezentovať ťažkú prácu hasičov. Hasičské auto prišlo do dvora
našej školy a žiaci mohli vidieť a previezť sa autom v priestoroch parku.
V popoludňajších hodinách deti
pokračovali v zábavných hrách a rôznych aktivitách.
V tomto období žiaci našej MŠ
vystúpili so svojou scénkou pre žiakov MŠ v Liptovskom Jáne. Konal sa
výstup najzdatnejších žiakov a pedagógov na Poludnicu, spoznávanie podzemných priestorov Jánskej doliny,
spoznávanie prírodných krás výstupom na Slemä.
V júni sa naša škola zapojila
do „Jánskych slávností“, prepožičala
priestory interiéru a exteriéru školy
na rôzne aktivity.
Júl a august: Bolo každé dieťa
u svojich rodičov alebo zákonných
zástupcov.
Na konci letných prázdnin sa učitelia vzdelávali konspektom bazálnej stimulácie v priestoroch našej školy. Ide
tu o prácu s rehabilitačnými technikami, ktoré stimulujú vnímanie, pohyb
a komunikáciu žiakov, ktorí sú ťažko
mentálne ale aj telesne postihnutí.
September: Začali sme nový školský rok 2009/2010, ktorý je pre nás
výnimočný tým, že sa začal nový
Školský vzdelávací program pre prvý
a piaty ročník. Na pracovnej pozícii
denného vychovávateľa sa vymenili
piati zamestnanci. Ich príchod znamenal skvalitnenie práce a starostlivosti
o deti.
Zintenzívnenie spolupráce s rodičmi detí sa prejavilo vo zvýšenom
záujme o naše zariadenie a o servis poskytovaných služieb. Zmenu

je vidieť aj v starostlivosti o estetiku
a interiér školy vypracovávaním projektov a získavaním sponzorov, vymaľovanie a úprava výchovných aj vyučovacích miestností dennými vychovávateľmi a učiteľmi z vlastných finančných
prostriedkov. Aktívne začali pracovať
záujmové krúžky rozvíjajúce schopnosti a zručnosti našich detí.
Skvalitnila sa rehabilitačná starostlivosť aj vďaka externému zamestnancovi, fyzioterapeutovi pani Farkašovej.
Pod vedením PhDr. Ivany Dobákovej, vedúcej výchovy, sociálneho pedagóga, prebieha odborná prax absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava.
Október: Ani nás neobišla chrípka
a museli sme s ňou bojovať. Po vzájomnej dohode riaditeľov škôl, môže
jeden žiak, ktorý je u nás ubytovaný
navštevovať ZŠ v Lipt. Jáne. Došlo
k vyprataniu priestorov služobného
bytu, kde vznikol nový školský archív.
November a december: Bol vypracovaný úspešný projekt pani Adrianou
Hurňanskou, Bc. Zuzanou Kissovou.
Nácvik programu detí ŠZŠI pod vedením pani Hurňanskej, Bc. Kohútovej
a Mgr. Kubovčíka.
Zorganizovanie Mikulášskej besiedky za účasti a podpory poslancov
obecného zastupiteľstva p. J. Adamčíka, p. J. Mlynčeka a p. M. Brziakovej.
Vystúpenie našich detí pre dôchodcov
obce Liptovský Ján.
Celý november sme pripravovali
a vyrábali výrobky, s ktorými sme sa
prezentovali na Mikulášskych trhoch.
Účasť detí na koncerte Hip-hop
v L. Mikuláši pod vedením pani M.
Podhorányovej.
Týmto sa chcem poďakovať starostovi obce J. Filovi, poslancom OZ
za vzájomnú spoluprácu, pomoc našej
škole a za vývoz lístia a odpadu. A taktiež ďakujem Šport relaxu za dlhoročné sponzorstvo pre naše ŠMŠI
zariadenie.
Všetci spoločne Vám prajeme
krásne, pokojné vianočné sviatky
a všetko najlepšie do nového roku.
Mgr. Vladimír Klement
riaditeľ školy
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Zaujímavosti

Poľovnícke spomienky
Boli sme štyria svätojánski poľovníci.
Spolu sme poľovali 40 rokov a za ten
čas sa nám všeličo prihodilo. Jedna
so spomienok sa viaže k Vianociam.
Moji kamaráti Paľo Mendoš-Londík
ako šéf mysliteľ, Aladár Pikala – stopár,
strelec a sliedič, Janko Mišian – technik a výrobca želiez a rôznych vylepšení, Janko Vareška – majster dobrého
slova a zásobovač tekutým mokom.
Každý mal svojho psa a každý pes
mal podľa zásluhy svoje meno ako
Odložený, Nežer klobúky, Ideš tuto
na a Opilec. S láskou si spomínam
na túto spoločnosť. Smejem sa cez
slzy pri spomienkach na toto obdobie. Dvaja kamaráti poľujú už „hore“
a zvyšní dvaja leštíme baganče, aby
sme mohli znova poľovať spolu.
Poľovný rok bol rozdelený podľa
mesiacov. Najradšej sme mávali tie
posledné. V septembri a októbri sme
boli v hore na love. November bol
v znamení lovu na klobásový prídel.
December patril spoločným poľovačkám na diviaky a zajace. Jeden taký
december mi manželka začala duplikovať, že za celý rok som jej k Vianociam neulovil líšku na čiapku. Pretože všetky ženy poľovníkov už majú
čiapky, goliere a mufy, iba ona nič.

Takže neostávalo nič iné, iba pripraviť
akciu „Čiapková líška“.

Po večeroch som začal čistiť brokovnicu, vyrábať broky a sušiť strelný
prach. Šéf mysliteľ – Palo Mendoš
počas večerných porád vymýšľal dokonalý plán. Aby nám myslenie išlo lepšie
statočne sme dušu kŕmili ríbezliakom.
Ani sám som netušil čo fantázie sa
ukrýva v ríbezliaku. Pred Silvestrom
bol už plán hotový. Zobrali sme kohúta
ako návnadu a hybaj do hory na „Čiapkovú líšku“.
Kohúta sme v hore opatrne zavreli
do klietky. A my hybaj k posedu, kde
sme o chvíľu sedeli ani kury na pánte.

V posede bolo ako v starej izbe a aby
sme nedajboh nezamrzli mali sme
so sebou i toho ríbezliaku. V hlbokom tichu lesa sme postupne prepadli
snom o teplej posteli, iba občas nás
vyrušoval kohút svojím kikiríkaním.
Naraz zakikiríkal ako o život a vtedy
sa prebral Londík a zahlásil: „Chlapi
už je ráno, keď kohút kikiríka.“ „Netáraj, ideme dolu“, kričí Mišian. Zoskákali sme dolu z posedu, nabili flinty
a išli sa pozrieť na kohúta. V snehu
stopár Alino objavil stopu nádherného
rysa. Železo bolo preč, klietka neporušená a kohút konečne prestal kikiríkať. Bolo nám jasné, že sme skončili
s riadnym fiaskom. Smutní s kohútom sme sa vracali domov, pri Teplici sme dopili ríbezliak a rozišli sa
domov. Kohúta som vrátil do kurína.
Očistil som sa od snehu a keď som
otvoril dvere do chodby, div som z nôh
nespadol. Z kúta na mňa blýskal pár
zelených očí. O chvíľu už celá dedina
vedela, že u nás padla líška domácimi
zbraňami. Malí vnuci to korunovali
tým, že dedko nič neulovil zatiaľ čo
oni doma líšku. Bol som samozrejme
zahanbený, ale zároveň spokojný, že
mám od manželky načas pokoj.
Ján Hlavienka a Monika Urbanová

Postrehy
Nedávno som bola na Morave. Prvé čo
som si všimla bolo, že je všade čisto,
pokosené, poorané. Často chodím
na prechádzky do okolia našej obce,
môžem posúdiť ako to vyzerá u nás.
Niektoré záhumienky a lúky nepokosené a neobrobené, rastie na nich
burina povyše hlavy. Za novou ulicou
boli na jar vyrúbané stromy. Drevnú
hmotu vlastník odpratal, ale konáre,
ktoré sú v súčasnej dobe prerastené
burinou nechal tam. Celé leto z týchto
kôp vyletoval hmyz.
Ďalší jav, ktorý ma zaráža je ten,
že v záhradách máme všetko pekne
upravené, ale nevieme si v nich nájsť
miesto na malé kompostovisko, alebo
kompostér. Je len veľmi málo takých,
ktorí ho majú. Keďže sa zeleného
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odpadu potrebujeme zbaviť, hádžeme
ho do kontajnerov, krovín, potoka.
Minulý týždeň som na bývalom smetisku našla len tak pohodené uhynuté
zajace a sliepky. Ten, kto to urobil, sa
asi spoliehal na to, že líšky a iná divá
zver to zožerie. Nestalo sa tak.
Stáva sa módou, že na Dubec sa
mládež vyvezie autami a tam si urobia piknik. To by mi vôbec nevadilo,
veď nech sa mládež stretáva, ale vadí
mi ten neporiadok, čo po nich zostáva.
Špaky, plechovky, plastové fľaše, konzervy, obaly, rozbité fľaše a iný odpad.
Nedávno som začula sťažnosť jednej pani na cintoríne. Že sa obec vôbec
oň nestará, necháva vyrásť stromy
a podobne. Nechcela som sa s ňou
hádať, len som sa jej opýtala, že kto tie

stromy pri jej hrobe zasadil. Dozvedala
som sa, že jej rodina. Povedala som, že
v prvom rade sa ona a jej rodina musí
postarať o to, aby ten veľký strom bol
ošetrovaný tak, aby nespôsoboval
škody im a ani iným. Pani sa urazila
a od tej doby so mnou nekomunikuje.
Nuž čo na to povedať? Neviem
prečo mám pocit, že v poslednom čase
sa všetci spoliehame na to, že obec
všetko za nás zariadi a urobí. Nemáme
záujem pomôcť len tak z vlastnej vôle.
Myslím si, že brigády, ktoré sa
v minulosti organizovali neboli
na škodu. Veľmi ma preto potešilo
ako si občania, ktorí bývajú v novej
bytovke svojpomocne skrášlili okolie
a vybudovali pekné detské ihrisko.
-če-

Pre detičky
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Trocha z iného súdku
Ján má dlhú a bohatú športovú tradíciu hlavne v klasických športoch ako je
futbal, lyžovanie a podobne, ale že sa
niekto venuje motocyklovému športu
som sa dozvedel ako ináč pri výmene
pneumatík. O atmosfére motocyklových pretekov som sa rozprával
s Paľom Zimmermannom a jeho
dvoma synmi Dávidom (19) a Denisom (17).
Takže pekne od začiatku aké je vaše
motocyklové curriculum vitae?
Paľo: Začínal som v 14-tich na svojej
prvej motorke pionier 05, potom som
v 17-tich začal jazdiť motokros na 250tke a v 26-tich som presedlal na cestné
motorky, kedy som sa stal aj členom
Motoklubu Liptov, ktorý je pod záštitou Slovenskej motocyklovej federácie
divízia mototuristika. S Motoklubom
Liptov sme organizovali motorkárske
zrazy. V 1996 sme organizovali medzinárodný zraz, ktorý bol ocenený ako
najlepší zraz v strednej Európe.
Dávid: Na motorke som prvýkrát
sedel ako sedemročný. Najskôr Motomorini 50, potom v 12-tich som si
kúpil Pioniera za dve tisícky, v 15-tich
som si spravil malé A (vodičský preukaz na motorku do 50 cm3) začal som
jazdiť na Babete potom na Simsone
a Aprilii 50. V 2006 som bol s otcom
prvýkrát na zraze. No a potom sme
začali jazdiť preteky.
Denis: Začínal som spolu s bratom. Ja som mal vtedy päť rokov, keď
som prvýkrát sedel na motorke. No
a potom klasika: topánky po bratovi
prešiel som na všetky motorky čo mal

Dávid

Dávid. V 15-tich som si spravil tiež
malé A a kúpil som si od brata Simsona, z neho som prešiel na Apriliu
50RS. Teraz jazdíme preteky spolu.
Paľo, čo ťa viedlo k tomu aby si začal
s chalanmi jazdiť preteky?
Keď som videl, že sa chalanom jazdenie páči zdalo sa mi bezpečnejšie
nechať ich jazdiť na okruhu. Sú vo
veku, keď ich baví jazdiť rýchlo a je to
bezpečnejšie ako na ceste.
Nám motocyklovým laikom je známy
doktor Rossi, ktorý jazdí Moto GP.
Keby som chcel jazdiť ako on, čo by
som potreboval?
Musíš mať licenciu a veľa peňazí alebo
dobrého sponzora.
Stačí jedna licencia alebo sú rôzne
úrovne?
Sú rôzne, je národná keď chceš jazdiť
majstrovstvá Slovenska. Sú aj pohárové ako Pascal cup alebo CEC. Napríklad, keď chceš jazdiť majstrovstvá
Slovenska, prebieha to tak, že podáš
žiadosť na Slovenskú motocyklovú
federáciu o vydanie licencie. Zaplatíš poplatok a ak odjazdíš požadovaný
limit, dostaneš licenciu.

Denis
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Na aké preteky máte licenciu?
Jazdíme CEC 2 (czech endurance
cup), sú to pohárové vytrvalostné preteky pozostávajúce zo šiestich pretekov. Na tieto preteky nie je potrebná
licencia.
Ako prebiehajú tieto preteky?
Sú to vytrvalostné preteky ako som už
spomínal. Jazdí sa tímovo dve hodiny
v kuse. Tím pozostáva z dvoch jazdcov.
No dobre, ale vy ste traja?
Áno, my máme dva tímy MZ Moto
I a MZ Moto II – ninjamoto (minulú
sezónu pod názvom KZ moto). Chalani sú jeden tím a ja si vždy k sebe priberiem voľného jazdca.
Preteky sa jazdia len v Čechách?
Jazdia sa prevažne v Čechách, minulý
rok sa jazdil po trikrát Most a Brno
mali sme mať jeden pretek na Slovensku, ale Slovakiaring nebol ešte
dokončený.
Kde sa nachádza Slovakiaring?
Je v Orechovej Pôtoni pri Dunajskej
Strede. Je to nový okruh, ktorý bol
otvorený v októbri, ale ako sa hovorí je
to surové, „nenagumované“.
Vráťme sa k pretekom, aké sú
pravidlá?
Jazdí sa šesť pretekov. Každý pretek
sa boduje. Boduje sa do 15 miesta.
Jazdíme kategóriu Supersport, to je
do 600 cm3.
Ako sa Vám vydarila táto sezóna?
Na MZ moto sme skončili na ôsmom
a KZ moto na devätnástom mieste
z 36 tímov, no absolvovali sme len
štvoro pretekov zo šiestich. Chcel by
som, aby sme v sezóne 2010 skončili
aspoň do piateho miesta.
To nie je zlé na nováčika. Kto je
v rodine najrýchlejší?
No je to na striedačku. Napríklad

Šport

Paľo
Prvé tri fotky sú z Panonia ring v Maďarsku voľný tréning

v Brne bol lepší Dávid, v Moste zase
Denis. Teraz keď sme boli na tréningu
v Maďarsku tam bol lepší Denis.
Ako vyzerá deň pretekov?
Väčšinou sa jazdí cez týždeň, nakoľko
prenájom okruhov na víkend je veľmi
drahý, ale v sezóne 2010 to bude
prevažne cez víkend. Jazdia sa jednodňové alebo dvojdňové preteky. Keď
sú dvojdňové, príde sa deň pred tréningom. Všetko sa rozbalí, nachystajú motorky a ide sa spať. Ráno sa
o deviatej začína tréning. Tréning trvá
2×20 minút, aby si každý člen tímu
mohol odjazdiť trať a je koniec. Potom
sa pripravujú motorky. Na druhý deň
tak okolo 10–11 h. sa ide 20 minútová kvalifikácia. Kto zajazdí najlepšie
na tréningu, ten ide jazdiť kvalifikáciu. Podľa umiestnenia je potom pozícia na štarte.
Čiže tak ako to poznáme z F1?
Áno, ale štartuje sa úplne iným spôsobom. Na jednej strane cieľovej roviny
sú postavené motorky a pretekári
stoja na druhej strane cesty po odštartovaní bežia k motorkám. Motorky
sú vypnuté, drží ich druhý člen tímu,
aby nemuseli byť v stojanoch. Štartujú všetky kategórie naraz, čas sa
meria individuálne a výsledky sa zoradia podľa kategórií. Akurát dnes sme
hovorili, že Dávid má najlepšie štarty.
Býva pravidlo, že po štarte obehne 10
až 12 pretekárov pred ním. No a potom
sa jazdia kolá cca po pol hodine a striedajú sa jazdci.
Striedajú sa tak, že jazdia na jednej
motorke?
Nie, i keď to pravidlá umožňujú, ale
pri výmene by sa strácal čas potrebný
na dotankovanie motorky. Prebieha to
tak, že jazdec príde do výmennej zóny,
odovzdá druhému v tíme transpondér,

zariadenie, ktoré meria čas a môže
pokračovať.
A čo pády a zranenia?
Chvalabohu zatiaľ nič vážne. V Moste,
sa nám stalo, že v druhom kole Dávid
spadol, motorka bola nepojazdná
a tak bežal s transpondérom do boxov,
aby som mohol pokračovať. Tým sme
stratili deväť kôl a ja som potom jazdil
celú hodinu, kým sa z toho trocha spamätal a mohol pokračovať na mojej
motorke. Nakoniec sme stratu stiahli
na dva kolá, čo nie je zlé. Zo zranení
boli zatiaľ len modriny.
Aká je atmosféra na pretekoch?
Je kamarátska, alebo si každý tím
chráni svoje?
Zo začiatku kým si vás oťukajú je
odstup, potom sa to zlepšuje. Niektoré
tímy si nenosia ani vŕtačku. My si
robíme všetko sami, takže dôvodov
na kamarátstvo je dosť. Bratranec Peťo
vyrobil prenosnú vyzúvačku na gumy.
Teraz v Maďarsku si to jeden Rakušan aj nafotil. Sú aj jazdci, ktorí prídu
na kamióne, kde je komplet všetko
na takmer profesionálnej úrovni.

Je to dosť i o peniazoch, koľko stojí
jedna sezóna?
Táto sezóna nás stála cca 400 000
korún.
To je aj na Fábiu. Na akej značke jazdíte vy?
Mám Kawasaki ZX6r, je to vlastne
polotovárenský špeciál, Denis má
Yamahu R6 a Dávid má takú istú, ale
novší model.
Čo by si odkázal tým, ktorí majú záujem o jazdenie, ako majú začať?
Na učenie sú najlepšie na to určené
trate, nie bežné cesty. Môžem poradiť ako a kde začať. Viem ako je to byť
na začiatku, kedy je každá rada dobrá.
Tiež sme sa učili, hodne nám pomohol
môj bratranec, ktorý mal vtedy ročné
skúsenosti.
Máte webovú stránku, kde sa môžeme
dozvedieť ako sa vám darí prípadne
kde vás môžeme prísť povzbudiť?
Áno, všetko je na www.cec2.cz, a veľa
fotiek a videí máme na stránke www.
ninja-moto.sk.
Na záver. Kto vám najviac pomohol?
Určite manželka Aďka, za to že má pre
náš koníček pochopenie, poďakovať
by som sa chcel tiež spoločnosti Autoprima Slovakia, ktorá nám poskytla
oleje na celú sezónu a firma M Trax
z L. Mikuláša, ktorá nám poskytla
nálepky, tímové tričká a prístrešok
k autu. Verím, že s nami ostanú aj
v sezóne 2010 a podarí sa nám získať aj nových sponzorov. Sme vďační
za každú podporu, ktorá mám pomôže
dopracovať sa k lepším výsledkom.
Ing. Peter Kompiš
Paľo, Dávid a Denis Zimmermannovci

Zimmermann cup: z ľava Dávid, Denis, Paľo na stupni víťazov
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TJ LO
prípravka

TJ STO zápasy

p.Berníková aerobic

TJ STO
tréning

Futbal partia
z L.Jána
TJ LO
prípravka

Sobota

TV
1.-2.
MŠ

Štvrtok

Piatok

MŠ

Streda

Utorok

Nedeľa

Futbal
10:30 – 11:30
Old boys TJ LO prípravka

TV
Futbal. krúžok
5.-6. diev. starší žiaci
TV
3.-4.

TV
7.-9. diev.

TV
5.-7. chl.

TV
8.-9. chl.

TV
8.-9. chl.
TV
5.-6. diev.
TV
3.-4.

TV
1.-2.

TV
TV
5.-7. chl. 7.-9. diev.

12.00
11.00
10.00
9.00

Pondelok

-če-

8.00

V telocvični základnej školy sa už od októbra stretávajú
ženy, ktoré chcú pre seba niečo urobiť, dobre vyzerať
a posilniť svoje zdravie. Cvičíme každý utorok od 18.45
hod. a štvrtok od 19.00 hod. Cvičenie trvá jednu hodinu,
je jednoduché a nenáročné, určite ho zvládnu aj staršie
vekové kategórie. Vedie nás skúsená cvičiteľka Sida
Berníková.
K cvičeniu na spestrenie máme k dispozícii stepre,
veľké a malé lopty, činky, gumy, tyče, karimatky. V prípade záujmu si prineste vodu, tenisky, cvičebný úbor
a dobrú náladu. Príďte, skúste a uvidíte. Počas decembra je cvičenie prerušené a začína až v Januári.
Ešte jedna prosba k tým, ktorí chodia do telocvične.
Prosím všetkých, aby sa pred vstupom do telocvične
v šatni prezuli do čistých tenisiek a prezuviek, nech
telocvičňa nevyzerá ako v utorok 17. 11. 2009. Tú hlinu
a špinu tam zanechali tí, ktorí hrali volejbal. Evidentne
nerešpektovali pravidlá, ktoré sú stanovené zo strany
školy pre externých cvičencov. Chceme cvičiť v čistom
a zdravom prostredí. K tomu stačí tak málo, prezuť sa.

13.00

14.00

Futbal. krúžok
starší žiaci

15.00 16.00

17.00

Cvičím, cvičíš,
cvičíme

18:30 – 19:30
p.Berníková aerobic

Ing. Peter Kompiš

19.00

V prípade záujmu je možné využívať telocvičňu v ZŠ.
Aktuálna obsadenosť je podľa priloženej tabuľky. Bližšie sa treba informovať u pani riaditeľky Pivkovej na tel.
čísle 044/522 12 25. V prípade pravidelného využívania si treba dohodnúť voľný termín a na základe toho
sa uzavrie zmluva. Cena je 8,5 €/hod. pre občanov
Liptovského Jána v prípade nie miestnej organizácie
na komerčné využitie je to 17 €/hod.
Športu zdar!

18.00

Kam za športom

20.00 21.00

Šport
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