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 ročník XXXVII.

Aké boli roky 2010–2014 v našej obci
Volebné obdobie samosprávy 2010–
2014 sa v našej obci o niekoľko týždňov
skončí. Uplynulé štyri roky boli z pohľadu napĺňania predstáv občanov rôznorodé. Jednou z hlavných úloh samosprávy, tak ako už niekoľko volebných
období predtým, boli projekty zamerané na čerpanie nenávratného finančného príspevku z Eurofondov. Z tých dokončených môžeme spomenúť: zberný

Zberný dvor

dvor, I. etapa rekonštrukcie chodníkov
na Novej ulici a cyklotrasa do Svidovského sedla, vybudovanie náučného
chodníka k prameňu Medokýš, doplnenie ihriska pri materskej škole a vybudovanie detského ihriska pri bytovkách
za Štartom, dokončila sa bytová výstavba v obci celkovo sa postavilo 97 bytov.
Medzi ďalšie projekty, ktoré boli financované s vlastných finančných prostriedkov obce, môžeme zaradiť vybudovanie
vyhliadky na Stráni, IBV pod Sečnom,
kde tento projekt bol dofinancovaný
aj spoluvlastníkmi, zväčšenie kapacity
materskej školy, III. etapa rekonštrukcie
chodníkov na Novej ulici a mnoho ďalších väčších či menších projektov, ktoré
sledujú jediné, a to zlepšenie životných
podmienok našich občanov a zatraktívnenie našej obce v očiach návštevníkov
a turistov.

Okrem budovania sa snaží obec organizovať a podporovať množstvo kultúrnospoločenských podujatí ako: Fašiangy,
MDŽ, Deň učiteľov, Stavanie mája, Oslavy víťazstva, Svätojánske noci, Deň ľudových remesiel, Futbalový turnaj o pohár starostu obce, Oslavy SNP, Beh o pohár starostu obce, Šarkaniáda, Dušičky,
Mikuláš, Posedenie pod jedličkou, Silvester pri Kadi či privítanie nového roku
tak aby si každý občan našiel to svoje.
Je samozrejmé, že mnohé projekty boli
rozbehnuté už v predchádzajúcich volebných obdobiach a ich dokončenie
prechádza do ďalšieho volebného obdobia, napríklad z programu ROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR pre opatrenie: Posilnenie kultúrneho potencionálu regiónov na rekonštrukciu kultúrneho domu, začiatkom septembra bola schválená žiadosť
o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako jeden milión eur, a tak sa konečne dočkáme dôstojného kultúrneho
stánku aj v našej obci. Táto novinka určite poteší mnohých občanov. Ďalej rekonštrukcia chodníkov na Novej ulici II.
etapa, ktorá prebieha v tomto období,
aj keď zmluva o dielo bola podpísaná
už v januári 2013, zdržanie spôsobilo kumulovanie finančných prostriedkov.
Počas štvorročného obdobia sa dokončilo mnoho projektov a mnohé ešte len

Rekonštrukcia chodníkov na Novej ulici

Detské ihrisko pri bytovkách za
Štartom

Náučný chodník k Medokýšu
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Vyhliadka na Stráni



Detské ihrisko pri MŠ

Svätojánske noci

Kultúrny dom čakajúci na rekonštrukciu
Fašiangy
čakajú, kedy príde na nich rad. Bolo by
veľmi mylné sa domnievať, že pred voľbami sa práca na obecnom úrade zastaví a po voľbách sa nanovo rozbehne tak
povediac s čistým stolom. Na dokončenie v ďalšom volebnom období čaká II.
etapa rekonštrukcie chodníkov, rokovanie s VÚC Žilina o vyasfaltovaní cesty na Novej ulici, vybudovanie kamerového systému na ochranu obecného
majetku, oprava miestnych komunikácií, realizácia rekonštrukcie kultúrneho
domu, ktorá bude nasledovať po verejnom obstarávaní na dodávateľa stavby,
a mnoho ďalších opráv a projektov, ktoMonika Urbanová
ré zveľadia našu obec.

Poďakovanie starostu
Zo srdca ďakujem všetkým občanom za spoluprácu, podporu
a ochotu pomáhať pri napĺňaní našich predsavzatí a cieľov a pri organizovaní podujatí v našej obci. Poslancom obecného zastupiteľstva
a zamestnancom obce za výborne
zvládnuté štvorročné obdobie .
Mgr. Juraj Filo

Posedenie pri jedličke

Voľby
Voľby do samosprávy obce sa
budú konať dňa:

15. 11. 2014

od 7.00 do 20.00 h
Svojím hlasom môže kandidátov podporiť každý občan s trvalým pobytom v Liptovskom Jáne,
ktorý v deň volieb dovŕši 18 rokov.
O post starostu sa uchádzajú dvaja kandidáti: Mgr. Zuzana Droppová a Mgr. Juraj Filo. O post poslanca
obecného zastupiteľstva sa uchádza: Mgr. Jaroslav Adamčík, Katarína Budová, Stanislav Dubovský,
Ing. Pavol Mikušiak, Zora Šimovčeková, Ľubomír Urban, Roman Vajs.

Mikuláš pre deti
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Deň ľudových remesiel
Dňa 27. 7. 2014 sa uskutočnil pri Kadi už
tradičný Deň ľudových remesiel, ktorého sa zúčastnili vďaka iniciatívy Mirky Štolfovej aj naši členovia nielen ako
diváci, ale priamo predvádzali svoje
zručnosti.
Okrem iných napríklad Margita Dubravcová predvádzala prácu s drôtikmi
a korálkami a Želmíra Šutliaková dekorovanie kožou. Po celú dobu trvania
akcie bol veľký záujem o tieto techniky. Tešilo ich, že to boli predovšetkým
mladí ľudia a deti. Tak ako po celé leto
aj tento deň bol daždivý a chladný. Napriek tomu bolo tam veľa zvedavcov.
Aj sprievodný program zaujal: ľudová hudba, spev, ľudový remeselníci…
bolo čo pozerať a počúvať.
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Tento zaujímavý deň pripravili členovia OZ JD v spolupráci s OO CR Región
Liptov. Najväčší podiel na organizovaní mal Ľubomír Urban a obec Liptovský Ján. Ozvučenie zabezpečovala firma BALCO MEDIA . Medzi ďalších, ktorí
sa na akcii podieľali bol hotel Liptovský
Dvor, Strachanovka, Marta Mikušiaková, Jaroslav Adamčík a Villa Victoria.
Všetkým treba poďakovať, že sa tento deň uskutočnil, lebo naše ľudové
remeslá majú svojich pokračovateľov.
Preto nás veľmi teší, že aj naše seniorky
odovzdávajú svoju dovednosť a zručnosť mladej generácii.
Už v týchto mesiacoch chceme pokračovať v tvorivých dielňach v utorky



popoludní v priestoroch expozície
Naše dedičstvo. Informácie budú zverejnené obecným rozhlasom.
Viera Brtáňová

Svätojánsky grif očami seniorov
Od Agentúry Panter dostala ZO JDS oficiálnu pozvánku s vstupenkami na festival ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov SVATOJÁNSKY GRIF, ktorý
sa konal dňa 16. 8. 2014 v areáli termálneho kúpaliska TERMAL RAJ pri hoteli MÁJ v Liptovskom Jáne. Boli sme plní
očakávaní, lebo takéto podujatie sa konalo po prvýkrát. Môžeme povedať, že
naše očakávanie bolo nad mieru splnené. Pestrá skladba programu, vynikajúce výkony účinkujúcich a organizácia
boli na úrovni. Prekvapením pre nás bol
hosť programu detská ľudová hudba
z USA. Spestrením programu bola škola
plieskani bičom v podaní Martina Brxu.
Záštitu nad festivalom prevzal poslanec
NR SR a folklorista Igor Hraško. Škoda,

že bolo málo domácich divákov. Seniori
ako vždy, nesklamali, na podujatie prišli.
Súčasťou Grifu boli ľudové remeslá, ktoré prebiehali od popoludňajších hodín,
kde okrem ďalších opäť pani Dubravcová a Šutliaková predvádzali svoje zručnosti a pracovali s mladými divákmi.
Chvályhodné je, že aj mladá generácia
sa venuje tejto tvorivosti – Mirka Štolfová a Alenka Dvorožňáková.
Toto podujatie bolo veľkým spestrením turistickej sezóny. Návštevníci našej obce prítomní na grife sa mohli presvedčiť, že život v našej obci je zaujímavý, pestrý, poskytujúci i umelecké
zážitky. Je to výsledok spoločnej práce

zainteresovaných na tomto podujatí: Agentúra Panter, generálny partner
SOREA hotelová spoločnosť, generálny
sponzor BÁRTROVA, hlavný mediálny
partner folklórne rádio JANKO HRAŠKO,
Obec Liptovský Ján a ďaľší partneri
a sponzori. Všetkým bolo na podujatí
poďakované. Zaslúžia si to.
Podujatie bolo krásne, zanechalo v nás
hlboké dojmy. Pre budúcnosť veríme, že
v tomto budú organizátori pokračovať.
Prajeme im veľa tvorivých síl do ďalšieho ročníka.
Na záver ešte raz treba poďakovať pánovi Urbanovi, lebo predovšetkým jeho
pričinením sa uskutočňujú takéto a podobné podujatia v obci. Škoda len, že
nemá ešte trochu síl navyše zariadiť lepšie počasie. Bolo nám zima, ale vydržali
sme až do konca. Náš člen Milan Jančuška dokonca v tombole vyhral vstupenky
do Tatralandie pre dve osoby.
Viera Brtáňová
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Oslavy 70. výročia SNP v obci
Na úvod musím povedať, že to boli jedny z najvydarenejších osláv SNP v obci.
Nakoniec jubilejné a historické oslavy
70-tich rokov SNP si to zaslúžia. Po dôslednej príprave výboru ZO-SZPB, Obecného úradu a jednoty dôchodcov sa
nám to podarilo.
Oslavám SNP predchádzalo otvorenie
výstavy o histórii SNP v obci. Z kultúrneho domu sa výstava o hrdinoch SNP
a padlých občanov preniesla do priestoru COOP Jednoty – Naše dedičstvo, kde
ju slávnostne otvorili predstavitelia obce
za účasti občanov a hostí. Poďakovanie
patrí hlavne kurátorovi výstavy Jozefovi
Lukáčovi ml. a Vierke Brtáňovej. Túto výstavu navštívili v novom školskom roku aj
žiaci našej základnej školy, kde sa dozvedeli o histórii o SNP v našej obci. Pozreli si
vystavené dokumenty, plagáty a foto dokumentáciu. Históriu SNP im pripomenul
Milan Jančuška a Ján Paciga st.

výročí predniesol predseda ZO Milan
Jančuška. Dôležitým bodom osláv bolo
poďakovanie zaslúžilým členom našej ZO za ich bohatú činnosť. Členovia dostali čestné uznania. Po skončení
programu sa všetci prítomní presunuli do priestorov pri Kadi, kde program
pokračoval zapálením partizánskej vatry. Spevokol zaspieval piesň Na Kráľovej
holi, potom vystúpili hostia našich osláv
detský folklórny súbor Sokoliki z Poltavy
(Ukrajina) a detský folklórny súbor Cindruška z Lipt. Hrádku. Bol to úžasný kultúrny zážitok pre nás všetkých. Budeme
dlho spomínať na ich účinkovanie v našej obci, SRDEČNE ĎAKUJEME.
Pri malom občerstvení sme dlho rozjímali nad týmto kultúrnym zážitkom,
ktorý spríjemnil naše oslavy SNP. Poďakovanie patrí všetkým, hlavne Ľubomírovi Urbanovi.

Vlastné oslavy SNP prebiehajú každoročne v dvoch dňoch, 29. 8. 2014 najprv
pietnym aktom pri pomníku Janka Lukáča pred Bielym. Bol to partizán a občan Liptovského Jána, ktorý padol v boji
s nemeckými fašistami za našu slobodu.
Potom oslavy pokračujú pri pomníku
padlých hrdinov. Po privítaní a otvorení
starostom obce Jurajom Filom hymnu
a hymnickú pieseň zaspieval evanjelický spevokol Svätojánsky prameň. Hlavný prejav o histórii SNP a jeho 70-tom
6
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Druhým dňom v nedeľu pokračujú oslavy 70-teho výročia SNP pietnym aktom
na Svidovskom sedle. Kyticu vďaky padlému hrdinovi poručíkovi Danielovi položili k pomníku starosta obce Juraj Filo
a Milan Jančuška. Oslavnú báseň predniesol Vladimír Kubovčík. Oslavu spestrili poľovníci zo združenia Svätojánska
dolina. Prejav o bojoch na Svidovskom
sedle predniesol predseda ZO. Potom
sa už všetci účastníci rozišli na hľadanie
hríbov, ktoré sú spojené s týmito oslavami. Najkrajší a najväčší hríb, ktorý je odmenený peknými cenami po skončení
osláv v ŠTARTE pri dobrom guláši. Víťazmi tohto roku boli Jaroslav Melna, Anna
Strapoňová a Katarína Urbanová.
Touto cestou výbor ZO-SZPB ďakuje
všetkým za dôstojné oslavy SNP v našej
obci.
Predseda ZO-SZPB v Lipt. Jáne, Milan Jančuška

Fontaine le Port – Francúzsko

O Francúzsku som prečítal riadnu kopu
kníh dlho predtým, ako som sa na vlastné oči mohol presvedčiť, že francúzske mestá a dediny majú unikátnu charizmu. V detstve sme čítali obligátne
Deti kapitána Granta a Dvadsať tisíc
míľ pod morom Julesa Verneho a rôzne
„dumasovky“.

ale to ma až tak nebavilo) sa začala moja
láska (affaires de ľamour), s cestovaním
(j´aime beaucoup voyager) a s Francúzskom. Samozrejme mi v detstve ani
vo sne nemohlo napadnúť, že raz budem účastníkom „delegácie“, ktorá pôjde z Liptovského Jána do Francúzska
do dedinky-komunity na brehu Seiny.

O parížskych bulvároch a monumentoch som sa viac dozvedel z Chrámu
matky božej v Paríži, z Bedárov Viktora
Huga a hlavne z Balzacových diel Sesternica Beta, Otec Goriot a ďalších, ktoré
sa mi zdali síce príliš opisné, ale podnecovali „virtuálne“ prechádzky po Paríži,
ktoré som si aspoň takto „užíval“. Skutočné cestovanie bolo v tých časoch pre
obyčajného Slováka tabu.

Fontaine le Port malebná dedinka v širšom okolí Paríža a má približne toľko
obyvateľov a takú rozlohu ako Liptovský Ján. Leží priamo na brehu rieky Seiny v departmente Seine et Marne, medzi riekami toho istého mena.

Môžem povedať, že vďaka tomuto nepovinnému čítaniu (mali sme aj povinné,

Mimochodom, 60-kilometrovú plavbu
po Seine z Fontaine le Port do Paríža
si vyskúšali aj naši fantastickí francúzski hostitelia, manželia Pascale a Jean
Dey (krstné meno Pascale je vo Francúzsku obojpohlavné). Povedali nám,

že cestovanie loďou bol romantické, ale
pomalé. Plavba do Paríža vďaka trinástim plavebným komorám medzi Fontaine le Port a Parížom trvala celý deň.
O našej terajšej návšteve sa dá hovoriť len v superlatívoch. Od prvej minúty po poslednú minútu sa naši francúzski partneri o nás obetavo starali. Nielen
„naša“ Soňa, Marie-Claude, Judith, Maryline, Marie Christine, Pascale, Beatrice,
Bertand, Jean-Pierre, Noel, ale aj všetci
ostatní Portifontainčania do jedného.
Na pár dní sme sa stali ich adoptívnymi
sestrami a bratmi, a to od dopravy z letiska a slávnostného privítania vo štvrtok
večer až po odvoz na letisko v pondelok
ráno. Deň v Paríži a dostihy s večerou vo
Vincennes v piatok. Výlet do okolitých
listnatých lesov a netradičná, ale veľmi zaujímavá „postupná“ večera po rodinách a zákusok a tanec s učiteľom
v Dome kultúry Fontaine le Port. V nedeľu návšteva zámku Vaux le Vicomte.
Zaujímavosťou tohto perfektne zrekonštruovaného zámku je, že jeho prvého
majiteľa a svojho ministra financií Fouqueta dal kráľ Ludovít XIV. uväzniť pred
očami jeho hostí na recepcii počas inaugurácie zámku. Voltaire, slávny francúzsky spisovateľ tých čias o tomto akte
povedal, že 17. augusta 1661 o šiestej večer bol Fouquet (nekorunovaným) kráľom Francúzska, ale o druhej po polnoci
už nebol nič! Že by už aj v tých časoch
zúrila korupcia?! Alebo to bola kráľova
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žiarlivosť a závisť? Pravdu sa dnes už určite nedozvieme.
V nedeľu sme mali predvečerom koktail
a stretnutie na radnici s portifontainskou starostkou Beatrice Mothré a slovenskými konzulmi. Starosta Juraj Filo
portifontainčanov milo prekvapil krásnym darom - kompletným slovenským,
detvianskym krojom: krásnym vybíjaným koženým opaskom a krpcami, košeľou a gaťami.
Večera s „operetným“ programom, v ktorom účinkovali naši hostitelia, trvala
do polnoci. Summa summarum naša
návšteva v družobnom Fontaine le Port
a stretnutie s „našimi“ Francúzmi bol
nezabudnuteľným zážitkom a budeme
mať čo robiť, aby sme sa im revanšovali,
keď prídu oni na budúci rok do Liptovského Jána. Starali sa o nás každý deň
od rána do večera. Čaká nás veľa práce (beaucoup de travail). Na každý deň
bude treba pripraviť bohatý a zaujímavý
program!
Nakoniec sa musím nášmu starostovi poďakovať, že ma potešil otázkou, či
chceme ísť s manželkou do Francúzska.
Konečne môžeme byť aj my účastníkmi „expedície“ Jánčanov do Fontaine le
Port, pomyslel som si.
V snahe nebyť len „do počtu“ a zároveň
si oprášiť svoju prachom zapadnutú
francúzštinu, ponúkol som mojim súpútnikom, aby sa učili so mnou. Záujemcov nebolo veľa… Verím, že nabudúce
ich bude viac. Prikladám niekoľko fotiek,
ktoré som urobil počas našej návštevy.
Myslím, že k nim netreba komentár.
Rudolf Gajar

Speed carving na Strachanovke
Piati rezbári z troch krajín po prvý raz
na Liptove. Podujatie pod záštitou známeho slovenského rezbára Adama Bakoša malo charitatívny rozmer a ambíciu prerásť do otvorených majstrovstiev regiónu.
Pod Poludnicou sa v nedeľu naplno
rozozneli motorové píly. Namiesto výrubu stromov sa však k slovu dostalo
umenie. Cieľom je skrášliť okolie jednej z najnavštevovanejších obcí na Slovensku a položiť základy novej tradície.
S týmto zámerom si do Liptovského
Jána prišli zmerať sily rezbári z Česka,
Poľska a domáceho Slovenska. Speed
Carving v preklade znamená drevorezba motorovou pílou na čas. Táto začala o 15.00 h a umelci mali 40 minút
na to, aby vyrezali sochy na danú tému.
Motívom boli ľudové motívy a lesné
zvieratá.
Záujemcovia mohli vyrezané sochy
v dražbe kúpiť. Výťažok z predaja venovali Základnej škole s Materskou
školou v Liptovskom Jáne v celkovej
sume 1430,00 €. Rezbári okrem týchto
sôch pracovali od piatka do nedele aj
na ďalších dielach z topoľového dreva.
Rezbárskym sympóziom sa rozhodli osláviť siedme narodeniny koliby
Strachanovka, ktorú postavili výlučne z dreva. Organizátori veria, že toto
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podujatie by mohlo byť začiatkom novej tradície.
V rámci sprievodného programu vystúpi Ľudová hudba bratov Zamiškovcov z goralskej dediny Kolačkov a hudobno-zábavná skupina Ščamba z Trsteného pri Hornáde.

Nezabúdame
Dňa 17.9.2014 sa dožil náš člen Ján
Brziak krásneho životného jubilea 91
rokov života. Výbor ZO-SZPB v Liptovskom Jáne ho navštívil a malou
kytičkou mu poďakoval za jeho celoživotnú prácu v našej ZO. Prajeme
mu ešte veľa zdravia a pohody v kruhu svojich blízkych a známych.

Kosenie lúky v Šindliarke
Jaskyniarom je lúka v Jánskej doline,
v bočnej dolinke Šindliarke veľmi dobre
známa, pretože sa cez ňu prichádza k viacerým našim lokalitám. Uprostred drsného, tmavého lesa je zrazu oáza svetla,
krásnej zelenej trávy plnej pestrofarebných kvetov.

Výbor ZO-SZPB

Vždy, keď sme sa po nej prechádzali, mali
sme dobrý pocit z tohto krásneho a tak
nepoznaného kúta Jánskej doliny. Pri
rozhovoroch s poľovníkmi sme vedeli, že
o túto časť revíru sa starajú Dušan Jančovič a Valent Janči.

Oznam
Od začiatku septembra je môžné odovzdávať staré batérie na obecnom úrade.

Jánske
dušičky

Roky sme sa rozprávali, že by sme im radi
pomohli v ich úsilí udržať túto ojedinelú
nízkotatranskú lokalitu v takom stave, ako
je. Až začiatkom júna sme sa dohodli s poľovníkmi, že im pôjdeme pomôcť. Slovo je
slovo, a tak budík nemilosrdne vyzváňa už
o 3.00 h. Okolo 4.30 h už odkášame prvé
riadky. Mocný Rado Sokol, predseda poľovníkov, berie riadok hádam dva metre
široký a nezaostáva za ním ani Valent Janči. Ja, ako panelákové dieťa, ktoré si len
pred pár rokmi vyskúšalo, čo je ručné kosenie, za nimi poriadne zaostávam nielen
v štýle, ale jasné, že aj vo výkone.

No vôňa rána, pokosenej trávy a atmosféra je neopakovateľná. A keď chlapci poľovníci spustia slovenské ľudové, tak aj zážitok z Východnej ide bokom. Akosi som
sa v mysli presunul do dôb, keď nebolo
traktorov, všade sa pásol statok a kosenie
bolo po žatve hádam najdôležitejšou činnosťou v roku, veď dostatok sena na zimu
bolo podmienkou prežitia na dedine.
Spomenul som si aj na krásny príbeh
Dobroslava Chrobáka o starom otcovi,
ktorý s vnukom kosil trávu a zomrel. Keď
ho chceli pochovať, tak sa vrátil z oného
sveta, pretože si nevedel predstaviť, že nebude mať svoju lúku pokosenú.
Určite ma kosenie lúky v Šindliarke poznačilo a azda až teraz viem o trochu lepšie pochopiť výrok ruského mysliteľa Leva
Nikolajeviča Tolstého z roku 1870: „Teraz
už šiesty deň kosím trávu s roľníkmi od rána
do večera a nemôžem vám opísať uspokojenie, ale len šťastie, ktoré pri tom prežívam“.
Bratia poľovníci, ďakujem za krásny zážitok, ktorý ma určite opäť o krôčik priblížil
k mystériu Jánskej doliny…
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek

31. 10. 2014 (piatok)

OZNAM

Bližšie informácie budú
na plagátoch pred akciou
alebo na
www.janskadolina.sk

Obecný úrad žiada občanov Liptovského Jána, ktorí nemajú
ku dňu 30. 9. 2014 uhradené miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a poplatok za psa,
aby tak urobili najneskôr do 15. 11. 2014.
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Sv. Michal – knieža pokoja
Náš život na zemi nie je
ovplyvňovaný iba hmotnými
skutočnosťami, teda tým, čo
poznávame zmyslami. Existuje ešte iná realita, ktorá má
na nás veľký vplyv. Je zaujímavé, že práve u človeka sa
spájajú tieto dve skutočnosti:
telesná a duchovná. Anjeli sú
iba duchovné bytosti, my ľudia sme oboje. A vďaka tomu
sa človek pokladá za korunu
tvorstva.

Anjeli sa z Božej dobroty stali našimi neviditeľnými pomocníkmi a spoločníkmi,
akoby nemými svedkami
nášho života, čo si v zhone
všedných dní, v každodennom „kolotoči“ denných povinností, starostí, problémov
a stresov neraz ani neuvedomujeme. Všetko chceme
zvládnuť sami, bez Boha,
bez pomoci tých, ktorých
nám dal. Škoda, že mnohí
až neskoro zistia, že ich životu niečo chýba, že život bez
Boha je prázdny, nenaplnený, bez konečného cieľa, bez
opravdivej radosti, bez vnútorného pokoja.

Treba vedieť, že názov anjelov označuje ich úrad, nie prirodzenosť. Lebo tí svätí duchovia v nebeskej vlasti sú
síce vždy duchovia, ale vždy
ich nemožno nazvať anjelmi.
Oni sú anjelmi iba vtedy, keď
sa prostredníctvom nich niečo oznamuje. Tí, čo zvestujú
iba menšie veci, volajú sa anjeli, tí, čo zvestujú veľmi veľké, nazývajú sa archanjeli. Tak
napríklad k Panne Márii nebol poslaný hocijaký anjel, ale
archanjel Gabriel.
Keď sledujeme generácie našich predkov, vidíme, že slovenský ľud bol po celé
stáročia oddaný Bohu a naplnený jednoduchou, ale živou vierou v Boha a úprimnou úctou k Panne Márii. Po nej a po sv.
Jozefovi je u nás azda najviac uctievaný
sv. Michal archanjel, ktorého nám Cirkev
pripomína vždy 29. septembra. Vzývame
ho ako ochrancu pred nebezpečenstvami ohrozujúcimi dušu i telo, ako patróna
dobrej smrti i duší v očistci.
V náboženskej tradícii je archanjel Michal nazývaný kniežaťom anjelov, anjelom spravodlivosti, strážcom Raja,
ochrancom Kristovej Cirkvi. Je označovaný ako Boží dôverník, ktorý odovzdáva ľuďom Pánove pokyny.
Jeho existenciu priamo potvrdzujú slová Svätého písma. V knihe proroka Daniela sa o ňom hovorí v 10. a 12. kapitole. Po prvý raz sa spomína ako Danielov
pomocník: „…a hľa Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc…“ (Dan
10
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Človek v živote prechádza
rozličnými skúškami, musí
prekonávať mnohé ťažkosti… Aby ich ľahšie zvládal,
posiela mu Boh na pomoc
duchovné bytosti, medzi
nimi aj archanjelov.

10, 13) inokedy sa uvádza ako mimoriadny ochranca Izraelského národa: „V tom
čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa…“ (Dan 12, 1).
Píše o ňom aj apoštol Ján v Apokalypse:
„Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli
bojovali proti drakovi.“ (Zjv 12, 7) Archanjel Michal nie je výmysel Cirkvi ani rozprávková bytosť, potvrdzuje to priamo
Sväté písmo. Napriek tomu sa však neraz stretáme s neúctou a možno aj s výsmechom súčasného sveta na adresu
anjelov či duchovných bytostí. Táto skutočnosť môže mať korene v zobrazovaní anjelov ako bucľatých detí či ako mladíkov s krídlami v období baroka. No aj
tieto stredoveké predstavy mali a majú
svoj význam. Človek ako telesná bytosť
si chce i vonkajším zobrazením priblížiť
duchový svet a tých, čo do neho patria, napriek tomu, že vie, že anjeli sú neviditeľné duchovné bytosti, ktoré, ako
to počúvame v prefácii svätej omše,
neprestajne vzdávajú vďaky, oslavujú
Boha; akoby dopĺňali to, na čo my často
zabúdame.


Archanjel Michal je našim pomocníkom v boji proti Zlému.
Prosme ho o pomoc pre seba, pre svoje rodiny, pre svet, aby sme mali odvahu
vzdorovať zlu i Zlému. Aby sme ochotne
a verne slúžili Bohu tým, že vždy sa riadime Jeho prikázaniami, snažíme sa vo
všetkom plniť Jeho vôľu. Buďme bedliví na zvádzania Zlého, ktorý nám ponúka zdanlivo slobodu a šťastie – ale každé zdanlivé dobro, ktoré by sme mohli
dosiahnuť prekročením Božej vôle, nerešpektovaním pravdy a lásky, je len
návnada, na ktorú by nás chcel chytiť
diabol, aby nás mohol zničiť. Buďme
múdrymi kresťanmi a pomáhajme svojím príkladom i slovom k tejto múdrosti života – na príhovor a pod ochranou
sv. Michala – k takejto múdrosti života aj
našim blížnym.
Anjela mieru Michala nám, Kriste,
do nášho chrámu pošli, nech sa iste príchodom jeho častým hojne množí v nás
poklad Boží.
Váš duchovný otec PaedDr. ThDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.-kat farnosti Liptovský Ján

Láska k deťom všetko zmôže

K aténskemu panovníkovi Themistoklovi raz prišiel mladý muž. Zastihol ho
práve vo chvíli, keď panovník skákal so
synom po lúke na dlhej palici. Keď mu
mladík povedal, že je to zvláštne, že sa
taký slávny muž správa tak detsky, požiadal ho, aby to nehovoril nikomu skôr,
ako bude mať sám syna. Ďalej ho poúčal, že až sám bude otcom, lepšie pochopí lásku rodičov k deťom a že sa prestane pohoršovať nad tým, čo teraz pokladá za detinské.
Skutočne, deti si zaslúžia, aby sme si
pre ne našli čas, sily a prostriedky, aby
sme sa k nim dokázali skloniť, prispôsobiť a tak ich viesť. Veď už Pán Ježiš to
veľmi dobre vedel a karhal učeníkov, že
zabraňovali deťom prichádzať k Nemu.
On sám ich brával na ruky a požehnával
ich. A veľká vec, ktorú môžeme pre deti
robiť, je takouto detskou formou viesť
ich k Pánovi Ježišovi, k Jeho poznaniu,
k viere, láske, nádeji, k radosti zo života.

Z toho dôvodu sme aj nový školský rok
v cirkevnom zbore otvorili službami
Božími v nedeľu 31. augusta, kde sme
prosili Pána o požehnanie všetkej práce v škole i v cirkevnom zbore pre deti.
Deti spolu s rodičmi a učiteľmi tiež prijali požehnanie pri oltári.
V cirkevnom zbore sa vyučuje náboženská výchova v Základnej škole v Liptovskom Jáne i v Materskej škole – tam formou krúžku. Okrem toho každú nedeľu
počas služieb Božích sa deti stretávajú
na detskej besiedke, kde jedinečnou hravou formou sa učia o Pánu Bohu. V cirkevnom zbore tiež funguje detský spevokol.
Prosíme vás, milí rodičia, aby ste dopriali deťom spoznať nášho veľkého Spasiteľa Pána Ježiša. Využite možnosti, ktoré vám poskytuje cirkevný zbor. A prosíme vás aj o modlitby za toto vyučovanie
a za požehnanie všetkej práce s deťmi.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo sa chystá?
12. 10. 2014

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Služby Božie

14.30 h

cintorín v L. Jáne

Ekumenická pobožnosť

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Služby Božie

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Rodinné služby Božie

1. adventná nedeľa Pamiatka posvätenia 9.00 h
chrámu

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

Poďakovanie za úrody zeme
1. 11. 2014
Pamiatka zosnulých
2. 11. 2014
Pamiatka zosnulých
9. 11. 2014
21. nedeľa po Svätej Trojici
30. 11. 2014
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Klopi, klopi, brána, otváraj sa zrána
Idú deti ako smeti, do školičky každé letí. Klopi, klopi, brána, otváraj sa zrána.
Idú žiaci k svojej práci, čítať, písať, nech sa páči. Klopi, klopi, brána, otváraj sa zrána.

Pasovanie prvákov

Brána ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne sa
otvorila dňa 2. 9. 2014 pre viac ako 140
žiakov, prevažne z Liptovského Jána,
Uhorskej Vsi a Podturne. Bolo medzi
nimi aj 23 prváčikov, pre ktorých sa školská brána otvorila po prvý raz. Na tom,
aby vkročili do školy, ktorá je opäť krajšia a lepšia, sa intenzívne pracovalo,
najmä cez letné prázdniny. Už v máji
sa začalo s rekonštrukciou zborovne
a jedálne a cez prázdniny sa upravili priestory šatní a terajšej štvrtej triedy
na 1. poschodí.
Nový školský rok 2014/2015 sa začal, ako
inak, slávnostným otvorením. Všetci prítomní – žiaci, ich rodičia, starí rodičia
a pedagogický zbor, sa v tento deň o 8.00
h stretli v telocvični základnej školy.

Takto vyzerala vynovená jedáleň počas
Food Revolution Day
12
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Po štátnej hymne všetkých privítala nová
pani zástupkyňa B. Špačková a o tom, čo
nás čaká v novom školskom roku, informoval riaditeľ Miroslav Mahdal. Predstavil aj novú pani učiteľku Vrbenskú a pána
učiteľa Fajtu a dve neprítomné pani učiteľky Lehotskú a Šepikovú, ktoré do našej školy nastúpia až v októbri 2014. Zatiaľ
ich budú zastupovať pani učiteľky Jandová a Fröhlichová.

Privítaním prvákov sa oficiálna časť
skončila a starší žiaci z druhého stupňa odišli do tried, aby sa oboznámili so
školským poriadkom a bezpečnosťou.
Prvákov ešte čakalo pasovanie. Jeho
svedkami boli okrem druhákov, tretiakov a štvrtákov aj predškoláci z MŠ, ktorí
to zažijú o rok.
Hoci zo školského roku 2014/2015 ešte
neodbudol ani prvý mesiac, stihli sme
už absolvovať niekoľko výstav, športovú
súťaž aj výchovný koncert.

Po pánovi riaditeľovi sa žiakom ešte krátko prihovoril starosta Liptovského Jána.
Potom prišiel čas deviatakov, aby ako
najstarší privítali tých najmenších – prváčikov. Prváci dostali od deviatakov žlté
stužky s včielkou, aby boli usilovní ako
včeličky. Mali ich prvý školský týždeň nosiť, aby každý vedel, že sú už prváci.

V predvečer 70. výročia SNP bola v expozícii Naše dedičstvo otvorená výstava
venovaná tejto etape našich národných
dejín. Dňa 4. 9. 2014 si ju postupne prezreli všetci žiaci našej školy. Výstavou ich
sprevádzali Viera Brtáňová a Milan Jančuška. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne
dobové dokumenty, fotografie, vyznamenania, dokonca aj trosky lietadla,
ktoré havarovalo 13. 10. 1944 na Slemä.
Starší žiaci mali možnosť porozprávať sa

Záujem žiakov o SNP

Druháci na výstave v budove
Čierneho Orla



Agentúra PANTER
Od:
"Jana Pivková" <jana.pivko@gmail.com>
Dátum:
26. septembra 2014 14:53
aj s priamym účastníkom SNP s Jánom
Komu:
"Monika Urbanová" <urban@a-panter.sk>
Pacigom st.
Priložiť:
papierovy-drak-04.gif
bude treba
piv.
Beh o Predmet:
pohár starostu saak
uskutočnil
19.
9. 2014. Už tradične behali žiaci prvého
stupňa na trase od Teplice po mostík
a späť a žiaci druhého stupňa od mosta
pri Kadi po Penzión pod Stráňou. Tento
rok s nami behali aj deti z MŠ. Víťazi v kategórii mladších chlapcov – T. Krajčí (2.
tr.), A. Dvorožňák (4. tr.); mladších dievčat – N. Kováčiková (2. tr.), V. Šimková (3.
tr.). Víťazi v kategórii starších chlapcov
– S. Dubovský (5. tr.), L. Krivulčík (9. tr.);
starších dievčat – A. Pavelicová (6. tr.), L.
Pavelicová (7. tr.). Absolútnym víťazom
sa stal L. Krivulčík z 9. triedy.

OSEMSMEROVKA

Výchovný koncert si žiaci vypočuli 22.
9. 2014. Vystúpil pán Hrubovčák a deti
z materskej školy spolu s prvákmi a druhákmi a s jeho pomocou hľadali stratené činely. Starší žiaci (3. – 9. ročník) už
poznávali svoje dedičstvo – rôzne tradičné hudobné nástroje (píšťala, fujara,
gajdy).
Mgr. Zuzana Daňová

Osemsmerovka
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1. Živé organizmy, ktoré dokážu vyrábať kyslík.
2. Modrý vtáčik živiaci sa rybami, ktorý si vyhrabáva nory v brehoch riek a potokov.
3. Krásny biely vták s dlhým krkom plávajúci na jazerách, rybníkoch a riekach.
4. Spoločný názov pre dub, buk, javor, smrek, … čo sú to?
5. Hniezdia na nich rôzne vtáky, ako napríklad orol skalný, výr skalný, sokol myšiar atď.
6. Potrebujú ich na svoj zimný spánok netopiere a žili v nich pravekí ľudia.
7. Stromy s červenými plodmi, ktoré sú na jeseň výbornou potravou pre vtáky,
majú perovito zložené listy a plody sú podobne usporiadané ako pri baze čiernej.
8. Živočích, ktorý si nosí „zásobu vody“ na chrbte a žije v púšťach.
9. Vták loviaci v noci.
10. Slepý obyvateľ podzemia, ktorý vyhrabáva chodbičky a robí kopčeky.
11. Zvieratá si ju stavajú na ukrytie a prezimovanie.
12. Rieka, ktorá sa pod hradom Devín vlieva do Dunaja.
13. Vták, ktorý má na chvostových perách oči.

1. Živé organizmy, ktoré dokážu vyrábať kyslík.

Šarkaniáda
Krásny biely vták s dlhým krkom plávajúci na jazerách, rybníkoch a rieka

2. Modrý vtáčik živiaci sa rybami, ktorý si vyhrabáva nory v brehoch riek a p
3.

Pozývame všetkých na šarkaniádu na Dubci, ktorá sa

uskutoční
mesiaca
október.
4. Spoločný názov pre dub,
buk,počas
javor,
smrek,
...čoPresný
sú todátum
? sa určí

podľa počasia a zverejní tri dni pred akciou na plagátoch

5. Hniezdia na nich rôzne vtáky,
napríklad
skalný,
výr skalný, sokol
v obci,ako
školách
a vyhlási orol
v obecnom
rozhlase.
Víťazi Behu o pohár starostu

6. Potrebujú ich na svoj zimný spánok netopiere, voľakedy v nich žili pravek
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Okienko seniorov

Kežmarok – európske ľudové remeslá
Anketou, ktorú sme na konci roka 2013
uskutočnili medzi členmi ZO JDS, chceli sme zistiť záujmy našich členov, na základe ktorých sme pristúpili k tvorbe
plánu na rok 2014. Niektorí členovia
uviedli ako miesto zájazdu Kežmarok.
Po zistení kultúrneho programu počas
festivalu ľudových remesiel sme zájazd
do Kežmarku zorganizovali. Vstupenky sme mali zabezpečené v predpredaji prostredníctvom p. Anny Lubelanovej
a tešili sme sa na nové zážitky z predvádzaných remesiel a kultúrneho programu. Rudolf Gajar hneď po návrate z Kežmarku dal na papier svoje bezprostredné dojmy: „Počasie nám veľmi neprialo.
Miesto nakupovania a obdivovania remeselníckych a iných výrobkov a pozerania domácich a zahraničných folklórnych
súborov, sa väčšina našich seniorov skryla pred dažďom v útrobách Kežmarského hradu. Viacerí sme sa stretli na divadelnom predstavení Čertovská rozprávka a vôbec sme sa nenudili. Malo to byť

východisko z núdze, no vďaka výborným
hereckým výkonom mladých hercov , ich
pekným kostýmom a vtipným replikám
o našich politikoch sa nám všetkým predstavenie veľmi páčilo.“ Pri prechádzkach
pomedzi stánky sme sa niektorí stretli aj
s našim prezidentom Andrejom Kiskom,
ktorý sa tiež trhov zúčastnil a na tribúne sa k svojim rodákom a návštevníkom
Kežmarku prihovoril.
Aj keď veľmi pršalo, niektorí z nás predsa pozorovali prácu remeselníkov a rôzne ručné práce. Mnohé dianie si zachytili fotoaparátmi a mobilmi. Tieto námety
využijeme v našich tvorivých dielňach.
Pretože stále pršalo, nemohli sme si urobiť ani spoločnú fotografiu.
Vracali sme sa cez Tatry a videli sme
čerstvo povyvracané stromy po ďalšej
búrke, ktorá zanechala miestami spúšť,
skoro ako pred 10 rokmi. Boli sme veľmi
prekvapení, lebo keď sme sa vracali domov, na Liptove nepršalo.

Poďakovanie
Prichádza koniec volebného obdobia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Pri hodnotení ich funkčného obdobia konštatujeme dobrú spoluprácu a pomoc z ich strany. Mala veľký podiel na našej činnosti. A preto na záver
ich funkčného obdobia im chceme vysloviť poďakovanie za spoluprácu a pomoc pri organizovaní mnohých akcií a podujatí, ktoré sme v priebehu štyroch
rokov uskutočnili.
Veľkú podporu, pomoc a spoluprácu sme nachádzali predovšetkým u starostu
obce p. Mgr. Juraja Filu – srdečne ďakujeme a prajeme veľa úspechov v nasle                                                         Viera Brtáňová, preds. ZO JDS Lipt. Ján
dujúcich voľbách.

14
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Jablunkov,

stretnutie na hranici
SR a ČR 9. 8. 2014
Tohoročné stretnutie na „hranici“,
ktorého sa zúčastnila naša
predsedníčka p. Brtáňová, sa
uskutočnilo len medzi českými
a slovenskými seniormi. Chýbali
Poliaci. Prijatie v Jablunkove bolo
veľmi srdečné. Bolo krásne počasie,
čo umocňovalo celkovú atmosféru.
Areál bol trochu menší, takže
účastníkov stretnutia bolo menej,
ako minulý rok.
Po oficiálnych vystúpeniach
organizátorov mesta Jablunkov
vystúpil predseda zväzu českých
dôchodcov p. Pospíšil, predseda
JDS p. Lipiansky a predseda krajskej
organizácie JDS v Žiline p. Kotian.
Všetci vyzdvihli oblasti, v ktorých sa
riešia problémy seniorov a dosahujú
sa dobré výsledky na českej aj
slovenskej strane.
V kultúrnej časti vystúpili seniori
za ŽSK a Moravskoslezský kraj,
súbory rozmanitého charakteru
- ľudové aj s tancami, spevokoly,
cantry tance, hudobná skupina ako
náš Senior Bend. Za náš kraj vystúpil
súbor z Liptovských Sliačov.
Medzi prítomnými bola veľmi
dobrá nálada, srdečné rozhovory
v priateľskej atmosfére nemali
konca kraja. Vzájomne sme si
odovzdali veľa cenných skúseností.

od júla do septembra

V kúpeľoch a pri mori

Sociálna a zdravotná oblasť
je jednou z oblastí, v ktorej sa
seniorom poskytujú možnosti
pobytu pri mori a v kúpeľoch.
Rekreačnorehabilitačné poukazy
sú so štátnou dotáciou 50 € ročne.
Poskytujú ich kúpele Lúčky,
Turčianske Teplice, Trenčianske
Teplice, Dudince, Tatranské
Zruby, Bardejov a Číž. Liečebného
pobytu zúčastnili p. Brtáňová
a p. Cholvadtová v Turčianskych
Tepliciach. Podľa vyjadrenia
p. Cholvadtovej, pobyt zahŕňal
vstupnú lekársku prehliadku, 10
liečebných procedúr, 2x vstup
do SPA AQUA parku a vstup
do bazéna v areáli liečebného
domu. Pobyt sa im veľmi páčil,
dobre si oddýchli a zregenerovali
svoje sily.
Pobytu pri mori sa zúčastnilo 10
našich seniorov. O svoje dojmy
z pobytu sa podelila p. Mišíková:
„Hoci žijeme v obci Liptovský Ján,
ktorá sa nachádza v prekrásnom
prostredí pod horami, v blízkosti
kúpalísk, predsa nás to ťahá ďalej –
k moru. Rozhodli sme sa objavovať,
relaxovať, zabávať sa, jednoducho
užiť si dovolenku pri mori.“
Tak sme sa 7. 6. ocitli v Pakoštane
v mestečku pri Jadranskom mori
v Chorvátsku. Mestečko nás
prijalo teplým morom a krásnym
počasím, ktoré sme si dokonale užili.
S ubytovaním a stravou sme boli
veľmi spokojní. Neobjavovali sme
len more, ale navštívili sme i blízke
s históriou späté mesto Biograd.
V okolí sú veľmi zaujímavé miesta,
veľa ostrovov a ostrovčekov.
S množstvom zážitkov, hlavne
v pohode a zdraví sme sa vrátili späť
domov, kde nás čakali každodenné
radosti a povinnosti.“

Otvorenie expozície SNP
Pred oslavami, ktoré pripravuje ZO SZPB
v spolupráci s obecným úradom sme sa
rozhodli v nových priestoroch expozície
Naše dedičstvo pripraviť výstavu k 70.
výročiu SNP. Na spoločnom zasadnutí
výboru JDS a SZPB so starostom Jurajom Filom, sme si rozdelili úlohy k zozbieraniu materiálov pre expozíciu. Časť
materiálu tvorili panely, ktoré boli v kultúrnom dome.
Pred prácami na tejto výstavke, sme
ukončili výstavu obrazov Márie Barániovej za jej prítomnosti. Pani Barániová
našej ZO, OÚ a jaskyniarom venovala
krásne obrazy obce a Jaskyne Slobody.
Za tieto obrazy jej vyslovujeme úprimné poďakovanie.
Po prevezení panelov sme zorganizovali brigádu. Vyčistili sme ich, opravili,
vyriadili miestnosť. Jozef Lukáč inštaloval všetky materiály, ktoré sme získali od priamych účastníkov SNP a ostatných rodinných príslušníkov. Slávnostné
otvorenie výstavy bolo 17. 8. za účasti tajomníka OV SZPB v Lipt. Mikuláši
Ing. Jána Machoviča, Dr. Oldřicha Vaněka, predsedu ZO SZPB p. Milana Jančušku, starostu obce Juraja Filu, riaditeľa ZŠ
s MŠ Mgr. Miroslava Mahdala, ev. farára
Mgr. Petera Tajáta, Jána Pacigu, účastníka SNP, rodinných príslušníkov Petra
Vodilu, Benjamina Böhmera a Jozefa Br-

ziaka, ktorý sa zo zdravotných dôvodov
nemohol zúčastniť.
Pani Brtáňová privítala všetkých prítomných a pozvaných hostí. Uviedla, že je
potrebné na udalosti spomínať, zvlášť
aby sa s nimi oboznamovala mladá generácia, lebo život, ktorý žijeme bol vykúpený krvou mnohých našich blízkych.
Na znak vďaky boli odovzdané karafiáty
pánovi Pacigovi a rodinným príslušníkom účastníkom SNP.
Pán Jančuška v krátkom príhovore prítomných oboznámil s činnosťou ZO
SZPB, členovia výboru a členská základňa sú už prevažne rodinní príslušníci
účastníkov SNP. Pán Jančuška vyslovil
poďakovanie, že sme si aj týmto spôsobom uctili toto významné výročie. Všetci
prítomní si prezreli exponáty, srdečne
pobesedovali a pospomínali sprostredkované spomienky rodičov a starých rodičov. Podpísali sa do pamätnej knihy,
ktorá bola založená pri 30. výročí SNP.

Text a foto: Viera Brtáňová, preds. ZO JDS Liptovský Ján
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Zemiaky, náš druhý chlieb
Počasie v tomto roku nám moc neprialo. Zima bola bez mrazov, jar bola bez
dažďa a v lete zasa veľmi pršalo. Rastliny
v záhradkách napadli choroby a škodcovia. Pretože chceme mať zdravé potraviny, bránime sa chemickému ošetrovaniu rastlín. Ak nestriekame proti
burine, plesni, či iným škodcom (tohto
roku bolo veľa slimákov, ktorí zničili nielen šalát, hlúboviny, dokonca sa plazili a vyžierali fazuľu, ba aj psove granule), úroda je slabá. Na Liptove sa vždy
darilo najmä zemiakom.Vďaka tomu,
že dokážu zasýtiť organizmus, vyslúžili si prezývku „druhý chlieb“. Pocit sýtosti po konzumácii zemiakov vyvoláva
škrob, ktorý patrí medzi polysacharidy. Aj preto zvyknú byť zemiaky popri
pečive vylučované zo stravy ľudí, ktorí
si dávajú pozor na váhu alebo sa snažia schudnúť. Vedci však tento mýtus
nie tak dávno vyvrátili. Štúdia ukázala,
že glykemický index zemiakov sa odvíja od spôsobu ich prípravy. Odporúčajú zemiaky varené v šupke. Vedci okrem
toho radia nejesť zemiaky úplne horúce
a bez masla. Správne pripravené zemiaky poskytnú telu vlákninu a dostatok
energie, ktorá je dôležitá aj pri chudnutí. Okrem toho obsahujú pomerne veľa
vitamínu C, minerálnych látok a pôsobia
pozitívne na znižovanie krvného tlaku.

Dokopník u Niňajov
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Aké zemiaky sme vypestovali tohto
roku? Boli sme my, pestovatelia s úrodou spokojní?
Každý kto má záhradku, pestuje v nej
aj zemiaky. Rôzne druhy, rôzne odrody. Pestovatelia väčšinou chválili červené zemiaky. Tie ani tohto roku nesklamali. Boli pekné, zdravé a ak sú dobre
uskladnené, najdlhšie vydržia. V poli
na záhumienkach už neboli zemiaky
také pekné. Časť úrody bola napadnutá drôtovcom aj inými vírusovými chorobami spôsobenými pravdepodobne
nepriaznivým počasím, či nesprávnym
ošetrovaním.
V pekné slnečné dni na začiatku septembra sa podarilo väčšinu úrody v dedine vybrať. Na tieto dni sa vždy svedomito pripravujeme. Vyorali ste už
švábku? A bola pekná úroda? Koľkože
ste nakopali? Takto sa rozprávajú ženy
po dedine. Najkrajšie na celom švábkobraní je to, ako si rodiny navzájom
pomáhajú. Oráč na traktore orie a 15–
20 ľudí zbiera. Keď vyzbierajú jednému,
presunú sa k druhému poľu a vyzbierajú druhému a ďalšiemu. Slnko svieti,
vrecia sa plnia a stoja v radoch ako vojaci. Vzduchom sa šíri vôňa zemiakovej
vňate. Všetci sme nesmierne unavení,

ale ohromne šťastní z dobre vykonanej práce. Zaslúžime si oldomáš. Okrem
toho ponúkam aj niekoľko starých receptov, čo zo zemiakov pripraviť. Ako
moja mama povedala: „Na ráno varené
na obed pečené a večer švábka s polievkou ma na stole čakávala…“

TĽAPKANCE
Potrebujeme: 600–800 g zemiakov,
140 g hrubej múky, 40 g hladkej múky,
1 vajce, soľ, 150 g mäkkého syra, 2 dl
smotany.
Umyté zemiaky pokrájame na kocky
a uvaríme v osolenej vode. Z múky, vajca a trošky vody vypracujeme husté cesto, ktoré rozvaľkáme (v minulosti sa cesto vytľapkalo – odtiaľ pochádza názov),
prehodíme ho cez ruku a druhou rukou trháme z cesta nepravidelné kúsky
do vriacej osolenej vody. Ak sa cesto
lepí, posypeme ho múkou. Po uvarení
tľapkance pomiešame s uvarenými zemiakmi. Mäkký syr vymiešame so smotanou a zmes prelejeme. Tľapkance môžeme podávať aj s kyslou kapustou, ale
v tom prípade ich polejeme vyškvarenou, údenou slaninou.
LIPTÁCKA POLOVINA
Potrebujeme: zemiaky, hladká múka,
soľ, slanina, cibuľa, masť, mletá červená
paprika.
Zemiaky očistíme. Polovicu nakrájame
na kocky a dáme variť do osolenej vody.
Druhú polovicu postrúhame, pridáme
múku, soľ a vymiešame haluškové cesto. K takmer uvareným zemiakom cez
haluškár alebo z lopára hádžeme halušky – dovaríme ich do mäkka spolu
so zemiakmi. Uvarené ocedíme a jedlo
polejeme opraženou slaninou s cibuľou
a jemne posypeme červenou paprikou.
pripravila Mgr. Jana Pivková
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