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Tri otázky

Leto nám ubehlo ako voda a za ten čas
sa v obci čo-to zmenilo, alebo pribudlo.
Revitalizácia obce bola úspešne dokončená, teraz už len prebiehajú práce na úprave zelene. V okolí pomníka
padlých a na námestí pred katolíckym
kostolom boli plochy upravené a ešte sa
plánuje úprava zelene pozdĺž chodníka
dole Balcovie vŕškom. Občanov prechádzajúcich cez námestie určite napadlo,
či budú autá stále parkovať na námestí,
a prečo sú tie lavičky v strede a či v strede
námestia dačo bude? A tak som sa na to
opýtala pána starostu Juraja Filu.
Začnem od poslednej otázky. Plánuje
sa osadenie plastiky v strede námestia. Sú
pripravené tri návrhy, ktoré predstavíme občanom v decembrovom čísle Jánskych novín.
Následne prebehne hlasovanie, v ktorom si
budete môcť z týchto troch návrhov jeden
vybrať. Víťazná plastika bude umiestnená
na námestí.
Mnohí občania sa ma pýtajú, prečo sú
štyri lavičky umiestnené v strede námestia. Tieto lavičky sú súčasťou projektu revitalizácie obce, ktorá pokiaľ nebude úplne aj papierovo dokončená musia zostať
na svojom mieste tak, ako boli zakreslené
v projekte. Rátame však s tým, že po dokončení revitalizácie kultúrneho domu, pri
ktorom vzniknú parkovacie miesta, budú
tieto lavičky osadené „rovno“ po obvode námestia a doplnia sa o mobilnú zeleň, ktorá
zabráni parkovaniu na námestí. Dočasne
je však potrebné toto parkovanie tolerovať
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keďže parkovacích miest pre návštevníkov
katolíckeho kostola, kade a obce je v tejto
chvíli nedostatok.
Ani leto a dovolenky nezabránili tomu,
aby v našej obci ustal pracovný ruch.
A tak bola pracovníkmi obecného úradu premiestnená a opravená lavica pri
Kasíne, ktorá je teraz o 20 metrov nižšie

tak, že sa dá po nej prejsť na ulicu Za vodou. Občania a návštevníci si môžu skrátiť cestu a vyhnúť sa úzkej a nie príliš bezpečnej križovatke pri pánovi Böhmerovi.
Prebiehajú opravy mosta pri Kašiakovi
a mostíka na starej ceste od kade do doliny, ktoré majú poškodené a prehnité mostovky. Zhoršujúca sa dopravná situácia
v obci si vyžiadala v nebezpečných úsekoch montáž cestných retardérov. Jeden
pribudol pri Penzióne Una a ďalšie dva
sa namontujú v zóne pri ZŠ s MŠ. Bezpečnosť občanov a hlavne detí je pre starostu a obecné zastupiteľstvo prvoradá.
Stavebné práce neustávajú ani pri Štarte.
Čo sa tam za posledné mesiace zmenilo?
S príchodom leta sa začala výstavba štvrtého bytového domu D a jeho dokončením bude ukončená etapa výstavby

bytových domov, ktorá začala v roku 2008.
Dokončenie posledného bytového domu je
predpokladané na január budúceho roka.
Celkovo tak pri Štarte v bytových domoch
bude 81 bytov a obec sa rozrastie takmer
o 250 občanov.
Futbaloví fanúšikovia určite ocenia oplotenie futbalového a multifunkčného ihriska,
ktorého hlavným účelom je zabrániť „venčeniu“ psov na ihrisku, čo spôsobuje mnohé
problémy pri zápasoch a tréningoch detí
a dospelých.
V poslednom čase však napriek mnohým upozorneniam a článkom v novinách
je problém „venčenia“ psov na verejných
priestranstvách v našej obci čoraz väčší.
Ihriská sa dajú oplotiť, ale ulice, námestia
a kaďa nie. A tak poslanci obecného zastupiteľstva zvažujú o výraznejšom zdvihnutí
poplatkov za psov. Tieto prostriedky sa potom použijú na odstraňovanie psích výkalov z verejných priestranstiev pracovníkmi
obce. Súbežne prebiehajú rokovania s Mestskou políciou v Liptovskom Hrádku, ktorá
by kontrolovala dodržiavanie verejného poriadku v obci a zároveň v prípade zistenia
jeho nedodržiavania bude oprávnená udeliť
pokutu. Obec nemá záujem postupovať voči
vlastným občanom represívne. Vždy sme sa

snažili apelovať na zdravý rozum občanov,
no v poslednom čase psov pribúda a zdravého rozumu ubúda. Aj z tohto dôvodu boli
pri obecnom úrade postavené dva koterce
na odchytené voľne pobehujúce psy po obci,
ktoré po zaplatení pokuty budú vrátené majiteľovi. Všetci máme radi poriadok v obci
a je na nás, aby sme upozornili chovateľov
psov, keď ich „venčia“, aby po nich upratali,
ak tak neurobia.
Monika Urbanová
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Schválené uznesenia zo zasadnutí OZ
Skrátený výpis
Zo dňa 13. 6. 2011
OZ schválilo:
– návrh nájomníkov do bytov v nájomných bytových domoch, a to: Bytový dom
491, byt č. 2, Bellová Danica, náhradník
Krivušová Mariana.
Bytový dom 370, byt č. A 3 1.1 Prochádzka Rastislav, náhradník Meňhartová Martina, Roman Jančuška. Bytový
dom 370, trojizbové byty: Hliničanová
Marta, Mládková Michaela, náhradník:
Boráňová Martina, Ondrašík Jaroslav
– podľa príloh tohto uznesenia úpravu platby do fondu opráv vypočítanú
v zmysle zákona č. 443/2010 Zb. pre
nájomné byty v nájomných bytových
domoch č. 491, 368, 369, 370 a výšku
platby služby/preddavok u nájomných
bytov v bytovom dome č. 491.
– záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Zostatok
finančných operácií vo výške 23 214€
sa použije na tvorbu Rezervného fondu.
OZ berie na vedomie hodnotiacu správu plnenia Programového rozpočtu
k 31.12.2010.
OZ schválilo na základe výzvy vyhlásenej
Agentúrou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ ako sprotredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie. Kód a názov
výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre
základné školy v prípade úspešnosti projektu 5 % spolufinancovanie.
OZ súhlasí so zriadením dvoch školských
zariadení Súkromné centrum voľného
času a Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti so sídlom v obci Liptovský Ján, za účelom zaradenia uvedených školských zariadení do siete škôl
a školských zariadení.
OZ určilo v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods.
1 bod 2 zákona NRSR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, §11 ods. 4
písm. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov Jurajovi Filovi, starostovi
obce, s účinnosťou od 1. júna 2011 mesačný plat vypočítaný podľa § 3 ods. 1 a §
4 ods. 1 bod 2 zákona NRSR č. 253/1994

Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov. Takto
vypočítaný plat sa zvyšuje podľa § 4 ods.
2 citovaného zákona o 50 %.
OZ schválilo finančný rozpočet
na jánske slávnosti Svätojánske noci
2011.
– zakúpenie ozvučovanej aparatúry
na kultúrne podujatia a záujmovú činnosť v sume 1 300 Є.
Zo dňa 25. 7. 2011
OZ schválilo návrh nájomníkov do bytov v nájomných bytových domoch: Byt
A3-3.1.: Dagmar Mišunová, náhradníci:
3 izbový Ingrid Uhlárová, Lucia Homolová, Ivan Zjavka. Dvojizbový byt: Lenka Bartková, Petra Širicová, Ján Hudec.
OZ berie na vedomie správu audítora
o overení účtovnej závierky obce Liptovský Ján za rok 2010 bez pripomienok.
– správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Liptovský
Ján za rok 2010 bez pripomienok.
OZ schválilo navýšenie rozpočtu finančných operácií príjmových o sumu
87 652 € na položke 513 (čerpanie úveru
komunál eurofondy Revitalizácia námestia) 87 652 €.
– zníženie kapitálových výdavkov na položke 06 200/710 o sumu 85 665 € rekonštrukcia a modernizácia stavieb (Revitalizácia námestia v obci Liptovský Ján)
– navýšenie finančných operácií výdavkových na položke 01 700/820 +185 665 €,
splácanie euroúveru (Revitalizácia námestia v obci Lipt. Ján)
– presun bežných výdavkov z položky
08 206 /630 o sumu -1 600 €, pamiatková
starostlivosť Múzeá a galérie (dom 150)
na položku 08 207/630 +1 600 €, pamiatková starostlivosť (Pomník padlých).
– presun bežných výdavkov z položky
08 300/630 o sumu -3 500 €, údržba
strojov, prístrojov a zariadení (Obecný
rozhlas) na položku bežné výdavky
08 400/630 +1 500 €, údržba budov
a objektov (Cintorín, Dom smútku)
na položku bežné výdavky 09 111/630
+2 000 €, údržba budov a objektov
(Materská škola)
– presun bežných výdavkov z položky
01 700/650 o sumu -10 500 € splá-

canie úrokov v tuzemsku na položku
bežné výdavky 08 100/630 +5 000 €
Štart – energie, tovary a služby,
na položku bežné výdavky 08 100/640
+5 500 € Štart – bežné transfery.
OZ berie na vedomie navýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 312001
o sumu 7 000 € poskytnutý príspevok
na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti § 50 I Zákona č. 5/2004 Z.z.
– navýšenie rozpočtu bežných výdavkov
o sumu 7 000 € čerpanie bežných výdavkov podľa účelu určenia na položkách
610, 620, 630.
– navýšenie rozpočtu bežných príjmov
na položke 312001 o sumu 970 € dotácia určená pre obce na prenesený výkon
štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
– navýšenie rozpočtu bežných výdavkov
o sumu 970 € čerpanie bežných výdavkov podľa účelu určenia na položkách
610, 620, 630.
OZ schválilo počty žiakov v triedach ZŠ
na školský rok 2011/2012 takto:
1. trieda 19 žiakov, 2. trieda 15 žiakov,
3. trieda 11 žiakov, 4. trieda 13 žiakov,
5. trieda 8 žiakov, 6. trieda 14 žiakov, 7.
trieda 14 žiakov, 8. trieda 12 žiakov, 9.
trieda 13 žiakov, spolu 119.
– dodatok č. 2 Všeobecného záväzného
nariadenia č. 2/2008 o príspevkoch rodičov/zákonných zástupcov v Základnej
škole s materskou školou v Liptovskom
Jáne.
– zvýšenie hodnoty majetku obce Liptovský Ján u pozemkov parc. č. C KN
234/1, 3729/2 za cenu 29,91 €/m2 (Spo-

lu: 4 993 m2×29,91 €/m2=149 340,63 €).
Poznámka: Cena bola určená znaleckým posudkom č. 94/2011 vypracovaným Ing. Beatou
Surovčekovou.

– zvýšenie hodnoty majetku obce Liptovský Ján u pozemkov parc.č. C KN 198/3
6,198/37,198/47,198/52,198/53 za cenu
39,88 €/m2 (Spolu: 4 905,0 m2×39,88 €/
m2=195 611,40 €).
Poznámka: Cena bola určená znaleckým
posudkom č. 94/2011 vypracovaným
Ing. Beatou Surovčekovou.

OZ schválilo zvýšenie hodnoty majetku obce Liptovský Ján u pozemkov parc.
č. C KN 3428/2,3428/4,3428/5,3428/6,
3428/7, 3428/16 za cenu 29,91 €/m2
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(Spolu: 8 040m2×29,91 €/m2=250 167,24
€). Poznámka: Cena bola určená znaleckým posudkom č. 94/2011 vypracovaným
Ing. Beatou Surovčekovou
– priamy predaj pozemkov pri penzióne Štiavnica o celkovej výmere 8 364 m2
za kúpnu cenu 17 Є/m2.
OZ schválilo predaj vodohospodárskych stavieb v obci Liptovský Ján a to
SO 315 Verejná kanalizácia splašková
276 m a Objekt SO 317 Verejný vodovod
obchodnej spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Štefánikova 1780, 031 01 Liptovský Mikuláš,
za celkovú kúpnu cenu 97 130,23 €. Dohodnutá kúpna cena predstavuje nadobúdaciu cenu vodohospodárskych stavieb a bude uhradená v lehote do šiestich
rokov v pravidelných ročných splátkach.
– s predajom celého obchodného podielu
obce Liptovský Ján v obchodnej spoločnosti ŠPORTCENTRUM – LIPT. JÁN,
s.r.o., vo výške 50 %, ktorý je reprezentovaný sumou 169 289 €, na doterajšieho
spoločníka tejto obchodnej spoločnosti
Ing. Ladislav Podmanický –SKI ENGINEERING .
– priamy predaj Údolnej stanice bývalého lyžiarskeho vleku v lokalite Javorovica súpisné číslo 467 postavenej
na parcele č.C-KN 3412/53, všetko k.ú.Liptovský Ján obchodnej spoločnosti
ŠPORTCENTRUM – LIPT.JÁN,s.r.o.
za kúpnu sumu stanovenú znaleckým
posudkom znalca Ing. Miroslava Todáka vypracovaným dňa 13.11.2009 pod
číslom 143/2009.
– vypracovanie doplnku č. 5 Územného plánu Obce Liptovský Ján v lokalite
Luhy.
– zmluvu o úplnej náhrade nákladov
na obstaranie ÚPN Obce Liptovský
Ján – doplnok č. 5 uzavretú podľa § 51
Občianskeho zákonníka a § 19 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami
M.T.M.,Slovakia,s.r.o. Hybe 680 a Obcou Liptovský Ján.
– finančnú dotáciu vo výške 500 € Cirkevnému zboru EcaV na Slovensku Liptovský Ján na letný tábor detí.
– finančnú dotáciu vo výške 500 € speváckemu zboru Sv. Jána Krstiteľa na materiálové zabezpečenie.
Úplné znenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva nájdete
na stránke www.liptovskyjan.sk.
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Informačná služba civilnej ochrany
Evakuácia obyvateľstva
Evakuácia je jeden zo spôsobov zabezpečenia kolektívnej ochrany obyvateľstva. Evakuácia sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pohybu
osôb na ohrozenom území:
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách
Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri
vyhlásení evakuácie. Evakuáciu vyhlasuje a riadi:
a) podnikateľ a iná právnická osoba, fyzická osoba vo svojom objekte,
b) obec na svojom území,
c) obvodný úrad na území obvodu.
Okrem organizovanej evakuácie môže nastať i samovoľná evakuácia, t. j. neorganizované opúšťanie ohrozeného priestoru s prípadným využitím vlastných
motorových vozidiel alebo peši. Presun evakuovaných z ohrozených priestorov
do priestoru ubytovania sa zabezpečuje: a) cestnými prostriedkami
b) peším presunom
Vzhľadom na možnosť nutnosti pešieho presunu a z dôvodu obmedzenia prepravnej kapacity dopravných prostriedkov nemôže hmotnosť evakuačnej batožiny presiahnuť: a) u dospelých 50 kg na jednu osobu,
b) u detí 25 kg na jednu osobu.
Evakuovaným sa preto odporúča aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou:
a) osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
b) osobné lieky, nevyhnutné zdravotnícke potreby,
c) základné potraviny na dva až tri dni, potreby osobnej hygieny,
d) vreckovú lampu, sviečku, zápalky, prikrývku, spací vak,
e) náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť
a iné nevyhnutné osobné veci.
Pri vyhlásení evakuácie nezabudnite: a) informovať o situácii susedov,
b) vypnúť elektrospotrebiče, uzatvoriť plynové a vodovodné uzávery, uhasiť
otvorený oheň, uzatvoriť okná a zamknúť vchodové dvere,
c) riadiť sa pokynmi evakuačných orgánov obce.

Letná turistická sezóna
Hoci leto skončilo peknými slnečnými dňami, väčšina letnej sezóny bola poznačená dažďom a chladom. To sa odzrkadlilo aj na návštevnosti našej obce.
Podľa vyjadrení ubytovateľov bola sezóna podobná ako minulý rok. Niektorí
z nich zaznamenali mierny nárast ubytovaných hostí. Pozitívnou skutočnosťou
je, že našu obec objavili návštevníci zo škandinávskych krajín, no a nesporne
sezónu zachránili domáci hostia. Spomedzi zahraničných turistov dominovali
návštevníci z Českej republiky a pomaly sa k nám vracajú aj hostia z Poľska.
Nepriaznivé počasie ukázalo, že veľmi chýbajú voľno-časové aktivity, na ktoré nemá vplyv počasie. Pozitívnym príkladom je sprístupnenie Stanišovskej
jaskyne, ktorú vyhľadalo veľmi veľa návštevníkov. Viac pozornosti budeme
musieť venovať aj propagácii obce, nielen z pozície obecnej samosprávy, ale
aj zo strany Občianskeho združenia Jánska dolina. Obec ponúka množstvo
historicky zaujímavých objektov napr. kúrie alebo kaštiele, ktoré sú zaradené v projekte cezhraničnej spolupráce Trasa pamätihodností a významných
miest Mikroregiónu pod Poludnicou, ktorý využíva mikro-regionálnu identitu, prírodu, kultúru a históriu na propagáciu svojho územia. Združené obce
sa snažia aj cezhraničnou spoluprácou s Gminou Nowy Targ posilniť svoju
Roman Vajs
konkurencieschopnosť na trhu a prilákať viac návštevníkov.

Našu obec, ako je známe navštívilo, zvlášť
v letnom období, veľké množstvo turistov. Niektoré zariadenia poskytujú prechádzky so sprievodcom, na ktorých sú
hostia zoznamovaní s históriou obce i pamätihodnosťami. V základnej organizácii
ZO SZPB v spolupráci so starostom obce
Jurajom Filom vznikla myšlienka ukázať
našu obec a jej okolie z vtáčej perspektívy
a pri južnej strane cintorína vykopať náučný chodník, vedúci na prvú terasu Stráne, ktorú sme pomenovali Pekný výhľad.
Tento zámer bol publikovaný v Jánskych
novinách i v miestnom rozhlase.
Dňa 28. mája sa uskutočnila brigáda,
na ktorej sa zúčastnilo 16 členov poľovného združenia Svätojánska dolina pod

prejavuje aktívne aj v iných oblastiach.
Zúčastnili sa pietneho aktu na Svidovskom sedle a pri tejto príležitosti vypálili
čestnú salvu.
Združenie má všetky náležitosti okrem
revíru. Hodne bude záležať na členoch
komposesorátov či v Jánskej Doline bude
jeden alebo dva poľovné revíry. Veď mladí,
perspektívni ochrancovia prírody a zveri
sú najlepšou zárukou, že rozvoj poľovníctva pôjde na Slovensku v duchu zákonov,
ktorými sa tieto združenia riadia.
Ďalšia brigáda, ako osadenie vstupných schodov, zábradlia, lavičiek a prístrešku sa bude konať v priebehu septembra až októbra. Veríme, že aj ostatní
občania nájdu cestu a prídu priložiť ruku
Jozef Urban
k dielu.

dohľadom pána Valenta Jančiho a pána
Radka Sokola. Za SZPB sa zúčastnilo
sedem členov. Pracovalo sa za dosť nepríjemného počasia. Chodník bol vykopaný v priebehu dopoludnia. Za čo patrí všetkým vďaka a hlavne poľovníkom.
Novovznikajúce poľovné združenie sa

Zelené kamarátstvo

„Mám rád, keď otec niečo uloví…Vie o tom
pútavo rozprávať, dlho a veľakrát. Jeho radosť sa prenesie na nás a zážitky z lovu
spolu dookola preberáme. Poľovačka u nás
nekončila výstrelom, poľovníkova duša plná
zážitkov sa musela vyrozprávať a tak zo
seba dostať pretlak pocitov, ktorými sme
boli následne obdarovaní. Nie mäso ale
príbeh a zážitok je potravou, pre ktorú
s puškou na pleci skoro ráno vstávame
a neskoro večer chodíme domov…“

Zámerne som si vybral tento citát. Je
v ňom vyjadrená asi pravá podstata poľovníctva, umocnená mnohými poľovnými rokmi.
Zatiaľ sa nemôžem pochváliť toľkými
poľovnými zážitkami, ale mám syna a bol
by som rád, keby niekedy mohol niečo
podobné povedať o mne. Zároveň poznám tú chvíľu slobody, keď sa s puškou
na pleci vyberiete po známom chodníčku v očakávaní nových zážitkov. A tak si
(Operák www.lovuzdar.sk) asi viete predstaviť, aký je to pocit, keď

po desiatkach poľovných sezón o túto
možnosť prídete.
Jedno nedeľné jesenné popoludnie
ma cestou z prechádzky zastavil Rado
s Valentom, že zakladajú nové Poľovné
združenie. Dôvod bol jednoduchý. S doterajším užívateľom revíru si ďalšiu spoluprácu nevedia predstaviť a keď, že poľovať by chceli aj naďalej. Nie je inej cesty
ako osloviť skutočných vlastníkov s novou myšlienkou užívania revíru. A toto
je začiatok nášho zeleného kamarátstva.
Zakladajúca schôdza bola 4. 12. 2010,
kde sme založili neziskovú organizáciu
pod názvom PZ Svätojánska dolina.
Máme 23 zakladajúcich členov.
V našom záujme je ponúknuť majiteľom lesov návrh takej spolupráce, ktorá bude obsahovať zodpovedajúci nájom
za revír a zároveň zabezpečí trvalo udržateľnú kvalitu lesov, ako základný predpoklad pre zodpovedajúce prežitie divej
zveri, v duchu odkazu Jozefa Dekréta
Matejovie, ktorý patril medzi uznávaných
lesníckych odborníkov: „Zachovajme lesy
potomstvu“.
Peter Kompiš
5

Kultúra

Pekný výhľad pred dokončením

Kultúra

Aké boli...
Asi tak po mesiaci sa púšťam do nahliadnutia na tohoročné Svätojánske
noci, ktoré už majú v kalendári svoje
pevné miesto. Názorov na to, aké boli,
je veľa, hlavne zo strany tých, ktorí chcú
pomôcť tým, že kritizujú všetko a nemajú ani predstavu, čo to znamená zabezpečiť takúto akciu, ktorá obsahuje
veľa čiastkových akcií, kde skutočne aj
drobný detail má svoju váhu.

Tradičná živá pozvánka prekvapila nemeckých turistov pri Stanišovskej jaskyni a nás pre zmenu očarili krásne vyzdobené metly pri
Kadi. No už bol najvyšší čas slávnostne začať…

Začiatok patrí tradične svätojánskym
muškám. Mužský evanjelický spevokol
Svätojánsky prameň nás prekvapil
krásnymi mníšskymi chorálmi

Vzhľadom k tomu, že Svätojánske noci
sa konali súbežne so Stoličnými dňami,
boli určité obavy, či neklesne návštevnosť. Zároveň, keď si uvedomíme, že približne 70 % aktivít sa koná pod holým
nebom bola návštevnosť vysoká.
A teraz niečo zo zákulisia:
Ešte v zimnom období sa kultúrna
komisia pod vedením Ľuba Urbana začala zaoberať problémom, kto bude vystupovať v úlohe Jozefa Szent-Iványho
a jeho manželky, keďže predchádzajúci
aktéri žiadali výmenu. Ja som prijal rolu
6

Szent-Iványiho a bol som poverený zabezpečiť si Szent-Iványčku. Nakoniec sa
na to dala nahovoriť pani Vlasta Jančiová, ktorá bola priam predurčená na túto
úlohu. Činnosť organizátorov postupne naberala na obrátkach, zábezpeka
mokrého variantu, miesto vystúpenia
„zumbáčiek“ a iné drobnosti robili vrásky na čele všetkým členom prípravného výboru.
Dva dni pred slávnosťami konštatoval starosta dobrú pripravenosť s veľkým otáznikom „počasie“. Prišiel deň Pri kadi sa to len hemžilo krásnymi vílami

Kultúra

Prvý krát na takomto podujatí
vystúpil Spevácky zbor sv. Jána
Krstiteľa, ktorý zaspieval na ľudovú
nôtu, na čo nadviazal Laco
Hutka s husľami a Vlado Haffner
s a akordeónom

Na záver oko potešilo vystúpenie tanečnej
skupiny Litvor

D, tradičná živá pozvánka. Obliekanie
do kostýmov bol pre mňa zážitok, i keď
každý z nás mal vlastnú kostymérku. Najlepšie to zvládla skúsená Zlatka Melnová,
ktorá mi vyrazila dych, keď sa ma opýtala, kde mám podväzkové štrompadle?
Čo všetko tí páni nosili?

Po nasadnutí do koča som zistil, že
veru máme pohodlnejšie zadky. Pred
Stanišovskou jaskyňou sme prekvapili
nemeckých turistov, ktorí si mysleli, že sú
v rozprávke. Tak sme ich uviedli na pravú
mieru. Moji poddaní: bubeník a lokaj, ma
požiadali o možnosť odísť do dôchodku.
Preto vyzývam záujemcov o tieto uvoľnené miesta, aby sa prihlásili. Bohatý

Po dotancovaní a nasadnutí do koča sa
sprievod pohol dedinou do Štartu, kde
sa vatra a skupina Ploštín Punk snažili
zahriať návštevníkov

program pri kadi sa vydaril, ba i počasie
bolo trpezlivé.
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V sobotu ráno deti vítal rozprávkový
les, ktorý pripravili zamestnanci
špeciálnej školy. Na multifunkčnom
ihrisku odohrali žiaci florbalový
turnaj a to sa už v Štarte varil pre
všetkých guláš

Po obede boli pre deti na vyskákanie pripravené nafukovacie atrakcie a ženy si zaskákali
na zumbe. Večer pre nevyskákaných hrala skupina Jane band

Na druhý deň už bolo počasie striedavé, nadelilo nám z každého rožka
troška. Svätojánsky jarmok si taktiež
v rámci programu našiel svoje stabilné
miesto, i keď trhovníkov bolo pomenej.
Deti najviac lákala cukrová vata. Mládež diskotékového veku po zábave prvej
noci, o ktorú sa postarala skupina Ploštín
Punk odpočívala a pripravovala sa na zábavu druhej noci. Zato mladšie ročníky
si užili v rozprávkovom lese v špeciálnej škole, pri nafukovacích atrakciách
a florbalovom turnaji. Dva druhy gulášu uspokojili nielen súťažiace deti, ale
i dospelých. I keď poniektorí ho merali
prísnejšími kritériami ako v televíznej súťaži Áno šéfe. Po obede futbalový turnaj
naplnil očakávania fanúšikov. Škoda, že
počasie neprialo zumbe, ktorá bola presunutá do telocvične ZŠ, čo umožnilo
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len malému množstvu divákov prihliadať na toto cvičenie. Pri zábave druhej
noci mlaď chladnejší vzduch nahradzovala pohybom a tekutinami na zahriatie.
Tombola bola vďaka úsiliu organizátorov
a sponzorov bohatá a pútala značnú pozornosť. Ostatok noci a nedeľné dopoludnie bolo zrejme u väčšiny účastníkov
využité na načerpanie energie.
Koncert spevokolov Liptova popoludní v evanjelickom kostole dal dôstojnú
bodku za Svätojánskymi nocami. Dozvuky pri dychovke v Štarte boli pre niektorých ako liečebná kúra, ktorá uzavrela
tohoročné Svätojánske noci.
Vďaka všetkým čo prispeli svojou
troškou k zdarnému priebehu Svätojánskych nocí. Vďaka a chvála organizátorom a nech žijú Svätojánske noci 2012.
Jozef Urban

V histórii ľudstva bolo nespočetné množstvo vojen a povstaní. No v dejinách Slovenska je Slovenské národné povstanie
jedinečné. Od jeho vzniku si naše malé
Slovensko a odvahu našich starých otcov
a otcov všimol celý svet.

V nedeľu 28. augusta sme si v hojnom počte prišli pripomenúť udalosti spred 67. rokov
na Svidovské sedlo a pri tej to spomienke bola vystrelená čestná salva

Netreba zabúdať na to, že sloboda
a demokracia stála mnoho životov, vypálených dedín a rodinných tragédií, preto
je potrebné túto spomienku udržiavať pre
výstrahu. Nezmieriť a nepripustiť násilie
v žiadnej jeho novodobej forme, ktorej
sú výsledkom mŕtvi ako pred mesiacom
77 obetí pravicového extrémistu.
Pamätníci, ktorí zažili vojnu a vyčíňanie fašistov, postupne odchádzajú a mladá generácia má veľmi matnú
predstavu o prežitých hrôzach. Preto je
potrebné pozývať priamych účastníkov
na besedy, a tak pestovať vlastenectvo
i racionálne vnímanie a posúdenie prejavov nepriateľstva a nenávisti. Dnešná
doba so sebou prináša sebectvo, kedy sa
každý stará len sám o seba nevšímajúc
okolie, ktoré mnohokrát signalizuje pripravované násilie.
Šesťdesiatsedem rokov od SNP je dlhá
doba na to, aby už zostarli deti po otcoch, ktorí sa zapojili do SNP. Áno, naša
organizácia starne, ale to neznamená,
že zanikne, ako si to mnohí neprajníci

želajú. Naša organizácia to nie je len pripomínanie májových a augustových udalostí. My sme pokračovatelia po našich
otcoch, ktorí nám o zverstvách fašistov
porozprávali. I naše matky, ktoré často
riskovali životy, v nás hlboko zakorenili

nekompromisný postoj a odpor ku akémukoľvek násiliu a tento postoj sa snažíme odovzdať našim deťom a vnúčatám.
I teraz 67 rokov po SNP sa objavujú
občania, ktorí patria právom medzi veteránov vojny a bolo by zbytočné skúmať,
či z vlastnej viny či nedostatkami inštitúcií sa doteraz o nich nevedelo, alebo
vedelo málo. Jedným z takýchto je i pán
Jozef Lukáč, mladší brat Janka Lukáča,
ktorý má pomník pred Bielym. Pán Jozef Lukáč ako 23 ročný vojak slovenskej
armády bol začlenený do 1. Československého armádneho zboru, s ktorým
sa dostal až na Krym. Odtiaľ postupovali na Ukrajinu. Keď začalo SNP jeho
jednotka bola zajatá. Z Ukrajiny sa cez
Rumunsko a Maďarsko dostal do Košíc,
odtiaľ do Popradu, kde 13. 4. 1945 bol
ako desiatnik delostrelectva začlenený
do výcviku. Po oslobodení ešte pôsobil
ako inštruktor v Jelšave. Pri tejto príležitosti by som chcel vyjadriť pánovi Jozefovi Lukáčovi, ako aj ostatným veteránom poďakovanie za činy, ktoré vykonali
v prospech nás všetkých.
Ďakujem za všetkých členov ZO
SZPB v Liptovskom Jáne a myslím si,
že aj za všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov našej obce, za túto ušľachtilú činnosť. Vďaka patrí aj tým, ktorí
bojovali na rôznych frontoch a sú ešte
medzi nami. Česť pamiatke tým, ktorí
položili za našu slobodu životy. Vďaka
aj tým, čo si prídu pravidelne spomenúť
na pietne miesta a oslavy.
Doc. PhDr. Jozef Urban, CSc.

V pondelok 29. augusta sme
si pripomenuli odvahu našich
otcov a obete vojny. Po pietnom
akte sa prítomní za sprievodu
dychovky presunuli do Štartu,
kde bola zapálená tradičná vatra
na netradičnom mieste a spoločne
sme si posedeli pri zvukoch
dychovky
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Oslavy 67. výročia SNP

Cirkev

Byť slobodný od „slobody“

Sloboda je témou našich dní. Veľa sa
o nej hovorí, píše, dalo by sa povedať,
že charakterizuje dnešnú spoločnosť.
Je zakotvená v Ústave a pre každého
z nás je veľkým darom. Zamyslime sa
však nad jej hodnotou a tým, aký je jej
pravý význam z nášho kresťanského pohľadu, pretože v dnešnej dobe vôbec nie
je jednoduché vytvoriť si správny názor na zdanlivo banálny pojem slobody.
Mnohí ostávajú pri povrchnom chápaní slobody. Je to pre nich istá svojvoľnosť v konaní, bez akejkoľvek prekážky
a zodpovednosti. Nebyť závislí na nikom
a na ničom a žiť poznačení individualizmom, ktorý človeka zotročuje a ubíja.
Zdalo by sa, že toto „detské“ chápanie
slobody sme dávno prekonali a dnešného človeka, ktorý sa aspoň trochu snaží
o svoj rozvoj, nemôže uspokojiť.
Niekto sa s týmto otroctvom cíti lepšie ako s pravou slobodou. Sloboda totiž
znamená, že musíme prebrať radikálnu
zodpovednosť za to, čím sme. Ak stále hľadáme niekoho, na koho by sme
mohli preniesť svoje problémy, stávame sa otrokmi.
Prvý a pravý Darca slobody – Boh,
nám slobodu ponúka ako možnosť človeka odpovedať. Odpovedať na Jeho
volanie a pristúpiť na život s Ním alebo sa rozhodnúť inak, na život bez
Neho nenútene a dobrovoľne. Vložil

ju do každého človeka, do jeho prirodzenosti. Morálna teológia nám definuje
slobodu ako prirodzenú, spontánnu náklonnosť k dobru, ktoré človeka rozvíja.
Veľavravný je výrok sv. Bernarda: Kde
niet slobody, niet človeka…
Problémom dnešnej spoločnosti je,
že otroctvo považuje za slobodu. Už sv.
Pavol v Prvom liste Korinťanom 6,12
upozorňuje na tento pomýlený náhľad
človeka: „Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží.
„Všetko smiem.“ Ale ja sa nedám zotročiť. Šialenstvo konzumizmu a „moderný štýl“ života zväčšuje našu túžbu vlastniť a užívať bez ohľadu na pravé
hodnoty a iných. Človek zabúda na svoju
možnosť rozhodnúť sa, nazrieť do svojho
svedomia a riadiť sa ním. Kardinál Newmann tvrdí, že svedomie má práva, pretože má povinnosti. My naopak čakáme
všetko naservírované pekne na tácke, už
sa len zahryznúť. Načo máme rozum? Je
nutné bdieť, „čítať a vykladať“, čo nám
svet každodenne ponúka. Zvyknime si
na to, že spoločnosť nerešpektuje jedinečnosť osoby. Väčšina toho, čo nám
ponúka, pochádza zo sociálneho sveta,
z politiky a ekonomiky, ktoré vždy sledujú určitý cieľ a často nehovoria pravdu. Živia naše neistoty samozrejme aj
naše potreby, ale najviac naše úbohosti.
A keď sa predsa aj rozhodneme inak,

nevolíme si niečo preto, že je to dobré,
ale pre zákon, ktorý nám to nariaďuje.
A to je veľký nedostatok pri chápaní významu aj cirkevných zákonov. Vyzerá
to tak, ako keby si naše myslenie ešte
stále neodvyklo od diktatúry minulej
doby. Stále sme poznačení očakávaním príkazov „zhora“, ktoré nás niekam povedú. Ale kam? Ak by sme mali
vyriešený tento problém, neozývali by
sa hlasy aj z našich kresťanských radov proti dôstojnému sláveniu nedele.
Sme tak otupení, že si neuvedomujeme
naše právo na pookriatie v kruhu rodiny
a na svoj vnútorný život. Staviame sa
proti vlastnému dobru, prameniaceho
z tretieho Božieho prikázania. Ideme
sami proti sebe.
Nie je čas na zmenu? Kto by pohol
rozumom, skôr alebo neskôr príde na to,
že Boží zákon nám nebol daný, aby nás
obmedzoval. Je nám daný, aby človeka
oslobodil, naplno rozvinul a pomáhal
prežiť plnohodnotný život.
Ponorme sa teda aj my v ťažkostiach
do otcovského náručia Boha a v tejto dôvere odhaľme pravú slobodu ducha. Tú
slobodu, ktorá je najjasnejším znakom
Božieho obrazu v človeku.
Pamätajme pritom na Ježišove slová: „Ak soľ stratí chuť, čím jedlo osolia?“
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

O čo nám v cirkvi ide a ako na to

Túto otázku si kladie iste každý evanjelik, ktorému na cirkvi úprimne záleží.
A odpoveď je jednoduchá: ide nám o to,
aby sme boli spasení, aby sme mali život.
Hneď druhá otázka je logická: ako túto
spásu môžeme nájsť? A opäť i tu je odpoveď jednoduchá: nájsť ju môžeme iba
v úprimnej viere v Pána Ježiša Krista. Vo
viere, ktorá sa prejavuje vzťahom s Ježišom, láskou k Nemu, každodenným životom s Ním. A tento vzťah sa buduje len
tak, keď žijeme v Jeho cirkvi, keď sa o ňu
zaujímame, keď sme v nej aktívni. Toto
poznanie nás viedlo k tomu, že sme v auguste pristúpili k niekoľkým novotám.
Tou prvou bolo otvorenie kostola pre
verejnosť, dve hodiny dopoludnia, dve
hodiny popoludní a hodinu večer. Niečo podobné tu už pred pár rokmi bolo
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a tohto roku sa to zopakovalo. Aby to
bolo možné, vždy bola vtedy prítomná
v kostole služba. Do tejto služby sa zapojilo 22 bratov a sestier.
Druhou novinkou bolo zavedenie čítania oznamov na službách Božích presbytermi. Každú nedeľu, počnúc augustom, postupne vždy jeden z presbyterov
číta oznamy, ku ktorým vždy pripojí aj
modlitbu. Toto nie je, samozrejme, dané
násilne ako povinnosť pre každého presbytera (veď naozaj nie každý má dar vystupovať pred mikrofónom), ale ide skôr
o snahu láskavo pozývať presbyterov, aby
túto službu konali.
Treťou novinkou je to, že starozmluvný
text je vždy na službách Božích a snažíme sa do jeho čítania zapájať väčší okruh
laikov nie len spomedzi presbyterov.

Štvrtou novinkou je snaha, aby, ak je
to možné, na každých službách Božích
bolo ešte čosi navyše: vystúpenie detí,
dorastu, prednes básne, zaujímavé informácie v podaní bratov, sestier a pod.
Všetky tieto aktivity sú snahou zapájať do prípravy služieb Božích čo najviac
bratov a sestier. Máme si tak uvedomiť, že
služby Božie nie sú len vecou brata farára, ale sú našou spoločnou oslavou Pána
Boha. Máme takto spoločne slúžiť Pánu
Bohu v cirkvi, ktorá je telom Kristovým,
ako jeho údy, každý tým darom, ktorý
mu Pán Boh dal. Aby sa tak upevňovala
naša viera a aby bola dobrým svedectvom
pre ostatných, ktorí potom, veríme, prídu
a pridajú sa k rodine Božích detí.
Peter Taját
ev. a. v. farár

odpoveď každý človek. Po kázni deti, učitelia a rodičia prijali požehnanie pred oltárom pre prichádzajúci školský rok. Pre
množstvo detí bolo toto požehnanie udelené na trikrát. Po vystúpení detí z detskej
besiedky s pásmom scénok a s piesňou
Volám každý deň i noc každé z nich dostalo darček: rozvrh hodín s obrázkami
a biblickým citátom.
Bohatý program pokračoval po skončení služieb Božích vo farskej záhrade.
Detský evanjelický spevokol Svätojánske
Na zborovom dni zaspieval aj detský
mušky, tvorený 14 deťmi, zaspieval nieevanjelický spevokol Svätojánske mušky
koľko piesní. Ján Repček z Uhorskej Vsi
Prvý zborový deň sa niesol v znamení bo- predstavil svoju výstavu pohľadníc staréhatstva darov. Zhromaždilo sa na ňom ho Jána, ktorá je nainštalovaná na fare.
okolo 90 evanjelikov z cirkevného zboru i hostí. Konal sa v prvú septembrovú
nedeľu. Najprv to boli služby Božie s požehnaním detí a ich programom, a potom
stretnutie vo farskej záhrade, kde sa varil
guláš, zaspieval detský spevokol Svätojánske mušky, zneli svedectvá, príhovory
a deti mali množstvo hier.
Služby Božie boli venované začiatku
školského roka. Brat farár v kázni aktualizoval otázku Jána Krstiteľa Pánovi
Ježišovi do dnešnej doby: „Si Ty ten, čo Výstavu Jána Repčeka z historických
má prísť, a či iného čakať?“ Zdôraznil, že pohľadníc Liptovského Jána si pozrel aj
je to otázka, na ktorú si potrebuje nájsť starosta Juraj Filo s manželkou

Vladimír Kubovčík zarecitoval niekoľko
básní. Ako sám uviedol, tieto básne si pamätá ešte od detstva a dodnes je schopný
recitovať ich spamäti. Brat farár Peter Taját v duchovnom príhovore všetky tieto
časti programu zhrnul a poukázal na to,
že je správne a dobré, keď sa takto rôznym spôsobom zapájajú do práce cirkvi
rôzni ľudia, pretože sme ako cirkev Telo
Kristovo, kde každá časť Tela má svoje
poslanie. Na tieto slová nadviazalo svedectvo zborového kurátora Jozefa Hapča
a zborovej kantorky Barborky Zollerovej.
V odpovediach na otázky brata farára povedali niečo o svojej ceste viery. Prítomných pozdravil aj starosta Liptovského
Jána Juraj Filo, ktorého brat farár krátko
vyspovedal. V rozhovore vyjadril radosť
z dobrých vzťahov cirkvi a obce i snahu
pokračovať v nich do budúcnosti.
Na stoloch nechýbalo bohaté občerstvenie, taktiež chutný guláš, za čo všetko ďakujeme našim ochotným sestrám
a bratom, ktorí pri občerstvení a guláši
pomáhali. Za počasie, na túto ročnú dobu
nadpriemerne teplé a pekné, patrí poďakovanie Pánu Bohu, ako aj za milú atmosféru
stretnutia. Z pomoc s prípravou stretnutia
ďakujeme obci Liptovský Ján.
Peter Taját, ev.a. v. farár

Veľké egyptské dobrodružstvo

O Veľké egyptské dobrodružstvo sa postaralo 14 detí a traja vedúci z nášho cirkevného zboru v ubytovacom zariadení Elpis (Nádej) v Liptovskom Trnovci. To bol
zároveň názov detského letného tábora,
ktorý náš cirkevný zbor v tomto zariadení
usporiadal od 21.–25. júla tohto roku. Päť
dní sme spoznávali biblický príbeh Jozefa

a Egypt. Učili sme sa piesne, hrali hry
a snažili sa žiť ako Božia rodina.
Tábor sa začal vo štvrtok popoludní
rozdelením do skupín a prvými hrami.
V piatok sme sledovali Jozefa a veľkú lásku, ktorou ho zahŕňal otec Jákob, ale i nenávisť, ktorej sa mu dostávalo od bratov.
O záchrane pred nenávisťou a inými zlými
vlastnosťami, ktorú máme v Ježišovi, nám
rozprávala Janka Daňová. V sobotu sme
boli svedkami toho, ako Jozefa predali bratia do otroctva. O tom nám porozprávala
Blanka Špačková. V nedeľu sme navštívili chrám Boží, kde brat farár Peter Taját
na službách Božích kázal o Jozefovom
pobyte v Egypte, kde ho Boh neopustil,
ale pomáhal mu. Popoludní sme počuli
o Jozefovi pred faraónom a ako mu predpovedá sedem rokov úrodných a sedem
neúrodných. V pondelok sme si vypočuli
o stretnutí Jozefa s bratmi: o tom, ako sa

zmenili a ako aj nás mení Pán Ježiš, keď
v Neho veríme. Večerné stretnutia vypĺňal príbeh z knihy Dieťa pokoja od Dona
Richardsona. Je to skutočný príbeh misionára, ktorý niekoľko rokov pôsobil
uprostred ľudožrútskeho kmeňa Saviov
v Papui-Novej Guinei.
Okrem toho sme spoznávali kultúru
starovekého Egypta, hieroglyfické písmo,
spôsob tkania, ďalej sme mali školu vizážistov, matematikov a klenotníkov. Naše
kroky počas výletov smerovali do aquaparku, na Havránok a na breh Liptovskej
Mary.
Pri lúčení nechýbali ani slzy, čo je potvrdením toho, že na tábore mali dobre
pod Božou ochranou a že takéto stretnutia
majú zmysel. Ďakujeme touto cestou OZ
v Liptovskom Jáne, že na podporu tohto
tábora odsúhlasilo príspevok vo výške
Peter Taját, ev.a. v. farár
500 €.
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Cirkev

Prvý zborový deň

Školstvo

Indiánska noc v materskej škole

Popoludní 30. júna na konci školského
roka sa brána materskej školy nezatvorila, ba naopak. Celý školský areál a celá
budova ožila prípravami na „Indiánsku
noc“. Vďaka učiteľkám Ľ. Uličnej a G.
Kompišovej po prvýkrát v histórii materskej školy mali všetky 6–7 ročné deti
možnosť ostať v nej aj na noc. Na stole
sa nám hromadili lístky s telefónnymi
číslami od rodičov: „Ak bude zle, tak
Najskôr bolo treba pripraviť pravé indiánske oblečenie, potom vlastnoručne vyrobiť
volajte, prídeme pre deti“. No malí Indipravú indiánsku čelenku i náhrdelník
áni boli takí zaujatí po celú noc indiánskymi činnosťami, že si na rodičov ani
nespomenuli.

Hor sa uloviť divokého bizóna so šípmi a tomahavkom. Správa naviedla Indiánov na hľadanie pokladu a ten naozaj stál za to

Pravý indiánsky rituál pred podávaním
indiánskej večere. Aj obyčajné špekačky
chutia výborne – určite ako indiánska
pochúťka. Ako praví Indiáni museli byť
namaľovaní všetci, aj tí, ktorí indiánske
típí (MŠ) navštívili
12

Školstvo

Prvý deň v MŠ
Piaty september znamenal pre deti v materskej škole nielen
začiatok nového školského roka, ale i začiatok v živote 22 nových detí. Začiatok, prvýkrát bez mamy, mimo bezpečia domova s inými „tetami“, v novom prostredí. I preto zaslzili nielen
detské očká, ale i oči niektorých mamičiek.

Horiace šípy nahradili v ohňovej – svetelnej šou bezpečnejšie
baterky

Počas prázdninového
obdobia bola už tradične
zrealizovaná menšia rekonštrukcia v „malej“ triede, čím sa kapacita zvýšila o 6 detí. Aj vďaka ochote a úsiliu
zamestnancov OÚ, mohli do tejto triedy deti nastúpiť.
V novom školskom roku bude materskú školu navštevovať
spolu 71 detí: prvá trieda: 20 detí – učiteľky Bc. Gabriela Kompišová a Daniela Fáberová. Z toho materskú školu navštevovalo
len 5 detí, 2 deti majú menej ako 3 roky. Druhá trieda: 25 detí
– učiteľky Zora Šimovčeková a Anna Jančušková.
Tretia trieda: 26 detí – učiteľky Ľubica Uličná a Renáta
Hurajová, z toho je predškolákov 23 a 2 deti majú odloženú
povinnú školskú dochádzku. V popoludňajších hodinách môžu
predškoláci navštevovať krúžky: výtvarný – pod vedením Ľ.
Uličnej, hudobno-pohybový pod vedením R. Hurajovej, literárno-dramatický pod vedením G. Kompišovej, športový
po vedením D. Fáberovej, počítačový pod vedením R. Hurajovej, krúžok oboznamovania s anglickým jazykom a besiedka
s p. farárom Mgr. P. Tajátom.
O poriadok a vydávanie stravy sa starajú Renáta Zlejšia
a Miroslava Čendulová. Do nového školského roka želáme deťom dobré a chápavé učiteľky, učiteľkám dobré a chápavé deti
a ústretových rodičov, rodičom dobré a chápavé deti a ústretové učiteľky.

Indiáni mali plné ruky práce
do neskorej noci. Pri počúvaní
indiánskych povestí a piesní im
čas rýchlo ubehol a prišiel čas
na spánok

Na záver

„Indiánsky wigwam“
v neskorú nočnú hodinu
a ranné vstávanie
s úsmevom – po zábavnej
a nezabudnuteľnej
indiánskej noci

Prosíme cteného neznámeho, resp. neznámych, o vrátenie
veľkého sivého slnečníka s nenápadným logom obľúbeného
nealkoholického nápoja, ktorý si zrejme pod pláštikom noci
z 23.–24. júla „vypožičal“ z pieskoviska školského dvora aj so
stojanom. Pri tejto nočnej „výpožičke“ bola zničená drevená obruba pieskoviska i priečky detskej preliezačky. Slnečník vďaka
pochopeniu vedenia Strachanovky spríjemňoval pobyt vonku
nielen nám, ale i návštevníkom obce, a to počas horúcich letných
dní, ale i za daždivého počasia, je teda pre nás nenahraditeľný.
Deti z materskej školy
Za skoré vrátenie vopred ďakujeme.
13

Školstvo

Prvý deň v škole

Po hymne SR privítala prítomných
zástupkyňa školy Mgr. Mária Devečková

Potom básničkou privítala spolužiakov,
rodičov aj pedagógov žiačka 5. triedy Terezka Zlejšia:

Dobré ráno, milá škola,
prišiel šťastný deň,
keď s taškami prichádzame
do tých tvojich stien.

Základná škola otvorila školské brány
všetkým svojim žiakom. Spolužiaci sa
po prvýkrát v tomto školskom roku stretli
v telocvični školy . Veselí a usmiati čakali
na svoje pani učiteľky s pestrofarebnými
kytičkami kvetov

Do tých čistých tried a lavíc,
do tých známych dvier.
Leto ušlo z kúpaliska,
prišiel september.
Dobré ráno školské múry,
biele paláce!
Vraciame sa oddýchnutí
znova do práce.

Pani riaditeľka Mgr. Jana Pivková predstavila program školy na tento školský rok:
Chceme byť zdravá moderná škola, v ktorej si žiak osvojuje zásady vlastenectva,
humanity a demokracie a správa sa podľa nich

Peter Kiss prečítal Krédo žiaka našej školy: „Do školy chodím rád, vždy sa na niečo
teším, som zvedavý. Viem, že so svojím správaním a vzhľadom reprezentujem nielen
sám seba, svojich rodičov, ale aj svoju školu, na ktorej mi záleží.“ V zápätí deviataci
privítali prvákov v škole a odovzdali im malý darček.

V prvej triede sa rodičia a prváci
zoznámili so svojou triedou. Privítala ich
pani triedna učiteľka Mgr. Kvetoslava
Čenková s pani riaditeľkou a pánmi
starostami Mariánom Vojtíkom
z Podturne, Jurajom Filom z Lipt. Jána
a Vladimírom Multáňom z Uhorskej Vsi

Pani riaditeľka sa presvedčila, že naši prváci prišli do školy veľmi dobre pripravení z MŠ, lebo vedeli pekne narátať až do 19.
Práve toľko ich nastúpilo do prvej triedy.
Na lavici leží krásny nový šlabikár. Kedy si ho už sám prečítam?
Ani sa nenazdáme – možno aj do Vianoc čo – to zvládneme...
14
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Nielen pre deti

Sudoku
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Slnečnica krásna a užitočná

Žiarivé letné dni nám pripomína usmievavá slnečnica. Pôvodný domov slnečnice
je v Strednej Amerike až po dnešnú Kanadu. Tu ju pestovali Indiáni. Keď Španieli v roku 1510 priviezli túto rastlinu
na starý kontinent, rýchlo sa rozšírila
po celej západnej Európe ako okrasa
v botanických záhradách. Až v 18 stor.
začali ľudia jej semienka jesť a lisovať
z nich z nich olej.
Do Ruska priniesol z Holandska
slnečnicové semienka cár Peter Veľký v roku 1698, no až do 30. rokov 19.
stor. sa na komerčné účely nevyužívala.
Potom za niekoľko rokov sa už v ruskej
oblasti Voronež vyrábali tisícky ton slnečnicového oleja. Vzápätí sa rýchlo rozšírila do celej východnej Európy. Latinský názov slnečnice, Heliantus annuus

(slnečnica ročná), je odvodený z gréckych slov, ktoré znamenajú slnko a kvet
a z latinského slova, ktoré znamená ročný. Slnečnica dorastá do výšky približne
dvoch metrov, ale niektoré obrovské odrody môžu byť až dvakrát také vysoké.
Existuje veľa odrôd a stále vznikajú
ďalšie. Obvykle sa v poľnohospodárstve
pestujú dve odrody. Jednou je slnečnica
ročná, ktorá sa pestuje hlavne na výrobu oleja.
Druhou je slnečnica hľuznatá, ktorá
sa pestuje na hľuzy, ktoré sú u nás známe
pod názvom topinambury. Používajú sa
ako krmovina pre dobytok a pri výrobe
cukru a alkoholu. No v poslednom čase

na podstate fruktózy a jej polymérov:
fruktooligosacharidov a inulínu. Pričom
inulín je jedinečný prírodný polysacharid,
ktorý sa skladá z 95 % fruktózy.
Okrem inulínu obsahuje topinambur
aj ďalšie biologicky aktívne látky, minerálne látky – železo, kremík, zinok, horčík, draslík, fosfor a vápnik, vitamíny
skupiny B a C, pektínové látky, vlákninu, organické kyseliny a aminokyseliny.
Význam topinambura spočíva v prevencii a podpornej liečbe cukrovky,
obezity, metabolizmu, vysokého cholesterolu, aj pri detoxikácii organizmu.
Topinambur reguluje krvný tlak a tráviaci systém, chráni pečeň a obličky. Pomáha tiež zvyšovať odolnosť organizmu
pri infekciách. Unikátne vlastnosti topinambura využívali ľudia pri rôznych
ochoreniach. Prinášame vám dva recepty, ktoré vychádzajú zo starých tradícií
a postupov ľudového liečiteľstva.
Recept č. 1: Hľuzy topinambura dôkladne umyť, konzumovať v surovom stave, najlepšie so šupkou, bez ochutenia,
pred jedlom po 50 gramov, 3× za deň.
Recept č. 2: Odšťaviť umyté hľuzy torastie jej význam i v strave ľudí. Od iných pinambura, čerstvú šťavu piť po 50 ml,
druhov zeleniny sa topinambur odlišu- 2× za deň, 10–15 minút pred jedlom.
Ján Hlavienka
je unikátnym sacharidovým systémom
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