Zaujímavosti

Veľkonočná symbolika

Kúpeľ v studenej vode a vyšibanie korbáčom majú priniesť zdravie, krásu
a očistu od všetkého nedobrého. Obliatie dievčaťa sa považovalo za osobitnú česť pre mládenca a ešte väčšiu pre
rodinu dievčaťa. K dobrým mravom
patrilo naoko sa ostýchať a zdráhať sa
otvoriť dvere. Aj keď bola voda studená,
až ľadová a šľahanie korbáčom bolelo,
dievča nesmelo zaplakať, inak by o nej
hovorili, že nie je súca na vydaj. Povrávalo sa, že aj vydaté ženy samy vyhľadávali kúpačov, lebo verili, že po obliatí
omladnú aj o desať rokov.
O kvalite korbáča nerozhoduje iba
dĺžka, ale najmä počet pramienkov.
Plietli sa osmoráky, devätoráky, dvanástoráky, šesťnástoráky až dvadsatoráky. Na tenšom konci sa spevňovali
jemne pradenou niťou, ale nie upradenou počas suchých dní, aby šibané dievčatá nedostali suchoty. Do korbáčov sa
vpletali i rôznofarebné stužky. Ak sa
dievča poslepiačky dotklo červenej, do

roka ju čakal vydaj. Dievčatá sa na šibačku a oblievačku tešili, prikladali jej
veľký význam, lebo si tak overili, aký
je o ne záujem. Kúpačov a šibačov sa
obdarúvali veľkonočnými kraslicami
a núkali veľkonočnými jedlami – šunkou, klobáskami, koláčmi, no i vínom
a pálenkou.
K veľkonočným sviatkom neodmysliteľne patria farby – žiarivá žltá, zelená, fialová.
Žltá – symbolizuje teplo slnka, živosť, čulosť, vitálnosť. Žltá farba pôsobí dynamicky a vyvoláva v ľuďoch pocit
trvalej mladosti, veselosti, zvyšuje sebavedomie. Po dlhšom pôsobení unavuje zrak a podporuje chuť do jedenia.
Zelená – vyrovnáva psychiku
a uvoľňuje. Dušu i telo upokojí určite
stôl prikrytý zeleným obrusom, symbolizuje harmonickosť a udržuje sviežosť. Práve v jarnom období pripomína
mladosť a silu. Ľudia, ktorí obľubujú
zelenú sú spravodliví, úprimní, otvorení a skromní.
Fialová – je to farba magickosti, duchovnosti i kúziel. Fialová je zmesou
červenej a modrej. Kým modrá tlmí
a potláča, červená inšpiruje. Ich kombinácia pôsobí fascinujúco a vzbudzuje túžbu.
Veľkonočný baránok je najstarším
symbolom veľkonočných sviatkov.

V kresťanskom svete je symbolom
obetovania za spásu sveta. Predstavuje hojnosť, silu, krásu a lásku. Ak už
nemohol byť v domácnosti živý, šikovné gazdinky si ho pekávali a radi pečú
i dnes.
Veľkonočné kuriatka dostali sa medzi veľkonočné symboly najneskoršie,
ale o to razantnejšie sa presadili. Obľúbené sú najmä preto, že sú s vajíčkami ako symbolom zrodenia nového života najviac prepojené a pôsobia oveľa
krehkejšie ako ostatné mláďatká.

Veľkonočné zajačiky a ich prepojenie s Veľkou nocou má svoje opodstatnenie v symbolike, ktorú zajac predstavuje. Je symbolom plodnosti, tepla
– jari, ktorá nasleduje po tuhej zime,
dokonca aj krásy a lásky. Najlepší je,
najmä pre kúpačov a šibačov mladšej
generácie, čokoládový.
Zora Šimovčeková

Z redakčnej pošty

Postrehy z ulice
Tri mesiace prešli ako voda a prichádza jar a s ňou aj veľkonočné sviatky. Čo sa však udialo v obci počas týchto troch
mesiacov? Mali sme tu aj veselo, zabíjalo sa vo veľkom, chúdence svinky, nuž ale už je to ich osud. Bol fašiangový
sprievod dedinou s následnou veselou zábavou v Štarte, posedenie pri príležitosti sviatku žien, ženy sa roztancovávajú
v rytme Zumby, pochovávanie Moreny a Dedka a rozlúčka so snehom. Bola aj návšteva z Francúzska, o ktorej sa veľmi
v obci nevedelo. Mali individuálny program, a nechápem prečo? Mohli aj oni nakuknúť do ľudových tradícií Liptova.
Máme nové obecné zastupiteľstvo a kultúrnu komisiu, pevne verím, že sa to zlepší a Ján bude jedna kultúrno-spoločenská obec. No, a apelujem aj na vás občanov. Počúvam dookola, že sa nič nerobí, nepropaguje. Nie je to pravda. Zlepšila
sa propagácia podujatí, plagátov je dosť, vyhlasuje sa obecným rozhlasom, informácie sú zverejňované operatívne aj
na internete. Bola som na takmer všetkých podujatiach konaných tejto zimy, ale domácich bolo poriedko. Tak, občania moji milí, nelamentujte, že sa nič nerobí. Treba priložiť ruku k dielu a zapojiť sa do činnosti v obci, hoci len svojou
účasťou.
Všetci netrpezlivo očakávame, čo sa „vykľuje“ z námestia pri katolíckom kostole. No, a keby sa začalo aj s rekonštrukciou kultúrneho domu, to by už bolo úplne super. Obec nemá okrem Štartu žiaden stánok, kde by sa mohli občania
schádzať. Tak napríklad takí dôchodcovia. Zišiel by sa v obci klub, kde by si mohli nielen posedieť, poklebetiť a vypiť kávičku, ale aj vytvoriť krásne veci, ktoré vedia. Náplasťou sú utorky, kde si môžu posedieť pri hudbe našich hudobníkov.
Zima skončila, sniežik zišiel z ulíc a čo nám tu zostalo? Kopa špiny a psích exkrementov. Psíčkári, čo tak si po svojich miláčikoch upratať? Zástupcovia obce by mali riešiť čistotu Novej ulice. Už nám Novú ulicu nešpiní len družstvo,
ale aj investor! No stačilo. Prajem vám všetkým pokojné a požehnané veľkonočné sviatky a krásnu jar plnú žiarivého
Zuzana Eichlerová
slniečka.
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Bol Silvester a konala sa posledná poľovačka v roku. Nechýbali pri nej ani
moji kamaráti: Londík, Alibaba a Mišian. Všetci mudrovali, že táto poľovačka sa neskončí dobre. Alibaba
stretol farára, Londíka predišla mačka a Mišiana lámala noha, a tak tvrdil,
že bude asi dážď. Ja poverám neverím
a Mišiana som zahriakol, že ako môže
pršať pri mraze mínus desať. – „Chlapi,
čo ste chorí, veď je snehu po kolená, len
tak vrždí!“ – prehovoril hospodár Makoš. Na jeho príkaz sme sa presunuli
na miesto lovu, ktoré bolo od Váhu
až po horu Hrádok. Hospodár nás
poučil, určil priestor pre jednotlivých
strelcov i honcov. Ja ako strelec som
sa dostal k honcovi Londíkovi, lebo
mal so sebou psa, čo sa volal Odložený.
Mal som výbornú brokovnicu značky
Bajkal 16. Mala dlhú hlaveň a výborne
zasahovala cieľ.
Prvá kruhovka dopadla veľmi dobre. Ja sám som strelil dva zajace. Čo
čert nechcel, náhle začala padať hmla
a fúkať teplý vietor. Po nejakej dobe
dokonca začalo pršať. Vtedy som si
spomenul na Mišianovo koleno. – „Tak
už to tu máme! Prší ako z vreca.“ – kričí Londík. Alibaba pre zmenu nadával na farára. Postupne sa počasie tak

pokazilo, že nebolo nič vidieť a to bolo
ešte iba jedenásť hodín. Počuli sme
povel na ukončenie lovu. Čo sme ulovili, sme si podelili. Hospodár nariadil slávnostnú salvu na počesť Nového
roku a vzájomne sme si zablahoželali.
Potom nám povolil ešte poľovačku po
skupinkách. My sme sa však pobrali
domov. Pre zmenu sa zase ochladilo
a začalo snežiť. Náš štvorlístok sa najskôr skryl pod jedľu, ale potom sme za
stopárskym psom Odloženým pochodovali domov. Pes, ako vždy, znovu neposlúchol gazdu a odbehol. Darmo za
ním Londík vykrikoval. Po psovi nebolo ani stopy. Vtom na nás vybehli tri
zajace. Nečakali sme a spustili na ne
streľbu. Dva dostali zásah, no jeden
nám ušiel. A tak sme si každý niesli
domov jedného zajaca. Kričali sme
a pískali na psa, ale Odložený nikde.
Hmla zredla a Mišian, ktorý bol asi
desať metrov pred nami, kričal, že našiel psa, ale už tuhého. Všetci sme ho
obkolesili, začali kriesiť, ale darmo.
Alibaba zahlásil: „Už je v psom nebi!“
Londík za ním začal smokliť. Horšie
bolo, že psa mu priniesla žena z východného Slovenska. Čo teraz? Mišian navrhol Londíkovi, aby žene povedal, že sa nám pes stratil, a že ho

pôjdeme hľadať na Nový rok. Nato
sme psíkovi loveckými nožmi vykopali hrobček na Kamenci a tam sme ho
slávnostne pochovali. Na záver sme ho
slávnostne poliali ríbezliakom. Na
Nový rok sme ho išli akože hľadať za
humno u Mišianov. Nakoniec však
z toho bol kar za psíkom s menom
Odložený, kde sme spomínali, ako
nám vylízal misky, zožral slaninu
a šunku, potrhal ponožky aj klobúky,
no i napriek tomu sme ho mali radi.

Zaujímavosti

Odložený

Dr. Ján Hlavienka

Privítanie nového roka
Kultúra

Prvého januára sme spoločne s dychovkou privítali nový rok. Počasie bolo nádherné, i keď mrazivé. No nemalo veľký vplyv na účasť, ktorá bola hojná. Ako obvykle, starosta privítal všetkých prítomných a zároveň im poprial všetko dobré
v novom roku. Zohrieval nás čaj s rumom, ktorý nalieval Rasťo Urban a Janko
Daňo. Tých odvážnejších zahrial i tanec. Celú akciu ako vždy nafotil Mgr. Juraj
Záborský. Fotky z akcií si môžete pozrieť a stiahnuť zo stránky www.liptovskyjan.
Monika Urbanová
sk v rubrike Fotokronika obce.
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Aktuality

Druhý dych
Mnohí občania postrehli októbrovú
zmenu vo vedení NO Štart. Riaditeľom
sa stal Ján Šajbidor, ktorému sa podarilo stabilizovať personál a snaží sa napĺňať zámer obecného zastupiteľstva,
aby sa Štart znovu stal miestom, kde sa
budeme radi stretávať pri rôznych príležitostiach a zároveň čiastočne nahradí nefunkčný kultúrny dom. Po dvadsiatich rokoch chátrania hotela Štart
sa za predchádzajúcich riaditeľov pána
Čupku a pána Dzúra postupne začalo
s rekonštrukciou bufetu, WC pri bufete, vybudoval sa v záhradnej reštaurácii gril a pódium. Názov sa zmenil na
Turistickú ubytovňu Štart vzhľadom
k tomu, že zariadenie nespĺňalo štandardy hotela. Ubytovňa bola zvnútra
vymaľovaná, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia a vymenil sa inventár,
ktorý sa podarilo obci získať za symbolické ceny zo zrušených hotelov v Liptovskom Jáne.
V tejto ťažkej dobe, keď je turistov
málo, je problém udržať zariadenie
v prevádzke. Preto je našou snahou,
aby zariadenie slúžilo hlavne našim
občanom. Reštaurácia v súčasnosti ponúka stravovanie formou teplých
obedov. Skrášlil sa interiér a obec tu
usporadúva všetky väčšie podujatia
ako Svätojánske slávnosti, oslavy SNP,
posedenie pri stromčeku, návštevu
Francúzov, fašiangy, MDŽ a iné. Konajú sa tu výročné schôdze urbárskych
spoločenstiev, telovýchovnej jednoty
a jednoty dôchodcov.
Veľkej popularite sa tešia utorkové nácviky skupiny Seniori a novinkou je cvičenie Zumby, ktoré si obľúbili ženy bez rozdielu veku. Za snahu
oživiť Štart treba poďakovať aj ľudom,
ktorí stoja v zákulisí tohto zariadenia.
Stálicou je teta Betka Jezná, o bar sa
stará Ninka Račková a pri väčšom návale pomáha i Katka, manželka pána
Šajbidora (rod. Kompišová). V kuchyni varí Karolína Winiozsová a Daniel
Urban. Som rád, že občania si postupne zvykajú chodiť do Štartu a zároveň
ho tým i podporujú, aby mohol slúžiť
i naďalej. S blížiacou sa letnou sezónou
znovu otvoríme záhradný bufet a ani sa
nenazdáme budú tu Svätojánske slávnosti, ktoré sa budú konať 24.–26. 6.
2011. Teda vatra bude presne na Jána.
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Ešte raz vám ich predstavíme. Zľava: Katka Šajbidorová, Ninka Račková, Karolína
Winiozsová, teta Betka Jezná a vzadu Janko Šajbidor a Dano Urban

A už to odsýpa, frmol ako v úli. V kuchyni sa zídu veru ruky všetky, len nech im chutí
a aby to všetko pojedli. Hlavný cieľ: spokojný hosť, starosta i občan

„Hostia sú tu. Chytro, chytro, aby sa to nepripieklo…“ Na leto už netrpezlivo čaká
vylepšený záhradný bufet s grilom a nové pódium

Zároveň sa začne kultúrne leto, v rámci
ktorého v priestoroch záhradného bufetu, na spríjemnenie letných večerov,
sa vám predstavia rôzne hudobné, spevácke a tanečné telesá.
Na výstavbe Štartu sa podieľali
mnohí naši občania, preto je dôležité ho

nielen udržať, ale aj zveľadiť, aby mohol
slúžiť ešte veľa rokov. Budem rád, keď
na akcie, ktoré sa v ňom usporiadali
a usporiadajú budeme všetci spomínať
ako na príjemne strávené chvíle a tešiť
sa na ďalšie stretnutia v Štarte.
Juraj Filo, Monika Urbanová

Keď vchádzate do našej obce, určite ste
si všimli pri ceste tabuľu, ktorá informuje, že naša obec má družbu s obcou
Fontaine le Port. Jeden rok vycestujú
naši občania do Francúzska, druhý rok
prichádzajú priatelia k nám. V tomto roku sa tak udialo v dňoch 18.–24.
februára 2011, kedy sme mali možnosť
hostiť našich priateľov. Vybrali si tento

dátum, pretože to bol čas zimný, čas lyžovačiek a jarných prázdnin.
Na návštevu sme sa dôkladne pripravili. Prípravný výbor spolu so starostom obce a poslancami sa zišiel
už začiatkom novembra, aby navrhol program. Oslovili sme našich občanov, aby ich ubytovali vo svojich
domácnostiach.

Po príchode do Jána sme návštevu tradične privítali, chlebom, soľou a i tuhším. Na
privítanie mal pripravených zopár slov pán starosta Juraj Filo i zástupca starostu
partnerskej obce Fontaine le Port pán F. Dagoret. Tlmočníkov robili pani Soňa
Tarabová-Cedille a pán Jozef Čajka

Ešte spoločná fotka a hostia sa rozdelili do rodín

Francúzi u nás nelenili. Niektorí lyžovali a iní sa zas prechádzali. Našťastie zima sa
trochu spamätala a aspoň zľahka snehom poprášila

Nedočkavo sme čakali, kedy bude
deň príchodu. V Bratislave nás čakal
autobus a na letisku vo Viedni sme vyzdvihli 26 Francúzov (z toho 5 detí).
Večer o 18.00 hod. na obecnom úrade
Francúzov privítal starosta, poslanci,
občania a krojovaný pár chlebom a soľou. Po oficiálnych príhovoroch nastal
akt odovzdávania darčekov, zoznamovania sa a „rodinné“ foto (tzn. francúzski priatelia s rodinami, u ktorých bývali). Po večeri, ktorá sa konala vždy
v Štarte, si domáci rozdelili hostí na
ubytovanie.
V sobotu hostia lyžovali na Javorovici v Liptovskom Jáne, ale najskôr si
vypožičali lyže z požičovne J. Čajku. Po
obede sme boli s nimi v krytom bazéne a v saunách v hoteli Máj. Každý večer hrala skupina Seniori, okrem toho
vystúpil mužský evanjelický spevokol
Svätojánsky prameň.
V nedeľu lyžovali v Jasnej celý deň
a v pondelok bola naplánovaná prechádzka obcou. Hostia navštívili obidve materské a základné školy a po
obede Stanišovskú jaskyňu. V MŠ
im pripravili kratučký program, odovzdali darčeky, v ZŠ videli vyučovanie
v triede, ale aj v knižnici, v špeciálnej
ZŠ a MŠ si prezreli školu, internát, relaxačné miestnosti a deti im zaspievali francúzsku pesničku Frére Jacques
(Brat Jakub). Rozlúčkového večera
sa zúčastnil aj primátor Liptovského
Mikuláša MUDr. Alexander Slafkovský, ktorý prekvapil svojou perfektnou
francúzštinou. Večer obohatili svojou prítomnosťou ľudoví remeselníci
z Liptova, ktorí prezentovali svoje výrobky a niektoré z nich si mohli hostia zakúpiť. Tento minijarmok pripravil Ľubo Urban. Do neskorých hodín
nám vyhrávala skupina Seniori a ľudová hudba Haluška. Zábava bola veľmi
dobrá a hosťom sa páčila. A ak si kladiete otázku, ako sme sa dorozumievali? Bolo to zaujímavé, niektorí anglicky, iní francúzsky, slovníkom ale aj
počítačovým prekladom. Každý si pomáhal, ako vedel. Dúfame, že hostia sa
cítili dobre, že sme splnili ich očakávania a zároveň sa všetci tešíme na ďalšie
stretnutie. Lúčili sme sa pozdravom
á bientôt (do skorého videnia).
Iveta Lukáčová, za prípravný výbor
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Kultúra

Francúzski priatelia

Kultúra

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide…
Touto pesničkou sa začal Svätojánsky fašiangový sprievod. Najskôr
sme si ju pred Štartom cvične zaspievali a potom hor sa do dediny. Pre
mnohých z nás to bol prvý fašiangový sprievod, a tak očakávaním a zvedavosťou horeli nielen detské očká.
Prešli sme uličkami na Jankovskom
a Ostrove, kde muziku zahriala pálenka z Kráľovho dvora. Pred obecným
úradom čakal starosta. Trochu som ho
vyzvŕtala i deti a poďho na nižný koniec. Cestou sprievod utešene rástol.
Po Novej ulici to bola statočná púť, zastavili sme až pred Lukáčovcami, kde
sa veru oplatilo. Gazdiná mala pochystané chlebíčky a my, zamotaní, sme
okoštovali i vynikajúci koláč. Posilnený
sprievod pokračoval na vyšný koniec.
No, aby ste si o nás nemysleli, že sme
len vyjedali dedinu, mali sme i my napečené šišky, škvarkové pagáče, hriatô
„Dajte
si chlapci z kráľovského“, núka
tetka Kráľová

„A teraz
poriadne nahlas
Fašiangy, Turíce,
Veľká noc idééé…“
kričal Ľubo Urban pri
nácviku pesničky

Úlohy koňa sa zhostil Roman Krajči a veru nadrel sa s tou basou ako kôň. Sprievod
skrášlila Snehulienka a sedem trpaslíkov
„Dajte si chlapci“
o chvíľu to samé,
kričí starosta

Raz,
dva, tri, raz, dva,
tri, akosi nám to
spolu neladí

Ej veru, dobre
padne po tom
tekutom…

Či by ste spoznali Zuzku Kissovú ako čerta
a klauna Dášku Dubovskú? Sprievod
utešene rástol.
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Aj sem dozadu!

Kultúra

„Čo sa bojíš,
kým dávajú, ber,
a keď budú biť,
potom utekaj.“ poučoval ujček Eichler

V strede hore: viete, kto sa skýva v kostýme
a pre slabšie nátury čaj i čaj s rumom.
ľadového medveďa? Ja vám to prezradím: Roman
Trochu sme opáčili Budovie a EichleVajs, a nesie medvieďa dcérku Sašku, ktorú v túto
rovie kuchyňu. Krátka zastávka pred
chvíľu sily opustili. Vpravo: oddych skoro pri
Koníkom a už rovno ku Kadi, nie až tak
Kadi, radosť pozrieť na tú pestrú zmes. Vpravo
celkom (bolo blato). Tu sme si vydýchdole: smädné vtáčatá, škoda len, že mi došiel čaj
li, zaspievali, zatancovali a keď som sa
i keď bolo dosť škvarkových pagáčikov. Nabudúce
zohla ku košíku, ako vtáčiky sa ku mne
navarím viac čaju
zlietali smädné a maškrtné deti. Veď i
prejsť sa so sprievodom dávalo zabrať
„Ráčte si dať pagáčik,
i nám dospelým, z ktorých mnohí sa
a či koláčik“ núkala teta
nielen zúčastnili, ale ukázali, že i oni
Editka Urbanová
sa vedia zabávať. Oddýchnutý sprie„A či nás spoznáte?“
vod sa pohol po Starojánskej naspäť
do Štartu. Nečakaná zastávka – pred
bývalou starojánskou krčmou nás pohostili Mikušiakovci a Urbanovci. Na
oplátku sme im zaspievali a zatancovali. Nakrátko sme postáli u Janovčíkov a pokračovali sme okolo obecného
úradu do Štartu.
V Štarte na nás čakala krásne vyzdobená reštaurácia a teplý čaj. Za chvíľu
sa zaplnila do posledného miesta. Pán
starosta nás privítal a spoločne s Ľubkom Urbanom rozdali ceny. Komu?
Najmenším sladkosti. Najmladším
účastníkom, teda ešte nenarodeným,
sa stal Matúš Buda, najstaršou Hanka
Kompišová. Najpočetnejšou rodinou
sa nakoniec stala Snehulienka a sedem
trpaslíkov (najľahšie sa dali spočítať). Zľava: odmenená najstaršia účastníčka Hanka Kompišová, najmladší v brušku Matúš
Potom už nasledovala tanečná zábava, Buda a najpočetnejšia Snehulienkina rodina
na ktorej bol očividný nedostatok mužov, no zábavu to neskazilo. Do tanca
„A ja taká dzívečkááá…“ Elán ani
na striedačku hrala skupina Seniori
chlapi im nechýbali
a ľudová hudba Haluška. S blížiacou sa
ôsmou hodinou sme sa unavení a spokojní pomaly vytrácali domov. Akcia
to bola vydarená a dúfam, že na budúci
rok bude znovu.
Monika Urbanová
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Sviatok žien sme oslavovali v Štarte
MDŽ je sviatok, ktorý dnes mnohí pokladajú za prežitok minulosti. Ôsmy
marec nie je prežitok. Je to deň, kedy
ženy už v predchádzajúcich storočiach
bojovali za rovnoprávnosť. V roku
1908 kráčali centrom New Yorku a žiadali kratší pracovný čas, vyššie mzdy,
volebné právo a zákaz detskej práce.
Kráčali tými istými miestami, kadiaľ 8.
marca 1857 išli robotníčky z textiliek,
ktoré bojovali za lepšie pracovné podmienky a mzdy. To bol podnet pre ženy
v mnohých krajinách. Tak sa 8. marec
zapísal do kalendára ako Medzinárodný deň žien.

Ďakujem ti za svetlo,
za ten jas,
za to spievajúce žriedlo,
čo sme našli nečakane,
celkom blízko – v nás.
Ďakujem ti za prechádzku,
za ten dúšok čistej vody,
za tie dlane,
za tvoj inštinkt neomylný,
čo nás vodil.
Za tú lásku.
Ďakujem ti za spokojnosť,
čistú hlavu, za tvár novú,
za to, že si odmotala
mnohú vrásku
z toho klbka,
ty nečakaná, vytúžená.
Ďakujem ti za tú lásku,
zrkadliaca čistá hlboká – žena.
Ján Kostra, Ave Eva
Obecný úrad v Liptovskom Jáne
každoročne organizuje stretnutie pri
tejto príležitosti. Tohoročné sa konalo
6. 3. 2011 v reštaurácii Štart. Najskôr
privítal ženy starosta obce pán Juraj

Filo spolu s poslancami a každú obdaroval karafiátom. V oficiálnej časti
v krátkom príhovore privítal všetkých
prítomných. Zároveň ospravedlnil účinkujúcich, ktorí nemohli kvôli
chorobe vystúpiť. Vystúpili deti z MŠ
s pásmom ľudových tancov a Simonka
Kompišová predniesla báseň. Na záver
programu deti obdarovali mamy, staré mamy a tety malými darčekmi, ktoré im budú pripomínať toto stretnutie.
Po malom občerstvení zahrala skupina Seniori a spestrila toto posedenie.
V závere pán starosta poďakoval tým,
ktorí sa podieľali na programe i organizácii stretnutia a poprial všetkým prítomným veľa zdravia a šťastia do ďalViera Brtáňová
ších dní.

Slávnostné uvítanie do života

Obradná sieň obecného úradu sa 18.
marca 2011 zaplnila rodičmi a príbuznými 15-tich detí, ktorí prijali pozvanie
na najradostnejšiu a najmilšiu slávnosť
venovanú uvedeniu nových občiankov
do života našej obce.
„Darovať život je najväčším a najkrajším poslaním v živote človeka. Postarať sa o nový život je zase najväčšia zodpovednosť. A vychovať z tohto
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bezbranného človiečika skutočného človeka bude vašim najväčším životným
úspechom. Čakajú vás povinnosti, ale
aj mnoho radosti a neopakovateľných
a krásnych šťastných chvíľ. Vytvorte vášmu dieťatku taký domov, aby spomienky
na krásne a šťastné detstvo tvorili pevné
zázemie jeho budúcnosti. Nijaká rodičovská láska sa nikdy nevráti, ale ani nikdy
nestratí.“ Tieto slová odzneli v krátkom

príhovore starostu. Najmladších kamarátov privítali i tí „najpovolanejší“
– deti z materskej školy. Svojim vystúpením roztlieskali prítomných.
Do pamätnej knihy pribudli tieto
mená a podpisy ich rodičov, starých
rodičov a tiet: Teodor Baraňai, Filip
Brziak, Zuzana Červeňová, Samuel
Čurný, Laura Dúbravcová, Zita Cholvádtová, Kristína Jezná, Matúš Jezný,
Richard Medla, Arianna Mlynarčíková, Nela Šnajdáreková, Nella Urbancová, Alex Tekel, Simon Tekel, Andrej
Vrabec. Slávnostnú atmosféru umocnili piesne v podaní pani učiteľky Petry Dubjelovej. Na záver starosta zaželal
všetkým, aby na tej náročnej a krásnej
rodičovskej ceste mali veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Čo zaželať deťom? „…
aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali
radi okolo. Tu každé dieťa, plaché ako
laň, na hlávke musí cítiť teplú dlaň. Nech
je šťastný ten džavot detských hláskov,
nech nechýba im liek, čo nazýva sa lásZora Šimovčeková
kou.“

Práve na tento deň sme dostali pozvanie od starostu obce a obecného zastupiteľstva na milé posedenie v zariadení
Štart. Odložili sme každodenné starosti a povedali sme si: „Prečo nie?“ Možno mnoho z nás by si vedelo dnešné
popoludnie aj inak predstaviť. Iste sme
mali starosti so zabezpečením domácností, detí, ale prečo nie? Prečo sa nestretnúť s tými, s ktorými nás čosi spája? Zastavili sme sa na chvíľu v beatovom rytme života.

V ZŠ je náplňou práce plniť štátny
a školský vzdelávací program. V spolupráci s rodičmi je potrebné presvedčiť,
pripraviť, vysvetliť, naučiť, skontrolovať, ohodnotiť prácu žiaka. Vystaviť čo
najlepšie vysvedčenie. Naučiť ho pripraviť pre čo najlepšie zaradenie sa do
spoločnosti. Možno to sa všíma. Možno to sa vníma. Niečoho podobného je
schopná len vysoká profesionálna úroveň učiteliek.
Vysoko si vážime prácu učiteľov

Ocenení zľava: Mgr. Vladimír Klement, Mgr. Janka Králiková, Lýdia Grísniková,
Jana Gregorová, Beata Mezovská, Mária Hanková, Jozefína Mindeková, za Júliusa
Vadovického prevzala ocenenie manželka Natália Vadovická, Mgr. Jana Pivková

To nie je obeta prísť sem.
To nie je slušnosť prísť sem.
To nie je vypočítavosť prísť sem.
Je to radosť potriasť ruku.
Je to česť vysloviť úctu.
Je to srdce, ktoré vraví „ďakujem!“
Práca učiteľa v dnešnej spoločnosti je veľmi zložitá. V MŠ sa staráme
o naše najmilšie, plačúce, smejúce sa,
bezradné, slušné i trošku problematické poklady. Poznáte ich prednosti i nedostatky, to, čo my, možno z preexponovanej lásky nie sme schopní reálne
vnímať. Poznáme a robíme všetko preto, aby sme rozvíjali to dobré a napravili to, čo sme my, snáď zanedbali. Koľko vrkôčikov sme zaplietli? Koľko pančušiek obuli? Koľko zaslzených očičiek
potešili? Koľko rozprávočiek prečítali?
Koľko gombičiek, zipsov, šnúrok napravili? Koľko „slniečok“ k sebe pritúlili? To nik nespočíta. To nik z tých detských očí nevyčíta. To sa nevykazuje.
To sa neprikazuje. Niečoho podobného
je schopná len láska k deťom.

a zamestnancov školských zariadení, paní kuchárok, paní upratovačiek,
školníka, ekonómky. Prácu všetkých,
ktorí sa starajú o našich žiakov. Veľmi
milým prekvapením bolo vystúpenie
Zboru Jána Krstiteľa, ktorý zaspieval
niekoľko piesní a pozdravil učiteľov
aj hovoreným slovom. K dobrej nálade prispela skupina Seniori. Ďakujeme všetkým aj za pripravené pohostenie a hlavne za ocenenia, ktoré si prevzali kolegovia a kolegyne z rúk pána
starostu.
Ocenení boli za ZŠ Mgr. Július Vadovický in memoriam, Mgr. Janka
Králiková, Mgr. Jana Pivková. Za ŠZŠI
Jozefína Mindeková, Mgr. Vladimír
Klement, Mária Hanková, Jana Gregorová, Lýdia Grísniková a Beata Mezovská zo ŠZŠI. Srdečne blahoželáme
všetkým učiteľom a zamestnancom
škôl na zaslúženom dôchodku. Spomíname na všetkých, ktorí sa podieľali na
práci s našimi deťmi.

Kultúra

Deň učiteľov – 28. marec

Učiteľka
s veľkým U

Do môjho života tak ako do života každého človeka významne zasiahli predovšetkým rodičia, a potom učitelia. Prvou učiteľkou, ktorá ovplyvnila moju cestu, bola pani
učiteľka Darina Skerlová, r. Laurincová. Naše cesty sa stretli v materskej škole. Ja malá „škôlkárka“,
ona, usmiata učiteľka. S úsmevom nám vysvetľovala, že nechodíme do „škôlky“, ale do školy, že
škôlku majú v lese a starajú sa o
stromčeky.
Na lehátku ma upokojoval prísľub, že keď budem ticho ležať, budem skôr vstávať. Málokedy som
vydržala a po niekoľkých minútach som zaspala. Obdivovala som
ju a závidela. Najmä jej topánky na
vysokých podpätkoch, ktoré sme si
aj s kamarátkami tajne skúšali v jej
šatni.
Druhýkrát sme sa stretli ako
kolegyne. Ja začínajúca učiteľka,
plná ideálov a predsavzatí. Ona
učiteľka s skúsenosťami, pôsobiaca ako dobrá vľúdna stará mama,
ma s úsmevom upokojovala, že začiatky sú ťažké, zvlášť tie učiteľské.
Aj vtedy som ju obdivovala, ako sa
vedela rýchlo prispôsobiť rôznym
okolnostiam.
Dnes sa stretávame málo. Ja,
učiteľka v materskej škole, s rokmi praxe, zavalená učiteľskými povinnosťami a večne uponáhľaná.
Ona učiteľka s veľkým U na zaslúženom odpočinku, ktorá trávi pokojné a slnečné dni jesene života
v kruhu milujúcej rodiny.
Zora Šimovčeková

Jana Pivková
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Dôchodcovia na besede U koníka
Jednota dôchodcov v Lipt. Jáne začala
nový rok 2011 besedou s pánom Ing.
Jánom Vajsom. Kto je pán Vajs? Určite
ho väčšina Jánčanov pozná. Je synom
bývalého dlhoročného predsedu Miestneho národného výboru v Liptovskom
Jáne, absolventom VŠ poľnohospodárskej v Nitre, ktorú ako výborný študent
ukončil s červeným diplomom (inf. zo
súkr. zdroja), otec dvoch dospelých synov, starý otec dvoch krásnych vnučiek a predovšetkým vášnivý cestovateľ a esperantista.

nevzdal, ani snov, ktoré sa pri nich
zrodili. Potom už bolo treba len pridávať ďalšie kroky: učenie sa esperanta,
stretávanie sa s ľudmi s rovnakými záujmami a nakoniec obutie „túlavých
topánok“. Dnes v partii, ktorá cestuje
už zohratá, niekedy aj s manželkami,
je asi 10–15 ľudí a každý z nich vie, čo
je jeho úlohou na cestách. Osobne pán
Vajs navštívil vyše 60 krajín. Najvzdialenejšou z nich bola Patagónia v Južnej Amerike. Tu nám pripomenul slovenského spisovateľa s „najtúlavejšími

Západná Sahara

Beseda s ním sa konala v sobotu
29. 1. 2011 U koníka v popoludňajších hodinách. Tu v takmer domáckom
prostredí aj ovzduší nám pán Vajs porozprával, a treba povedať, že je to výborný rozprávač, o svojej ceste za esperantom a poznávaním krajín tohto
sveta. Na otázku, ako sa to vlastne začalo, nám povedal, že na začiatku to
bol obyčajný chlapčenský sen, ktorý sa
zrodil z pozerania a čítania kníh dvoch
vtedy slávnych československých cestovateľov Zigmunda a Hanzelku. Tie
objavil v knižnici u starkej a už sa ich
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topánkami“ Martina Kukučína, ktorý
žijúc v mestečku Punta Arenas napísal aj cestopis pod názvom Potulky po
Patagónii.
Hlavnou témou besedy však bola
Západná Sahara. Kraj rozložitého dvetisíc kilometrov dlhého pohoria Atlas.
Toto pomenovanie má, podľa starých
rímskych bájí, od mena obra Atlanta,
držiaceho na svojich pleciach celú nebeskú klenbu. Rozprávanie motivovali
premietané farebné zábery. Takto sme
mali možnosť vidieť a počuť o krajine,
kde za jeden deň možno lyžovať na snehu aj na strmej pieskovej dune.
Beseda bola zaujímavá a trvala vyše
dvoch hodín, ktoré sme však ani nevnímali, pretože to bol čas strávený príjemne a užitočne. Odnášali sme si zaujímavé poznatky o živote na africkom
kontinente, ale aj dobrý pocit zo stretnutia s neobyčajným človekom, ktorý
síce v Liptovskom Jáne už nebýva, ale
stále ho pokladá za svoj domov.
Anna Lubelanová

Seniori
V minulom roku sa sformovala hudobná skupina Seniori, ktorú by
som rada predstavila – päť mužov
s gitarami, ktorých keď vidíte a počujete, tak vás napadne myšlienka, že oni sa na seniorov iba hrajú.
Kto sú teda tí „mladí seniori”? Traja
MIynčekovci: Vladko, Janko a Peter,
bratia a bratranci. Rudko Gajar
a Jurko Janda sú z horného konca,
ale všetci sa poznali už v spevokole Svätojánsky prameň. Teda nielen
hudobníci, ale aj speváci. Vieme, že
Vladko Mlynček nás už dlhé roky
rozveseľuje na rôznych seniorských
posedeniach. To on nahovoril ďalších a začali nacvičovať pravidelne
v utorok o 16.00 hod u Mlynčekovcov. Ich prvé vystúpenie bolo začiatkom júla v letnej záhrade v Štarte.
Bolo to milé a príjemné prekvapenie, lebo zahrali a zaspievali „hymnu“ jánskych seniorov: Ej, dolina,
dolina, krásna Jánska dolina.
Dnes majú vo svojom repertoári ľudovky a country pesničky.
Na predvianočnej besiedke uviedli krásne koledy. Od leta sú čoraz
lepší a kto chce, aby mu „žilky zaihrali“, nech príde do Štartu každý
utorok o 16.00 hod, kde pravidelne
hrávajú a získavajú si čoraz viac poslucháčov. Možno sa takto obnovia
kedysi populárne „čaje o piatej“, len
hodina sa posunie.
Ďakujeme touto cestou ich manželkám, že majú porozumenie pre
túto ich záľubu a podporujú ich talent aj teraz na dôchodku. Vďaka
tomu má organizácia aj obec kultúrny program, ktorý „chytí“ všetkých.
Veď čo môže byť krajšie, ako rozdávať krásu a šíriť dobrú náladu.
Anna Lubelanová

V Ostrave
V termíne 11.–13. 3. 2011 sa konal
v Ostrave XIV. ročník medzinárodnej výstavy Dovolená a región. Občianske združenie Jánska dolina sa
prvýkrát zúčastnilo výstavy cestovného ruchu samostatne.
Celkovo bolo sto vystavovateľov.
Náš zaujímavý stánok sa vynímal
oproti ostatným. Priťahoval pozornosť svojou veľkosťou, farebnosťou
a ponukou. Grafickým stvárnením sme opustili fádnosť a všednosť tradičného výstavárenského
Octanormu a upozornili sme na
naše krásy nielen veľkoformátovými fotografiami nášho kraja, ale aj
odlišnou stavbou. Návštevníci boli
ponúkaní syrovými špecialitami
z Liptovskej mliekarne i sladkosťami z Pečivární Liptovský Hrádok. Svojou účasťou aktívne odprezentovali služby Liptovského
Jána a Jánskej doliny Hotel Sorea
Máj, Hotel Sorea Ďumbier, Hotel
Strachanovka, Stanišovská jaskyňa a OZ Jánska dolina.
Mnohí návštevníci mali bohaté
skúsenosti z nášho regiónu a veľký záujem prejavili o Stanišovskú
jaskyňu.
Dúfam a verím, že nám naša aktívna účasť a zviditeľnenie sa v moravskom kraji prinesie v krátkom
čase novú klientelu.
Katarína Schrötterová,
predseda OZ JD

V čase jarných prázdnin prebiehala pri Stanišovskej jaskyni súťaž pod
názvom „CAVES Plochá hruď OPEN
CUP 2011“.
Súťažilo sa v nasledujúcich kategóriách: muži, ženy, deti. Základ a hlavné heslo akcie: „Lež a lez ako vieš, alebo
ako ti vydá“. Pravidlá: ako v súťaži skoku do výšky. Začína sa na najširšom
prieleze, ktorý si dohodnú plochohruďci. Plochohrudec má tri pokusy na
danú štrbinu. Pokus si môže preniesť
na ďalšiu postupovú štrbinu.
V prípade zrelého uváženia môže
vynechať postupovú štrbinu. Postupová úzkosť sa znižovala po 1 cm. Ví-

ťazom sa stal plochohrudec, ktorý preliezol najužšou štrbinou. Za prelezenie
sa považuje stav, kedy sa cez plazivku
dostanú všetky orgány a údy súťažiaceho, vrátane obsahu žalúdka. V prípade,
že cestou nejaké stratí, bude diskvalifikovaný a tieto prepadajú na lekárske
účely.
Zakázané podporné prostriedky:
šaratica, žinčica a ostatné preháňadlá,
prípadne kop do zadku od podporného
tímu plochohruďca. V prípade použitia
zakázaných podporných prostriedkov
budú použité antipreháňadlá (borovička), prípadne kop do predku plochohruďca od hlavného antidopingového
komisára súťaže. Súťaž sa konala za
akéhokoľvek stavu súťažiacich, ba ani
počasie nás dokonca neodradilo.
Riaditeľom súťaže a súčasne aj hlavným dodávateľom údov a orgánov do

Nemocnice Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši bol neplazič (nie neplatič) Igor Staník. Dievča pre všetko, vrátane zbierania stratených údov
a orgánov, podávania antipreháňadiel
a štelovania kopacieho nástroja hlavného antidopingového komisára súťaže bola neplazičova zákonitá manželka
Lenka Staníková. Hlavný antidopingový komisár súťaže, plazič a súčasne najsamväčší preháňač jaskyne (tzv.
teta Bálintová) bol Peter Holúbek.
Doktor aj keď nie MUDr., no zato najpovolanejšia osoba pre poskytovanie
pomoci v jaskyniach, sám najsamväčší náčelník Jaskyniarskej záchrannej

služby Ivan Račko. Styk (nie pohlavný)
s médiami zabezpečoval poskytovateľ
najsamdobrejších služieb Peter Vaněk.
Hlavný rozhodca súťaže bol vzhľadom k šedinám, tomu zodpovedajúcej
rozvážnosti a novému osloveniu dedo
nikto iný, ako Paľo Procházka. Zvíťazil každý, kto sa zúčastnil a preliezol
sebou zvolenú štrbinu. Organizačnovyprosťovací výbor sa už teraz teší na
ďalší ročník súťaže.
Igor Staník
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Cestovný ruch

Lez, ako vieš

Cirkev

V tme nám zažiarilo Svetlo
Človek miluje radosť, šťastie, život!
Ibaže k naplneniu pravej radosti, šťastia a nájdenia večného života potrebuje rozmýšľať aj o smrti. Skôr, či neskôr
zacíti v živote bolesť zo straty blízkeho,
ale tak, ako sa z bolesti rodí láska, tak
z kríža prichádza život.
Veľká noc, noc veľkého tajomstva,
je najväčším vrcholom našej viery. Je to
zvesť o víťazstve nad temnotou, radosť,
že v tme zažiarilo Svetlo. Ježiš hovorí:
„Ja som Svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať
svetlo života.”
Keby vám niekto povedal: „Keď otvoríš tieto dvere a prekročíš tento prah, za
nimi nájdeš svet, v ktorom niet utrpenia.
Je to svet lásky, pokoja a večného života.“
Nešli by ste tam? Tým prahom je smrť
a dverami prechod do večnosti.
Skúsme sa pozrieť na smrť a utrpenie novými očami. Zájdime v duchu k prestretému stolu, kde si na Zelený štvrtok sadá Ježiš s najbližšími
k poslednej večeri. Dáva sa apoštolom

v Eucharistii a s hlbokou pokorou im
umýva nohy. Praje si len jedno: „…aby
ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja
miloval vás.” A ako nás miloval? Až na
smrť …až na smrť na kríži.
Zájdime s ním na Olivovú horu
a precíťme bolesť i strach z poznania
utrpenia, ktoré má prísť. Vnímajme hlbokú odovzdanosť do Božej vôle v slovách: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa
tento kalich! No nie moja, ale Tvoja vôľa
nech sa stane!”
Kráčajme po stopách Veľkého piatku. Koľkokrát sa môžeme vidieť v Pilátovi, ktorý si umýva ruky? Koľkokrát sme účastníkmi davu, ktorý kričí:
„Ukrižuj ho!” Vydajme sa s Ním krížovou cestou na Golgotu. Precíťme hlbokú lásku a bolesť Márie i vernosť Jána.
Zotrvali by sme s Ním pod krížom aj
my? Sme verní tomu, v čo veríme, aj
keď sa nám iní smejú a považujú nás za
staromódnych?
Sledujme plnosť odovzdanosti Ježiša do poslednej chvíle, položme ho

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2011
17.04.2011

Kvetná nedeľa

10.00 hod.

21.04.2011

Zelený štvrtok

17.00 hod.

22.04.2011

Veľký piatok *

16.00 hod.

Krížová cesta

10.00 hod.

23.04.2011

Biela sobota *

20.00 hod.

24.04.2011

Veľkonočná nedeľa

11.00 hod.

25.04.2011

Veľkonočný pondelok

10.00 hod.

* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Po obradoch bude
Sv. Oltárna vyložená do 18.00 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od 13.00 do obradov. Na obnovu krstných
sľubov si nezabudnime priniesť sviece.

do hrobu a čakajme na nedeľné ráno,
aby sme so ženami išli k hrobu a ten je
prázdny! Zažime prekvapenie i radosť
Márie Magdalény, keď stretá svojho
Učiteľa.
Kto čakal, že po smrti príde vzkriesenie?
Kto čakal, že „zborený chrám sa na tretí
deň naozaj postaví“?
Iba Láska mohla láskou premôcť tmu
nelásky.
Iba Boh, skrze Ježiša, mohol zlomiť
okovy smrti.
Iba s Ním a v Ňom sme spasení.
Nádej v zmŕtvychvstanie dáva silu
ísť a vyniesť kríž na Golgotu. Možno
padneme, možno budeme potrebovať
Šimona z Cyrény, aby pomohol, ale
kráčajme so zrakom upretým na nebo.
A keď sa nám zdá, že je zamračené, nezabudnime, že za mrakmi je slnko.
Prichádza opäť Veľká noc. Jedna
z ďalších v našom živote. Skúsme ju
prežiť v novej nádeji a s novými očami. Dajme jej hĺbku, ktorá jej patrí.
Pre túto chvíľu žijeme tento život a len
od nás závisí, aká bude raz naša Veľká
noc, noc prechodu do večnosti.
Prajem vám, aby ste tieto Veľkonočné sviatky prežili omnoho hlbšie ako
predtým, aby ste ich prežili v Božej
prítomnosti, po dobre vykonanej svätej spovedi a ľútosti nad svojimi previneniami, aby tak mohol Pán Boh do
vašich sŕdc vliať radosť a pokoj, pre vás
i pre vaše rodiny. Matka Božia, Sedembolestná Panna Mária, ktorá trpela so
svojím Synom, nech vás sprevádza svojou materinskou láskou a požehnaním.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat. farnosti Liptovský Ján

Služby Božie v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Jáne počas Veľkonočných sviatkov 2011
21. 4. 2010
Zelený štvrtok
22. 4. 2010
Veľký piatok
24. 4. 2010
Veľkonočná nedeľa
(1. slávnosť veľkonočná)
25. 4. 2010
Veľkonočný pondelok
(2. slávnosť veľkonočná)
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Služby Božie
so spoveďou a Večerou Pánovou
Pašiové služby Božie
so spoveďou a Večerou Pánovou

18.00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9.00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

Pri príležitosti Národného týždňa
manželstva sa 12. 2. 2011 (v sobotu)
o 16.00 hodine v obradnej miestnosti v Liptovskom Jáne konalo podujatie
na podporu manželstva. Stretli sa tu
ľudia mladší i starší a vypočuli si informácie o tejto kampani, pozreli si video
o manželstve a vypočuli si moju prednášku s názvom: „Ako v manželstve
nestratiť lásku“.
V nedeľu sa v Evanjelickom kostole
v Liptovskom Jáne konali služby Božie, ktoré boli venované manželstvu.
Manželia s deťmi prijali pred oltárom
požehnanie. Súčasťou služieb Božích
bolo aj vyhodnotenie súťaže o najdlhšie
trvajúce evanjelické manželstvo v cirkevnom zbore. Zo súťaže vyplynulo,
že najdlhšie spolužijúcimi manželmi
sú Jozef a Želmíra Bátoryovci z Uhorskej Vsi, ktorí sú spolu 65 rokov. V Liptovskom Jáne sú najdlhšie spolu Ján
a Anna Pacigovci (62 rokov), v Beňadikovej Jozef a Anna Zlejší (60 rokov)
a v Podturni Ján a Božena Mlynarčíkovci (55 rokov).
Kampaň sa uskutočnila od 7. do 14.
februára, pred sviatkom sv. Valentína – sviatkom, ktorý sa spája s láskou
a partnerskými vzťahmi. Cieľom Národného týždňa manželstva je vytvoriť
priestor na informovanie o výhodách
a prínosoch manželstva pre jednotlivcov i spoločnosť. Ďalším cieľom je iniciovať a zorganizovať podujatia, ktoré
môžu prispieť k posilneniu manželských vzťahov. Záštitu nad iniciatívou
prevzala prvá dáma Slovenska pani

Cirkev

Národný týždeň manželstva

Na službách Božích k Národnému týždňu manželstva sme kvietkom obdarovali a modlili
sa s najdlhšie spolu žijúcimi manželmi: z Uhorskej Vsi to boli Jozef a Želmíra Bátoryovci
(65) a z Liptovského Jána Ján a Anna Pacigovci (62). Ostatných manželov sme navštívili
v domácnosti.

Silvia Gašparovičová. Iniciatíva sa zrodila v roku 1997 v Anglicku. Jej zakladateľ Richard Kane sa rozhodol poukázať na dôležitosť a prínos manželstva
pre spoločnosť i jednotlivca. Podujatie si rýchlo získalo podporu osobností politického a spoločenského života.
Týždeň manželstva prebehol v Nemecku, Holandsku, Česku, Maďarsku
či v USA a Austrálii.
Výskumy sociológov hovoria, že celoživotné manželstvo je životný štýl,
ktorý je pre človeka najvhodnejší z hľadiska jeho fyzického i psychického
zdravia, ale aj z hľadiska materiálneho
zabezpečenia a schopnosti vychovávať

deti. Národný týždeň manželstva má
ľudí povzbudiť k zakladaniu a budovaniu manželstiev.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 7. 2. v Banskej Bystrici, záverečný
koncert Manželia manželom sa konal
v Bratislave. Okrem toho boli ďalšie
sprievodné akcie ako: romantický večer s folkovými piesňami v Mlynskej
doline, alebo výlet v Nitre s mottom
Nelezme si na nervy, vylezme do prírody, popoludnie v nákupnom centre
Europa v Banskej Bystrici, či týždeň
otvorených dverí v Inštitúte pre rodinu
v Košiciach.
Peter Taját

Ako sa nebáť katastrof
Desia nás udalosti, ktorých je v poslednom čase akosi mnoho okolo nás. Nepokoje v arabských krajinách a najmä niekoľkonásobná katastrofa v Japonsku. Nedávno som počul rozhovor dvoch ľudí, kde jeden povedal: „Myslím, že po týchto katastrofách už budú ľudia trochu lepší.“ Na to druhý človek povedal: „Nemyslím. Ľudí nemenia katastrofy, ale láska.“
Netreba iste veľa dôkazov, aby sme uznali, že je to pravda. Najlepšie to vidíme na deťoch, ktoré žijú v stresujúcom rodinnom prostredí. Naopak, aké upokojujúce aj pre deti je, keď žijú v harmonickom rodinnom prostredí, zahŕňané láskou.
Samozrejme, nesmie ísť o lásku „opičiu“, ktorá dá deťom nekriticky všetko, čo im na očiach vidí. Láska vie byť aj prísna.
Mnohokrát v prísnosti môžeme objaviť viac lásky a záujmu ako v neustálom úsmeve.
Práve sviatky Veľkej noci sú sviatkami lásky, ktorá mení svet. Pripomínajú ukrižovanie Pána Ježiša na Golgote v Jeruzaleme na Veľký piatok a potom Jeho vzkriesenie na Veľkonočnú nedeľu. Ježiš vedel, že golgotský kríž stojí pred ním na
Jeho ceste do Jeruzalema, a predsa neodmietol touto cestou ísť. Prečo? Pretože Jeho smrť má hlboký zmysel. Pán Ježiš
umrel ako obetný baránok, ktorý vzal na seba naše hriechy. Umrel namiesto nás, aby sme my našli život s Bohom. Ježiš
neprišiel zmeniť ľudí hrozbami, ale svojou láskou dokázanou na kríži.
Desia nás udalosti, ktoré sa okolo nás dejú. Ktovie, čo by sme my robili, keby sa niečo podobné stalo u nás. To nemôže
vopred nikto z nás odhadnúť. Veľkonočné sviatky nás však pozývajú k tomu, aby sme boli oslobodení a pretvorení JežišoPeter Taját, ev. a. v. farár, Liptovský Ján
vou láskou. Potom sa nemusíme báť nijakých katastrof.
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Aktuality

Upozornenie: Daň za ubytovanie
Na základe platného všeobecne záväzného nariadenia 2/2009, je každý ubytovateľ povinný vyberať a odvádzať daň
za ubytovanie. Žiaľ, musíme konštatovať, že veľa ubytovateľov nerešpektuje
toto ustanovenie, a preto sme sa rozhodli ho opäť pripomenúť.
Článok V. Daň za ubytovanie § 17
Ubytovacím zariadením pre účely
tohto VZN je budova, priestor alebo
plocha, kde sa verejnosti za úhradu poskytuje prechodné ubytovanie a s ním
spojené služby v:
a) hoteli (hotel, gárni hotel, horský hotel, motel, wellnes hotel a pod.),
b) boteli,
c) penzióne,
d) turistickej ubytovni,
e) chatovej osade,
f) kempingu,
g) ubytovaní v súkromí (izba, objekt,
prázdninový byt a pod.).
Sadzba dane za ubytovanie § 18
50 centov za osobu a prenocovanie.
Vznik a zánik daňovej povinnosti
k dani za ubytovanie § 19
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia a zaniká dňom ukončenia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje ubytovacie služby.
Oznamovacia povinnosť platiteľa
dane za ubytovanie § 20
1. Platiteľom dane je prevádzkovateľ
zariadenia, ktorý odplatné prechodné
ubytovanie poskytuje.
2. Platiteľ dane, ktorý poskytuje ubytovanie v súkromí, je povinný v rámci registrácie tejto činnosti vyplniť registračný list, kde je uvedené: meno
a priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu prípadne prechodného pobytu,
rodné číslo (dátum narodenia ak ide
o cudzinca), kontaktné údaje, bankové spojenie a údaj, kde sa ubytovanie
poskytuje.
3. Platiteľ dane, ak ide o právnickú osobu alebo podnikajúcu fyzickú osobu,
je povinný v rámci registračného listu
uviesť tieto kontaktné údaje: obchodné meno a názov, IČO, ak ide o fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné číslo, sídlo, miesto podnikania, kontaktné
14

údaje a bankové spojenie. Ďalej je platiteľ dane povinný viesť údaje o štatutárnom zástupcovi, prípadne o osobe,
ktorej sa doručujú písomnosti.
4. Platiteľ dane je povinný pri registrácii
predložiť aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, na
základe ktorého platiteľ vykonáva činnosť podliehajúcu dani za ubytovanie.
5. Platiteľ dane je povinný okrem kontaktných údajov v registračnom liste
vyplniť aj údaje o ubytovacom zariadení, jeho kategorizáciu podľa osobitného predpisu, vzťah k nehnuteľnosti,
v ktorej sa poskytujú ubytovacie služby
a lôžkovú kapacitu.
6. Ak príde k zmene daňovej povinnosti, zmene údajov v registračnom liste,
alebo aj daňová povinnosť zanikne, je
platiteľ povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 5 dní
odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
Platiteľ dane je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu názvu
ubytovacieho zariadenia, zmenu adresy sídla platiteľa dane a zmenu adresy
doručovania písomností.
7. Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu identifikačné číslo dane za ubytovanie. Toto číslo
je daňový subjekt povinný uvádzať na
všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať, pre účely dane za ubytovanie, a tiež
pri styku so správcom dane.

vyzvať predložiť evidenciu ku kontrole
aj viackrát do roka.
4. Platiteľ je povinný vydať ubytovanej
osobe doklad o ubytovaní, na ktorom
je uvedené pridelené identifikačné číslo platiteľa, dátum príchodu a odchodu
ubytovaného, počet jeho prenocovaní
a výška zaplatenej dane za ubytovanie.
5. Do desiateho kalendárneho dňa po
skončení mesiaca je platiteľ povinný predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných osôb
a počte ich prenocovaní, počte oslobodených osôb od platenia dane za ubytovanie za predchádzajúci mesiac na
samostatnom tlačive. 6. Správca dane
stanoví náležitosti hlásenia.
Platenie dane za ubytovanie § 22
1. Daň je splatná bez vyrúbenia do 10.
dňa od ukončenia mesiaca.
2. Platiteľ pri registrácii dostane bankové spojenie správcu dane, variabilný
symbol a konštantný symbol pre účely
platenia dane.
3. Daň sa platí:
a) v hotovosti do pokladne správcu
dane,
Povinnosť platiteľa dane za ubytova- b) prevodným príkazom na účet správnie § 21
cu dane vedený v banke,
1. Každý platiteľ dane za ubytovanie c) vkladom v hotovosti na účet správcu
vedie knihe ubytovaných, ktorá ak je dane v peňažnom ústave.
v tlačenej forme musí byť registrovaná
na Obecnom úrade v Liptovskom Jáne. Oslobodenie od dane za ubytovanie
2. Platiteľ dane za ubytovanie môže § 23
viesť evidenciu ubytovaných aj v elek- Daň neplatí: a) dieťa vo veku do 6 rokov,
tronickej forme. Ak vedie knihu v tejto b) zdravotne ťažko postihnutá osoba
forme, táto musí obsahovať minimálne po predložení platného preukazu,
nasledovné údaje o každom ubytova- c) nevidomá osoba a jej sprievodca,
nom, bez rozdielu či sa zaň daň vyberá, d) zdravotne ťažko postihnutá osoba
alebo je táto osoba od dane oslobode- a jej sprievodca.
ná: meno a priezvisko, dátum narodePeňažné prostriedky vybraté na
nia, úplnú adresu, deň príchodu a deň dani z ubytovania sa používajú napríodchodu a počet prenocovaní.
klad na kosenie verejných priestran3. Platiteľ je povinný správcovi dane stiev, likvidáciu pouličného odpadu,
predložiť pri kontrole evidenciu pod- čistenie a odhŕňanie komunikácií,
ľa odseku 1. a 2. a účtovnú evidenciu, osvetlenie ulíc a chodníkov, organiktorá sa týka dane za ubytovania 2-krát zovanie spoločenských a športových
ročne. Správca dane môže platiteľa podujatí.

Skrátený výpis

Dňa 28.01.2011 OZ schválilo dotáciu
neziskovej organizácii „ŠTART Liptovský Ján“ vo výške 10 000 € na vyplatenie záväzkov, zakúpenie pokladničného systému a v dodanom tovare
v roku 2010.
OZ schválilo nájom nehnuteľnosti –
pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. KN 568/32
o výmere 4 871 m2, trvalé trávnaté porasty, zapísanej na liste vlastníctva č.
1 382, k.ú. Liptovský Ján, na dobu neurčitú s tým, že ročná odplata za užívanie pozemku predstavuje 1 € bez DPH,
počnúc 01. 02. 2011.
OZ schválilo nájomníkov bytov v bytových domoch bloku „A“ a „B“ takto:
trojizbové byty: Poliaková Vladimíra,
Sivčáková Andrea, náhradníci: Dzúriková Katarína, Milan Gajdoš, Didek
Matej. Dvojizbové byty: Feherpataky
Marián, Kubina Roman, Droppa Lukáš, Dobrík Róbert, Uličný Ján.

OZ prerokovalo návrh Zásad zloženia
a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu.
OZ schválilo Zásady zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu.
OZ poverilo starostu k podpísaniu
mandátnych zmlúv na správu nájomných bytov v nájomných domoch súpisné číslo 368, 369, 370 a 491.
Dňa 22. 02. 2011
OZ zrušilo uznesenie č. 102/14/10 zo
dňa 20. 12. 2010.
OZ zrušilo uznesenie č. 103/14/10
z dňa 20. 12. 2010.
OZ schválilo nadobudnutie stavby bytového domu B s. č. 369 v sume
789 588,12 € postaveného na pozemku parcelné číslo KN C 568/24 Zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku parcelné číslo KN C 568/24 o výmere 333 m2, od obchodnej spoločnosti

Aktuality

Schválené uznesenia zo zasadnutí OZ
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom 031 37 Liptovský Mikuláš, Ulica Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, IČO: 31560750.
OZ schválilo nadobudnutie stavby bytového domu A s. č. 370 v sume
1 168 322,85 € postaveného na pozemku parcelné číslo KN C 568/29 Zastavané plochy a nádvoria, ako aj pozemku parcelné číslo KN C 568/29 o výmere 464 m2 Zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo KN C 568/30 o výmere
53 m2 Zastavané plochy a nádvoria, od
obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. so sídlom
031 37 Liptovský Mikuláš, Ulica Ester
Šimerovej Martinčekovej 4505/2, IČO:
31560750.
Celé znenie uznesení nájdete na stránke www.liptovskyjan.sk v časti Zasadnutia obecného zastupiteľstva a na
úradných tabuliach obce.
Obecný úrad Liptovský Ján

SEPARUJME ODPADY

Nielen v škole, ale aj doma a všade vo svojom okolí!
naštudujem problematiku na vyučovacích hodinách. Potom prehlbujem vedomosti doma štúdiom rôznych kníh a časopisov. Informácie získavam aj z internetu. Všímam si okolie, upozorňujem
ľudí na nevyhnutnosť triedenia odpadu.
Navštevujem aj zberné stredisko Podbreziny LM vo svojom okolí, všímam si nelegálne skládky odpadov. Navštevujem záujmové činnosti, kde vyrábame veci z recyklovaného papiera.“
Obsah práce:
1. Triedenie odpadu do kontajnerov.
2. Ako triedime odpad v škole.
3. Ako triedia odpad odborníci.
4. Ako prispievam k triedeniu a využívam možnosti, ktoré mi poskytuje
okolie.
Poster zaujal i odborníkov, ktorí posudzovali 208 prác z celého Slovenska.
Vladkova sa umiestnila na 12. mieste
a boli sme pozvaní do Prievidze, kde
porota ocenila prvých 20 prác. Všetky boli nápadité a veľmi zaujímavé.
Niektoré budú navrhnuté na titulku
odborných časopisov.
Mgr. Jana Pivková
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Školstvo

V našej škole sme reagovali na vyhlásenie súťaže Slovenskej chemickej
spoločnosti v Bratislave a Strednej odbornej školy v Novákoch a prihlásili
sme sa do súťaže s témou: Separovanie
– budúcnosť našej planéty.
Prácu s veľkým záujmom robil Vladimír Kollár, žiak 7. ročníka. Citujem:
„Mojím zámerom je poukázať na cieľ,
ako
zachrániť našu planétu pred haldaVladimír Kollár pri rozhovore s novinárom
mi odpadkov, ktoré denne produkujeRok 2011 je Medzinárodným rokom me. Výchova k tomuto cieľu začína už
chémie. Jeho hlavnou témou je trvalo v školských laviciach. Najprv si v škole
udržateľný rozvoj a uskutoční sa pod
mottom Chémia je náš život, naša budúcnosť. Medzinárodný rok chémie
má svetu pripomenúť významné výročie sto rokov, ktoré v roku 2011 uplynie od udelenia Nobelovej ceny Marie Curie-Sklodowskej za objav rádia.
Chceme pritiahnuť k chémii čo najviac
mladých ľudí. V posledných rokoch totiž záujemcov o štúdium chémie v SR
ubúda. Práve z tohto dôvodu sa treba
orientovať nielen na stredoškolákov,
ale už aj na žiakov základných či do- Poster o separovaní odpadu (viac: www.
zsmsliptovskyjan.edupage.org)
konca materských škôl.

Šolstvo

Spomienka,
Drevený kostol sv. Michala Archanjela

Výlet do Poľska
Naša obec Liptovský Ján spolu s Uhorskou Vsou, Podturňou a Závažnou Porubou patria do združenia obcí Mikroregión pod Poludnicou. V roku 2010
získali podporu na realizáciu projektu
Trasa pamätihodností a významných
miest Mikroregiónu pod Poludnicou.
Jeho súčasťou sú informačné panely,
ktoré sa nachádzajú v obciach. K projektu patrí aj poznávací výlet do regiónu gmina Nowy Targ.
Tohto výletu sa s pedagogickým
dozorom zúčastnilo 18 žiakov z našej
školy. Pripojili sa k nám dva autobusy z Liptovského Hrádku a Liptovskej
Porúbky. Stretli sme sa v reštaurácii
Skalny dworek v Nowom Targu. Tu sa
predstavili naši poľskí priatelia. Zoznámili nás s programom. S poľskou
učiteľkou slovenského jazyka sme sa
vybrali po trase Ludźmierz-RogoźnikNowy Targ.
Ludźmierz je pútnické miesto.
V kostole Nanebovzatia Panny Márie stojí na oltári socha Panny Márie
s dieťaťom, ktorú uctievajú obyvatelia celého južného Poľska ako „Gazdinú Podhalia“. Pomodliť pri nej sa bol
aj pápež Ján Pavol II., ktorý má v areáli kostola postavenú sochu. Navštívili sme pamätnú izbu Jozefa Tischnera,
katolíckeho kňaza a filozofa. Uchvátil
nás drevený zrubový kostol sv. Michala
Archanjela, ktorý je najvýznamnejšou
pamiatkou obce. V interiéri sú zachované krásne nástenné maľby. Postavili
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Pri kostole Nanebovzatia Panny Márie má
pápež Ján Pavol II. postavenú sochu

Pamätná izbu Jozefa Tischnera,
katolíckeho kňaza a filozofa

Prielom riečky Biala

ho v rokoch 1480–1490. Na záver sme
navštívili prírodnú rezerváciu Prielom
riečky Biala. Výlet sa nám páčil, počasie nám výnimočne neprialo. Spoznali sme novú krajinu a dúfame, že našim poľským priateľom sa páčila návšteva nášho regiónu pod Poludnicou.
Terézia Fillová, žiačka 8. ročníka

k nedožitým osemdesiatim narodeninám Júliusa Vadovického. Narodil sa 9. apríla 1931 v Kvačanoch.
Svoju učiteľskú kariéru začínal na
Považí v takzvaných „malotriedkach“. No ako rodeného Liptáka
ho to ťahalo domov – na Liptov.
Od roku 1960 s menšími prestávkami až do odchodu na zaslúžený odpočinok vyučoval na Základnej deväťročnej škole v Liptovskom Jáne. V rokoch 1970 až
1990 pôsobil v škole ako riaditeľ.
Učil fyziku a matematiku, neskôr
už len fyziku a hudobnú výchovu.
S úsmevom hovorieval, že niektorých štrnásť až pätnásť ročných
žiakov – chlapcov upozorňoval,
aby spievali potichu alebo vôbec,
lebo ich spevácky prejav sa podobal na všetko možné. S hudbou bol
spätý po celý svoj život. Dlhé roky
pracoval v ZPOZ-e. Sprevádzal
ženský spevácky zbor, neskôr ho
viedol. Žiadna spoločenská udalosť v obci a blízkom okolí sa nezaobišla bez ich účasti. Hrával na občianskych obradoch, uvítaniach,
posedeniach s jubilantmi. Bol dlhoročným členom okresného učiteľského spevokolu v Liptovskom
Mikuláši. Pravidelne sa zúčastňoval na vystúpeniach i nácvikoch aj
po odchode do dôchodku. Vlastne
až do konca svojho života. Aj 7. 2.
1984 sa chystal na skúšku spevokolu, ale už ju nestihol.
„Duch národa žije v piesni, s ňou sa
znáša k výšinám. Kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám!“

Nielen pre deti
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Jánska rapotačka v MŠ
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Z redakčnej pošty

Pes, najlepší
priateľ
Môj život si bez psieho priateľa už
neviem ani predstaviť. Ale mať psa
neznamená len dať mu niečo do
misky. S chovom sú spojené aj menej príjemné veci ako pravidelné
očkovanie, odčervovanie, ochrana
proti blchám a kliešťom a v neposlednom rade aj zbieranie exkrementov. Medzi chovateľmi sa však
nájdu aj takí, ktorí si tieto povinnosti neplnia. Očkovanie proti besnote úplne ignorujú, pes býva často
zablšený, jeho srsť vypadáva z dôvodu, že je napadnutá nebezpečnými chorobami. Tieto zvieratá
sa často nekontrolovateľne pohybujú po obci. Spôsobujú škody na
majetku občanov. Robia diery cez
ploty, poškodzujú porasty v záhradách, naháňajú a usmrcujú sliepky a iné drobné domáce zvieratá
a v neposlednom rade sa nekontrolovateľne pária. Tomuto všetkému
sa dá zabrániť, ale je len na chovateľovi, ako to urobí. K exkrementom: ak sa pes vyšpiní na chodníkoch a verejných komunikáciách,
chovateľ, alebo držiteľ psa je povinný zbierať exkrementy. V našej
obci je poplatok za psa veľmi nízky,
ale aj napriek tomu obec zabezpečila jeden kontajner výlučne na tento druh odpadu. Je osadený v pešej
zóne pri prameni Rudolf, ale balíček s takýmto nákladom môžete
hodiť aj do iných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po celej dedine
a doline. Ak sa situácia v tom smere nezlepší, obecné zastupiteľstvo
začalo uvažovať o zvýšení poplatku za psa na takú výšku, aby vyzbierané financie pokryli zvýšené
náklady spojené s likvidáciou exkrementov, vybudovaním kotercov
pre zachytenie túlavých psov a na
iné úkony. Je len na chovateľoch,
ako sa k tomuto problému postavia. Pes do dedinského dvora patrí, ale určite viem aj to, že nechcem
platiť toľko ako napríklad v meste.
Eva Červeňová

NIE vypaľovaniu
Prečo rozhodné „NIE!“ vypaľovaniu
suchých porastov v jarnom a jesennom
období a spaľovaniu bio odpadu?
Čo by sme teda o vypaľovaní suchých porastov a spaľovaní bio odpadu
mali vedieť? Predovšetkým asi to, že
podľa Zákona 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi, ktorý upravuje podmienky na ochranu života a zdravia
fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi v § 14 je
uvedené: Fyzická osoba nesmie a) fajčiť alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, c)
zakladať oheň v priestoroch, alebo na
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu… Ďalším zo zákonov, ktorý sa
k danej problematike vyjadruje, je Zákon č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny, v § 4 o všeobecnej ochrane rastlín a živočíchov hovorí: Každý je
pri vykonávaní činnosti, ktorou môže
ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy,
povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
k poškodzovaniu a ničeniu.
Rozmenené na drobné: jarné vypaľovanie suchých porastov spôsobuje poškodenie štruktúry povrchovej
vrstvy pôdy. Jej odkrytím sa zvyšuje
erózna ohrozenosť, ku ktorej prispieva
takto vznikajúce nadmerné vyparovanie vody. Dochádza tak k presúšaniu
pôdy v čase, keď je na mieste v období
potreby zvýšeného rastu práve jej zvýšená vlhkosť. Horením vzniká hustý
dym, ktorý obsahuje toxíny, skleníkové plyny a uvoľňujú sa veľmi jemné častice popola a sadzí. Pri horení dochádza prudkou výmenou teplého a studeného vzduchu k zrýchleniu prúdenia

a k vzniku vzdušných turbulencií čo
zvyšuje možnosť prenosu ohňa na susediace plochy a porasty. Vypaľovanie
poškodzuje výhonky všetkých rastlín.
Prežijú iba tie, ktoré majú korene hlboko v zemi. Ide hlavne o odolnejšie agresívne druhy, často tie, ktorých sa snažíme zbaviť.
Občania, ktorí vypaľujú suchú trávu, strnisko po žatve alebo spaľujú bio
odpad na svojom pozemku, si toto vôbec neuvedomujú a zároveň im unikajú ďalšie riziká, akými sú popáleniny,
prípadne usmrtenie ľudí, domácich, divých, alebo hospodárskych zvierat pri
strate kontroly nad ohňom, po rozšírení
požiaru. Pri nezvládnuteľnom lesnom
požiari či požiari obydlí tak môže dôjsť
k nemalým škodám. Túto skutočnosť
„vypaľovači“ často podceňujú. Keďže
ide o porušovanie zákona, občan pristihnutý pri tejto činnosti preto môže
pokutou prísť o nemalú čiastku, ktorá
sa pri opakovanom porušení zvyšuje.
Spaľovanie bioodpadov tiež zakazuje zákon – č. 40/1964 Zb. – občiansky
zákonník, podľa ktorého: Nikto nesmie
nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami… Čo
v praxi znamená, že je zakázané spaľovanie bio odpadu kdekoľvek, hoci ste aj
vlastníkom pozemku!
Práve skĺbenie najnovších poznatkov so zdravým sedliackym rozumom
a dodržiavaním zákonov by malo napomáhať zachovaniu životného prostredie pre tých, ktorí prídu po nás. Pouvažujme teda nad tým, čo im tu vlastne skutočne chceme zanechať a či teda
porušovať zákon, vypaľovať, ničiť a devastovať, čo sa ešte dá, alebo chrániť
a zveľaďovať to, čo sme zdedili.
Mgr. Valéria Kostková-Zelinová
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Šport

V štvrtej lige
Podarilo sa nám udržať v kvalitnejšej a ťažšej IV. stolnotenisovej lige, do
ktorej sme postúpili v minulom roku.
Skončili sme na 11. mieste s celkovým
ziskom 31 bodov pred posledným B
mužstvom z Hýb, ktoré získalo 23 bodov a zo súťaže vypadávajú. Mužstvo
počas sezóny 2010/2011 (jeseň–jar)
odohralo celkom 22 majstrovských zápasov, z toho 3 vyhralo, v 3 remizovalo
a 16 zápasov prehralo. Kvalitatívne má
naše mužstvo na stred tabuľky, avšak
v súťaži počas niektorých zápasov sa
od nás odklonilo aj športové šťastie
a nezvládli sme koncovky zápasov.
Mužstvo tvorí päť stabilne hrávajúcich hráčov Richard Fillo – momentálne najlepší hráč nášho tímu, Miroslav Kompiš ml., Jakub Olejár, Eduard
Drahovský a Dušan Čúrny st. Na výkonoch sa podpísalo pracovné vyťaženie
niektorých hráčov, ktoré im nedovolilo
odohrať potrebný počet tréningových
zápasov. Mužstvo absolvovalo celkovo iba dva tréningy, čo je na túto súťaž
málo.
Stolní tenisti chcú touto cestou poďakovať za finančnú podporu zo strany

obce, ako aj vedeniu základnej školy
v Lipt. Jáne za prenájom telocvične.
Už niekoľko rokov sa snažíme získať do
našich radov i mladých hráčov, no zatiaľ sa nám to nedarí. Pre kvalitnejšiu
reprezentáciu našej obce by sme potrebovali mužstvo rozšíriť aspoň o jedného až dvoch hráčov.
Stolný tenis v Liptovskom Jáne má
svoju tradíciu, ak chce napredovať,

potrebuje oživenie v podobe ďalších
sponzorov a nových hráčov, ktorí budú
mať chuť a vôľu obetovať tomuto peknému športu časť svojho voľného času.
Veríme, že sa takíto ľudia nájdu a do
novej sezóny na jeseň 2011/2012 vstúpi mužstvo s novými posilami a cieľmi. Boj o záchranu v súťaži ostane
minulosťou.
Dušan Čúrny st., predseda STO

Skončila ďalšia sezóna
Lyžiarsky oddiel TJ Štart Liptovský Ján úspešne absolvoval zimnú sezónu 2010/2011. Bola chudobná na snehové zrážky, ale akosi si na to už musíme zvykať. Posledné roky je to bežné.
V tejto sezóne sme mali v oddieli 17 detí, ktoré trénovali, súťažili a pretekali v rámci Liptovského pohára a Slovenského pohára. Zo všetkých detí sa najlepšie v celkovom súčte bodov v rámci Slovenského pohára umiestnila Lenka Niňajová na 10 mieste
v kategórii staršie predžiačky a Adam Hanák v kategórii mladší
predžiaci na 17. mieste. Umiestnenie je vždy závislé na počte odjazdených pretekov, ktoré jednotlivec v danej sezóne odpreteká.
Celkové výsledky Liptovského pohára zatiaľ neboli zverejnené.
Už druhú sezónu sme absolvovali zimnú prípravu mimo lyžiarskeho strediska Javorovica. V minulej sezóne sme trénovali
v Liptovskej Porúbke, tento rok sme aktívne spolupracovali s TJ
Smrečany-Žiar a trénovali sme v stredisku Dolinky. Ich finančné
požiadavky 3 € na jedno dieťa a tréning je oproti 5 € na Javorovici oveľa únosnejšie pre peňaženky rodičov. Na Javorovici
sme trénovali počas jarných prázdnin a veru, opäť sme si to po dlhom čase s radosťou vychutnávali. Celkovo sme za celú
zimnú sezónu absolvovali 60 tréningov, 16 pretekov v rámci Slovenského pohára a 5 pretekov v rámci Liptovského pohára
Katarína Schrötterová, predseda LO TJ Štart
a verejných pretekov.
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