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Vážení spoluobčania
Noviny sú veľmi obľúbeným a tradičným informačným médiom, ktoré písaným slovom osloví širokú
verejnosť a informuje o rôznych udalostiach.
V našej obci pred niekoľkými rokmi boli vydávané noviny a preto mám veľkú radosť, že sa Vám môžem
prihovoriť prostredníctvom “Novín z Liptovského Jána“, ktoré chceme spolu so skupinou nadšených
spolupracovníkov znova vydávať ako štvrťročné periodikum pre Vaše potešenie, poučenie a zábavu. Našim cieľom
je, aby ste boli všetci dobre informovaní čo sa v našej krásnej obci robí, na čo sa pripravujeme, čo nás zarmucuje a
teší. Chceme podávať všetky informácie, ktoré sa Vás milí spoluobčania bezprostredne týkajú. Touto cestou
chcem, poprosiť Vás všetkých, aby ste sa aj Vy sami zapojili do spoluvytvárania našich obecných novín, ktoré by sa
mali stať zrkadlom nášho života v obci. Dnes máte v rukách prvé číslo a bol by som nesmierne rád, keby ste v ňom
našli niečo čo Vás poteší a osloví, dúfam že sa tieto noviny stanú našimi novinami a budú neoddeliteľnou súčasťou
Vášho života.

Juraj Filo
Starosta
Od praveku po súčasnosť
Prvé písomné údaje o Jáne pochádzajú z roku 1263
Klimaticky pomerne drsný, komunikačne
sťažený a najvyššími pohoriami Slovenska podmienený
zemepisný charakter Liptovskej kotliny podstatne
ovplyvnil najstaršie osídlenie. Na rozdiel od úrodnejších
a pre osídlenie vhodnejších oblastí Slovenska
nevykazuje veľkú hustotu a plynylosť pravekého
osídlenia.
Napriek tomu bol Liptov osídlený už v
strednej fáze staršej doby kamennej /okolo 100 tisíc
rokov pred n.l./, keď podnebie ovplyvňovali postupy
severských zaľadnení, ktoré zapríčinili aj vnútrozemské
zaľadnenie hôr obklopujúcich Liptovskú kotlinu. Medzi
ľadovými dobami starších štvrtohôr jestvovali aj doby
medziľadové, keď bolo podnebie aj na severe Slovenska
teplejšie ako dnes, čo podmienilo aj pobyt divého
kočujúceho paleolitického zberateľa plodín a lovca v
Liptove.
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Prvé písomné správy o Liptove a liptovských obciach
pochádzajú zo začiatku 30. rokov 13. storočia. Názov
Liptov sa objavuje v písomnostiach v roku 1231.
V 2. polovici 13. stor. v povodí horného toku Váhu
patriacemu kráľovi donáciami dochádza k zmenám v
majetkovej držbe a vnútornou kolonizáciou sa značne
rozširuje počet obcí. Prvé písomné údaje o Jáne
pochádzajú z roku 1263. V písomnostiach z 13. 16.
storočia sa vyskytuje pravidelne v maďarskom,
latinskom i slovenskom názve. Názov obce vznikol
prevzatím mena duchovného patróna tunajšieho
Kostola sv. Jána, ktorý pravdepodobne vznikol
koncom 13. storočia.

veliteľ jednotky prišiel v bojoch o ruku, čo je zachytené
na erbe rodu. Je to obrnená ruka a oproti veliteľská
trúbka. Po smrti Vavrinca sa jeho syn Bohumír za
otcove i vlastné zásluhy stáva comesom bola to
hodnosť vojenského významu. Ďalej bol on i jeho brat
Serafil len hosť a uhorské zemianstvo dostali Bohumír
i Serafil a ich deti až v roku 1286. Bohumír dlhší čas
strávil na kráľovskom dvore, kde vďaka svojej rozvahe
a chrabrosti
zaujal prednostné miesto, ako sa o ňom zmieňuje
dekrét kráľa Bela IV.. Kráľ o ňom hovoril, že po jeho
boku vo vojnách víťazne bojoval a že zásluhy získal i
ako zvláštny vyslanec v Poľsku a Rusku. Z
Bohumírových synov Bodo a Mikuláš nasledovali otca
vo vojenčine, kráľAndrej poslal niekoľkých veľmožov
a zemanov na pomoc Ladislavovi, krakovskému
kniežaťu, Bodo a Mikuláš sa pri dobývaní hradu
Prodatín vyznamenali, hoci ich ťažko zranili.
Od Bohumírových troch synov pochádzajú tri rody :
od Boda rod Szent-Iványich, od Mikuláša rod
Szmrecsányich, od Bohumíra II. rod Baánov. Po
celých 740 rokov existencie tohto slávneho rodu sa
hrdo hlásili k Bohumírovým potomkom a pri
všeobecnom súpise zemianskych majetkov v roku
1725 sa s pýchou odvolávali, že pochádzajú od
českých šľachticov a z prostredia Sudetských Nemcov.

Vavrinec zakladateľ rodu Svätojánskych
V písomnostiach uložených v Budapešti,
spracovaných kolektívom Jednoty rodu
Liptovskosvätojánskych Szentinánych s pečiatkou i
erbom rodu a podpisom predsedu jednoty Dr. Gejzu
Szentiványho z roku 1940 je spracovaná celá genéza
rodu, spôsob riadenia rodu a rodostrom, ktorý odhaľuje
dosiaľ nepoznané veci.

Z nich sa dozvedáme, že zakladateľom rodu
Svätojánskovcov bol šľachtic Vavrinec /Lauryn,
Lorinc/, ktorý údajne prišiel z krajiny Sudetských
Nemcov z Česka do armády maďarského kráľa, a
potom sa ako hosť usídlil v Liptove. Jeho sídlo bolo
najprv v maďarskej dedine Magyar Falu /Uhorská Ves/
a tam si aložil i rodinu. Bol udatným bojovníkom proti
Tatárom. Z liptovského registra vieme len toľko, že v
bitke pri Šajave bol veliteľom vojenského oddielu.Ako

Szent-Ivanyovci hrali vždy prednostný zástoj v
Liptove, ale i roztratené po celom svete. V dekréte
kráľa z roku 1263 sa spomenutá roveň Vezverys
rozprestierala medzi potokmi Ploštín a Štiavnica, kde
vznikla obec Svätý Ján. Na Hradečku /Hrádku/, hostil
Bohumír kráľa Ladislava dosť často, s veľkou
nádherou, daroval mu cenné drahokamy . Kráľ ho
obdaroval veľkými majetkami na Liptove, na Orave,
Turci a na Spiši.
V druhej polovici 13. storočia mali zemania postavené
v Jáne svoje kúrie. Ján vznikol ako osada zemanov. Po
predchádzajúcej kaplnke začali stavať i kostol.
Zároveň tu vznikla aj farnosť. Farári zo Svätého Jána
často účinkovali ako svedkovia pri riešení
zemianskych sporov.
V darovacích listinách kráľ uložil Bohumírovi
povinnosť lesnú divočinu sprístupniť, lesy vyklčovať i
ohňom a vhodné miesta osídliť ľuďmi. Comes
Bohumír začal dôsledne realizovať nariadenia kráľa
tak, že na území zvanom Vesveres založil obce Svätý
Ján, Závažná Poruba, Iľanovo a Ploštín.
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Svätojánske Teplice založené pred 80
rokmi (1927)
O Liptovskom Jáne môžeme smelo povedať, že je
osobitnou lokalitou. Je to jediná liptovská dedina, v
ktorej sa nachádza do 20 kaštieľov a zemianskych
kúrii .Jánska dolina je mimoriadne bohatá na kras a
skrýva aj najhlbšiu priepasť v našej republike. Zo
zeme tu vyviera vyše 20 minerálnych prameňov.
Minerálne pramene v Liptovskom Jáne boli známe
svojimi liečebnými účinkami už veľmi dávno. Prvé
písomné záznamy o ich blahodárnom liečivom
pôsobení sú zo 14. storočia. V roku 1549 písal o nich
mineralóg Juraj Wernher vo svojom diele „ O
liečivých prameňoch Uhorska,“ ktoré vyšlo tlačou vo
Švajčiarsku /Bazilej/. Wernherovú prácu spomína aj
Matej Bel vo svojom „Notitia hungariae novae
historico-geographica, 1735
1742.“ Jánskymi
minerálnymi prameňmi sa zaoberal aj geológ
Dyionýz Štúr. O podivuhodných vodách Uhorska
písal tiež jeden z najslávnejších rodákov z
Liptovského Jána, rektor trnavskej univerzity, prof.
Martin Szentiványi.

Jeho menovec a ďaleký príbuzný Jozef Szentiványi z
Liptovského Jána nevlastný syn statkára a šľachtica
Jozefa Szentiványiho majiteľa skoro celého Liptova i
Štrbského Plesa, majetkov pri Tornali a posledný
potomok comesa Bohumíra predvídal budúcnosť v
oblasti cestovného ruchu.
Jozef Szentiványi vyštudoval právo a
poľnohospodárstvo študoval v Nemecku. Angažoval
sa ako politik a publicista. Ako politik stal sa
predsedom Maďarskej národnej strany a poslancom
parlamentu za prvej ČSR.
Keď po roku 1920 začali aj na Slovensko
prichádzať zahraniční návštevníci a obdivovali
nepoznané krásy Tatier, predvídavosť J.
Szentiványiho nesklamala. Liptovský Ján bol už

vtedy miestom, kde sa rada schádzala zmaďarizovaná
šľachta. Hostia ktorí sem prichádzali, bývali v
miestnych kaštieľoch a starých zemianskych kúriách.
Milovali prechádzky krásnou panenskou prírodou.
Pri tom videli ako dedinské ženy v teplých
prameňoch močili konope a viedli rozhovory s nimi o
tom, ako táto voda blahodárne pôsobí pri bolestiach
kĺbov. Začali si aj oni močiť nohy a naozaj cítili
úľavu. Potom sa už do vyvieračiek ponárali celí. Po
pravidelných kúpeľoch prichádzala úľava, aj dobrý
spánok. Domorodci si touto vodou už dávno liečili
reumu, a tiež ju radi pili, lebo po nej dobre trávilo.
Hojne si tiež liečili rôzne kožné nemoci najmä svrab.

V roku 1927 sa Jozef Szentiványi rozhodol zúročiť
tieto dannosti prírody a postaviť tu kúpele. Chcel
postaviť také aké boli už vybudované v
Trenčianskych Tepliciach alebo v Ružbachoch,
zloženie vody bolo podobné ako v Ružbachoch.
Svoj kaštieľ zvaný Szentiványiovsko Gemerský
premenil na súkromný byt a kancelárie pre
novozaloženú kúpeľnú spoločnosť Subalpína.
Pivnice využil ako sklady zeleniny, ovocia a vína.
Kaštieľ pochádzal z prvej polovice 17. storočia a v
roku 1830 ho prestavili a taktiež sa robili jeho úpravy
ale len s malými nákladmi.
Pretože Jozefa Szentiványiho pokladali za maďara /aj
keď mal slovenský pôvod/ nedovolili mu v prvej ČSR
podnikať samostatne. Musel vstúpiť do akciovej
spoločnosti, lebo len spoločnosť mohla stavať kúpele
Spoločnosť Subalpína existovala však len formálne a
celú výstavbu financoval Szentiványi. Pre
zaujímavosť ďalšími členmi spoločnosti boli zemani
Kyselyi Arpád, Kyselyi Elemír, Lány, Andreanský a
Moyš.
Základom kúpeľného objektu sa stal
Szentiványiovský kaštieľ postavený v 17. storočí v
renesančno klasicistickom slohu spolu s bývalými
maštaľami. Tento objekt mal rozmery 72 x 12 metrov.
Obidva objekty boli jednopodlažné a predstavovali
najväčšiu zastavanú plochu v obci.
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Tretí kaštieľ Grófovský bol už
čiastočne v rujinách. Rozobrali ho
a materiál použili na výstavbu
garáži , skladov a bytov pre
pomocný personál kúpeľov.
Po porade s akciovou
spoločnosťou povolal Szentiványi
do Liptovského Jána projektanta z
Budapešti Ing. Kissa Faludiho a
poveril ho vypracovaním
projektovej a realizačnej
dokumentácie. Ing. Kiss celú
činnosť okolo výstavby kúpeľov
rozdelil do troch základných
úkonov.
Prvým úkonom bolo urobiť vrt v
prameni Kúpeľný a vyriešiť zvod
minerálnej vody do budúceho
bazénu, ktorý sa staval pri
kúpeľnej budove. Ďalšia časť
zahrňovala vybudovanie bazénu a
celého kúpeľného areálu.
Poslednou časťou bola adaptácia
troch kaštieľov a ich úprava pre
potreby liečebno prevádzkové.
Práce začali súčasne na všetkých
objektoch výstavby.
Vrt prameňa urobil Ing. Kiss so
svojou pracovnou skupinou do
travertínovej kopy v hĺbke 9
metrov. Vytriskla z neho voda s
teplotou 27 35°C s výdatnosťou
360 litrov za minútu. Rozborom
zistili, že voda je mineralizovaná,
hydro-uhličitanovo-síranová,
vápenato-horečnatá, silne uhličitá,
hypotonická.
Po skončení týchto prác nastal
problém s potrubím. Bolo treba
zhotoviť také potrubie, ktoré sa
nebude upchávať a zachová
tepelnú energiu minerálnej vody
.Žiadalo si to dôkladné
premyslenie
pretože dĺžka
potrubia bola vyše 800 metrov. Na
túto prácu sa podujali svätojánskí
majstri Ján Jezný od Nemšov,
Matej Melna Drndaj, Matej Čúrny
a Ján Lukáč Gazdík. Narúbali
borovice, ktoré potom po dĺžke v
jednej tretine prepílili a do väčšej
časti vydlabali žľab, ním tiekla

minerálna voda. Tú tenšiu časť už
nedlabali, ale využili ju na
p r i k r y t i e p o t r u b i a . Ta k t o
pripravené potrubie kládli do zeme
v hĺbke jedného metra. Je
pozoruhodne, že toto potrubie
položené v roku 1927 slúžilo bez
poruchy až do roku 1975, kedy ho
nahradili kovovými rúrami a
keramickými časťami. Odvtedy
však bolo poruchové a dnes už
vôbec neslúži svojmu účelu.
Druhá skupina pracovala na
výstavbe 20 m bazénu a celého
kúpeľného areálu. Bol postavený
detský bazén, sprchy, krytý bazén,
kľudový bazén a vaňová časť.
Celý areál kúpeľov bol vysypaný
pieskom nechýbali moderné
kabínky a sprchy. Atraktívne v tom
čase pôsobil kúpací úbor. Ženy
nosili dlhé šaty, neskôr plavky
zapnuté pri krku a uzavreté pod
kolenami. Muži si obliekali dlhé
plavky až pod kolená alebo zošité
spodky.

Súčasťou kúpeľnej budovy
boli hotel Termál a reštaurácia. V
jej západnej časti bol celodenný
bar. Večer slúžil ako nočný bar,
ktorý bol prispôsobený na
k o m o r n é z á b a v y. Tu b o l o
umiestnené aj jediné rádio v obci.
Bola tu aj rozsiahla jedáleň pre 70
hostí, ktorá slúžila aj ako
spoločenská miestnosť. Bola
zriadená obývacia časť pre 60
pacientov. Izby boli jedno a
dvojposteľové na tú dobu
komfortne vybavené.
Súčasťou liečebnej časti
kúpeľov bola ordinácia lekára.

Pôsobil tu MUDr. Albert Škarvan.
Vaňová časť kúpeľov mala 4
kabínky a krytý bazén so
zohrievanou minerálnou vodou
podľa potrieb pacientov. Okrem
kúpeľných kúr kúpeľ-majster robil
kúpeľnú masáž ako aj fyzickú ,
pedikúru a manikúru. Na
prekrvenie údov sa prevádzalo
bosé chodenie po kamienkoch. Vo
všetkých zariadeniach kúpeľov
bola základným nápojom vtedy
známa „jánska teplica“, ktorá sa už
vtedy plnila do fliaš a vyvážala.
Kúpele sa pýšili aj pešími
zónami. Východnú časť areálu
pretínali chodníky s
odpočívadlami, odkiaľ boli pekné
vyhliadky na celý stredný Liptov.
Pešie zóny boli určené všetkým
vekovým kategóriam. Boli
zabezpečené v doprovode
personálu poldenné i celodenné
vychádzky. Neodmysliteľnou
súčasťou kúpeľov boli parky.
Kúpele mali vlastného záhradníka
a veľké skleníky.
V roku 1929 zriadil
Szentiványi vo svojej budove
poštu. V tom istom roku dal ešte
vybudovať garáže, kolkáreň a
tenisové kurty. Pre zamestnancov
postavil samostatný dom.
Majiteľ kúpeľov nezabudol ani
na dopravu. Zriadil taxislužbu a v
Podtúrni zaistil rýchlikovú
zástavku. Mal v pláne postaviť
elektrickú dráhu z Podtúrne do
Liptovského Jána. Nezabudol ani
na propagáciu kúpeľov. Predávali
sa čierno biele pohľadnice a do
kúpeľov už vtedy pozývali farebné
plagáty a
na križovatke do
Liptovského Jána stál drevený
dvojmetrový policajt so
smerovaním na Svätojánske
Teplice.
Obdobie od roku 1929 až do
roku 1936 bolo pre kúpele
obdobím rozkvetu a prosperity.
Veľká kúpeľná sláva politickými
zmenami skončila krachom a v
roku 1937 prebral kúpele štát.
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Podľa rozprávania už nežijúcich pracovníkov kúpeľov Rudolfa Hlavienku kúpeľmajstra a Michala Bryndzu
kuriča kúpele navštevovali pacienti z Budapešti, Prahy, Krakowa, Košíc a najviac chodila maďarská šľachta.
Najváženejšími hosťami kúpeľov boli ministerský predseda Uhorskej vlády gróf Vlasič, manželia Tarabovci z
Prahy, Andrej Hlinka, tabulárny sudca Kalman Vitáliš, maďarský básnik Sylay ako aj slávna speváčka z
Budapešti Relle Gaby. Častými hosťami bývali aj liptovskí zemani.
Kúpele oficiálne skončili svoju činnosť v roku 1939 a ich bývalá sláva sa už nikdy nevrátila. Liptovsko
Jánske pramene liečia poruchy látkovej výmeny, reumatické, ženské, žalúdočné i črevné choroby, ochorenia
žlčníka a pečene, krvného tlaku, alergické ochorenia i stavy po tromboflebitídach a obrnách ostali bez
povšimnutia. Ale tieto bohaté liečivé vody blízkosť a sviežosť lesov to sú vzácnosti, ktoré by mohli znamenať
„comeback“ dávnej slávy neveľkých Svätojánských Teplíc. Mnoho liečivej vody doteraz odtieklo do Váhu a je
smutné, že sa roky dívame na to tak, ako by nám toto vzácne bohatstvo nepatrilo.
V Liptovskom Jáne boli vybudované rekreačné zariadenia , bazény otvorené i kryté bez kúpeľného režimu s
cieľom komerčným. Bývalé kúpele sú zlikvidované a vonkajší bazén je zasypaný odpadkami a krytý je
zlikvidovaný.
Dr.Ján Hlavienka Dom MS, Lipt. Mikuláš

ŠKOLSKÝ KARNEVAL
Každoročne býva v škole karneval. Je to už dávno zaužívaný zvyk, že po skončení prvého polroka, po
rozdaní vysvedčení, na fašiangy, si v ZŠ žiaci pripravia masky. Predstavujú rôzne zvieratká, rozprávkové bytosti,
či moderné novodobé zamestnania. Spolu na parkete tancuje bezdomovec i pani kuchárka, alebo policajt s
indiánom. Masky sú veľmi pekné, najkrajšie bývajú odmenené rodičmi vhodnými cenami.
Žiaci sa najviac tešia na tombolu. Práve o ňu je najväčší záujem. Cena lístka je 5 Sk, často sa stáva, že si žiaci
kúpia 10 20 lístkov a čakajú na losovanie a výhru. Tento rok sme ich predali tisíc. Cien bolo neúrekom. Výhrali
takmer všetci. Samozrejme niekto aj tri štyri ceny, niekto len jednu.Ale ušlo sa všetkým, lebo boli aj ceny útechy.
V bufete si deti mohli kúpiť malinovku, koláčik, či inú sladkosť, rodičia sa porozprávali pri kávičke.
Chceme sa poďakovať sponzorom, ktorí do tomboly venovali ceny. Okrem rodičovského združenia to
boli aj rodiny : Mikušiaková, Racková, Perašínová, Košútová, Devečková, Štolfová, Dubovská, Bobríková, pán
Droppa - venoval chlieb k párkam na večeru. Taktiež obecné úrady Lipt. Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Beňadiková.
Rekreačné zariadenia a hotely: Poludnica, Štart, Máj,Avena.
Evanjelický farský úrad, Poisťovňa ČSOB z Liptovského Mikuláša Práčovňa u Klimov, Billa, Verex.
Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme.

Chcem len pripomenúť rodičom a priateľom školy, že pred 15 20 rokmi takýto karneval vždy končieval
zábavou rodičov aj do neskorých večerných hodín. Radi umožníme takúto zábavu našim rodičom aj dnes. Tanečný
parket je k dispozícii, dobrý „dídžej“ tiež ( p. Balco), občerstvenie môže byť, čakáme len na rodičov tanečníkov.
Zabavme sa spoločne a spoznajme sa navzájom.
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Práca s počítačom .

Učiteľom.

Dnes už pravdepodobne
nenájdeme školu, ktorá by nemala
žiacke počítače. Aj v našej škole
budujeme počítačové učebne pre
žiakov. Máme ich dve, slušne
vybavené. Žiaci ich využívajú na
vyučovacích hodinách na prácu s
internetom, pracujú s výukovými
programami skoro na každom
predmete. Po vyučovaní využívajú
žiaci počítač v počítačovom krúžku.
O krúžku píšu žiaci 6. triedy takto:

Sú práve ako sťahovavé vtáky
a presne ako padajúca hviezda.
Ujdeme z polí ako divé maky
a oni vážni s dlaňou plnou lásky
naveky v nás hniezdia.

Na krúžku počítačovom
sedíme každý za stolom.
Počítače sme si zapli,
Ako strunky sme sa napli.
Zaostrili sme si zrak,
Hops surfovať na inťák.
Zapli sme si www stránky,
našli niečo na poznámky.
Ak chcete aj referát,
poľahky tu nájdeš, však?
Keď sme sa už poučili
aj hlavy si vymučili,
hor sa na hry, Counter strike,
nevyberaj žiadny Sprite!
Lebo je tu zákaz pitia
a aj jedla použitia.
Keď nás bolia hlavy, oči,
Už nám hádam aj postačí.
Na obed rýchlo ideme
A doma sa k telke vrhneme.

28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých učiteľov a
pedagogických pracovníkov. Je úzko spätý s menom učiteľa národov Jána
Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg sa svojou pedagogickou
činnosťou i svojimi názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách.
Medzi prvými sa postavil zato, aby vzdelanie bolo poskytnuté všetkým
ľuďom
bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. K jeho
najdôležitejšími zásadám patrila zásada názorného vyučovania,
psychologickejšieho prístupu k vyučovaniu i samotnému žiakovi.
Požadoval všeobecnú školskú dochádzku a vyučovanie v materinskom
jazyku. Bol hlboko presvedčený o tom, že škola robí človeka lepším.
Učiteľom sa už v minulosti pripisovala dôstojnosť a vážnosť, ktorou si
ostatní ctili ich vedomosti a hlavne trpezlivosť a schopnosť pracovať s
deťmi. Najmä dedinskí učitelia museli mať vedomosti o
poľnohospodárstve, o ľudovom liečiteľstve prvej pomoci a aj v oblasti
právneho poradenstva. Nie nadarmo sa hovorilo, že najváženejšími a
najdôležitejšími v dedine boli richtár, farár a učiteľ.
A hoci dnešná doba nie je priaznivo naklonená učiteľom, o to viac sa
musia snažiť, aby do života pripravili vzdelaných schopných mladých
ľudí. Pod slovom učiteľ si každý z nás predstaví toho svojho zo školských
čias, učiteľa, ktorý nás sprevádzal po náročnej ceste za poznaním. Či to už
bola pani učiteľka v materskej škole, ktorá pohladením nahrádzala mamu a
vštepovala prvé básničky a pesničky, alebo pani učiteľka v prvej triede,
ktorá nás trpezlivo učila čítať prvé slová, písať prvé písmenká. Vybavia sa
nám aj pani učiteľky a páni učitelia, ktorí boli síce prísni, ale pomohli nám
vniknúť do krásy literatúry, do tajomstiev matematiky, poznania
prírodných zákonov. A neraz sme im na tej náročnej ceste poznania
pripravili nielen radostné, no i ťažké a strastiplné chvíle, ktoré zvládali s
bravúrnosťou len im vlastnou.
Za to, že ich práca nekončí posledným zvonením, že školám a žiakom
venujú aj čas, ktorý by mohli venovať vlastným deťom a rodinám, za ich
zodpovedné povolanie, vlastne poslanie patrí všetkým učiteľom úprimná
vďaka.

„Komu môžeš pomôcť, pomôž rád.
Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí“
J.A.Komenský
Fašiangy sú milý sviatok, ponúknite šunky plátok,
slaninku, aj klobás pár, neľutujte žiadny dar.
My Vám za to zaželáme zdravie, šťastie, požehnanie,
nech sa majú dobre muži, aj ich rúče milé panie.
Keď pálenky pridáte, do roka si isto iste Vašu dcéru vydáte.
A keď dáte vína, oženíte syna.
Obdobie Fašiangov bolo aj v materskej škole veselé a spojené s prípravou na ich vrchol maškarný ples. Bolo
treba vyzdobiť priestory materskej školy, pripraviť „tanečnú sálu“, pohostenie a hlavne masky. Výzdobu deti
pripravili spolu s pani učiteľkami a s pohostením, tak ako každý rok, pomohli mamičky.
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Inšpiráciou, akú masku na karneval, bola pre deti výstava „Fašiangových masiek“ v Liptovskom múzeu v
Liptovskom Mikuláši. Deti mali možnosť vidieť /niektorí aj chytiť/ dobové masky, ktoré doteraz poznali len z
rozprávok. Z masiek ich zaujali najmä zvieracie masky medveď, koza, kôň, ale aj rozprávkové postavy vodník,
ježibaba. Osobitnú pozornosť si vyslúžila maska „Smrtka“, ktorá aj napriek hrôzostrašnému výzoru „nikomu nič
neurobila“. V rámci tvorivých dielní deti sa mohli priamo podieľať na výrobe takýchto masiek, poznali, čo všetko
sa dá pri ich tvorbe využiť / nepotrebné oblečenie, staré čižmy, deravé koše, na zvieracie hlavy papierové krabice/ a
zistili, že výroba masiek nie až taká náročná a dá sa zvládnuť, najmä za pomoci dospelých alebo starších
súrodencov.
A aká bola najkrajšia maska na škôlkárskom karnevale? Predsa všetky! Od trblietavých princezničiek a víl,
cez bodkované lienky, až po pestrovymaľovaných šašov a dvoch bradatých, neskôr už veľmi unavených
„Mikuláškov“.
Na také veselé fašiangy deti dlho spomínali a už teraz sa tešia na tie budúcoročné.

Aktivity v Cirkevnom zbore Liptovský Ján
Čo je každý týždeň
Každú nedeľu 9,00 hod. služby Božie v
evanjelickom kostole v
Liptovskom Jáne
počas nich detská besiedka so
začiatkom v kostole
Každý štvrtok v zimnom období o 17,00 hod, v
letnom období o 18,00 hod.
stredtýždňové služby Božie
Každú sobotu 17,00 hod. stretnutie dorastu v L.
Jáne
Čo je každý mesiac
Prvú nedeľu v mesiaci o 13,30 hod. sú nešporné
služby Božie v Beňadikovej.
Druhú nedeľu v mesiaci o 13,30 hod. sú nešporné
služby Božie v Uhorskej Vsi, o 14,30 v Podturni.
Raz do mesiaca v pondelok v zborovej miestnosti v

L. Jáne býva stretnutie žien. Všetky sestry z
Cirkevného zboru sú srdečne pozvané. Preberá sa
vždy niektorá biblická postava žena.
Koncert spevokolov Liptova
24. júna 2007 v nedeľu (na Jána) sa uskutoční v
Liptovskom Jáne Koncert spevokolov Liptova.
Srdečne vás všetkých pozývame.
Detský letný tábor
Chceme v našom Cirkevnom zbore usporiadať
detský letný tábor s tým, že by sme išli s deťmi niekde
blízko mimo Cirkevného zboru (napr. chata v
Jakubovanoch a pod.) Malo by to byť niekedy
začiatkom letných prázdnin. Prosíme vás, aby ste
nám dali vedieť, ak máte záujem prihlásiť vaše dieťa.
V zásade je to určené pre všetky deti, ak sa budú radi
učiť o Pánovi Ježišovi a o našej cirkvi. Detský tábor
je jedinečná príležitosť pre deti niečo sa o Pánu Bohu
naučiť a zažiť niečo výnimočné. Dovoľte deťom
zažiť to.

Chcete vedieť, čo sa v Cirkevnom zbore deje?
Pokiaľ chcete vedieť, čím Evanjelický cirkevný zbor v
Liptovskom Jáne s fíliami Beňadiková, Podtureň, Uhorská Ves
žije, máte na to niekoľko možností.
Prvou je nástenka, ktorá je pri kostole v Liptovskom Jáne.
Nájdete na nej vždy aktuálne oznamy o aktivitách na najbližší
týždeň a plagáty oznamujúce iné aktivity.
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Druhou možnosťou je nová webová stránka
Cirkevného zboru. Adresa je www.ecavljan.magnet.sk. Nájdete na nej informácie o Cirkevnom zbore,
o čase služieb Božích, o aktivitách, ktoré sa konajú v
Cirkevnom zbore, pár slov z histórie zboru, kázne,
veľkú fotogalériu (skúste, či tam nie ste na niektorej
fotke aj vy), knižnicu dôležitých dokumentov,
zaujímavé linky a návštevnú knihu, kde môžete
napísať akýkoľvek postreh. Na úvodnej stránke je aj

Bohatý prišiel k nám
„(Ježiš Kristus) mal podobu Božiu a
svoju rovnosť s Bohom nepokladal
za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal
na seba podobu služobníka,
podobný sa stal ľuďom, a keď sa
zjavil ako človek, ponížil sa a bol
poslušný do smrti, a to až do smrti
na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru
povýšil a dal Mu meno nad každé
meno, aby v Ježišovom mene
pokľaklo každé koleno tých, čo sú
na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a
každý jazyk aby na slávu Boha
Otca vyznával, že Ježiš Kristus je
Pán.“
Filipským 2,6-11
Pamätám si na televízne zábery z
návštevy Michaila Gorbačova v
socialistickom Československu.
Týmto príkladom nechcem
naznačovať nič iné, než nasledujúce:
Páčilo sa mi, ako sa tento štátnik
zastavil na ulici uprostred ľudí.
Rozprával sa s celkom jednoduchými
ľuďmi, s akousi staršou ženou, s
nejakým robotníkom a pod. Bolo to
niečo neslýchané. Naznačovalo to, že
dochádza k akejsi zmene.

anketa, v ktorej môžete zahlasovať.
Treťou možnosťou je zborový časopis Chlebík.
Vychádza štyrikrát do roka. Môžete doň prispieť aj vy
svojím príspevkom. Budeme radi, ak jeho vydávanie
podporíte i finančne. Podporíte tak vlastne vnútornú
misiu v našom Cirkevnom zbore.
Mgr. Peter Taját
zborový farár svätojánsky

Veľká noc pripomína, že Pán Ježiš

príde k nej. Veľmi ju to potešilo. Chcela

Kristus, ktorý pred dvetisíc rokmi bol

všetko na tento deň „D“ pripraviť.

na svete, je Boží Syn. Je to Boh, ktorý

Poupratovala, napiekla, navarila a

prišiel na svet. Ale aký Boh! Ako prišiel

netrpezlivo čakala vzácneho hosťa. V

na svet! Narodil sa v maštali,

ten veľký deň sa však nič výnimočné

postieľkou mu boli jasličky, kde

nedialo. Prišiel len akýsi žobrák žiadať

jedávali ovečky, od detstva utekal pred

o kúsok chleba. Trikrát ho musela

prenasledovateľmi, nakoniec bol

vyhnať spredo dverí, aby jej nezašpinil

ukrižovaný. Boh takto prišiel na svet! A

izbu alebo ju nezdržal. Veď všetko bolo

to naznačuje, že dochádza k veľkej

určené pre veľkého hosťa. Nikto

zmene! Milý priateľ, pýtaš sa, k akej

nakoniec neprišiel a ona sklamaná išla

zmene môže dôjsť? Na túto otázku si

spať. Vo sne sa jej opäť zjavil Ježiš a

môžeš dať odpoveď len ty sám. Pokiaľ

povedal jej: „Trikrát som prišiel k tebe

ostaneš pri vnímaní Veľkej noci ako

a trikrát si ma neprijala.“

sviatku šibačiek, ako niečoho, čo sa

Veľká noc je príležitosť, kedy častejšie

každý rok opakuje a je stále rovnaké,

ako inokedy prichádzame do chrámu,

odpoveď nenájdeš. Žiadnu zmenu

pristupujeme k spovedi a k Večeri

nepocítiš. Ak však budeš Kristovým

Pánovej, počúvame slovo Božie,

ponížením oslovený, ak v srdci pocítiš,

modlíme sa, máme sviatočnú náladu,

že Kristova obeť za teba ťa aj zaväzuje,

očakávame, že sa stane niečo veľké. To

že sa potrebuješ Ježišovi nejako

je príležitosť, kedy skutočne pristupuje

odplatiť, vtedy je pravý čas na príchod

k nám Pán Ježiš. Nepremeškajme ju.

veľkých zmien. Nikto z ľudí, ktorí toto

Neprehliadnime Ho. Možno už taká

pocítili, neostali rovnakí. Začali

chvíľa nepríde. A ide predsa o tvoj

vyznávať hriechy, ďakovať za

život.

odpustenie hriechov v Ježišovom kríži,

A možno Ježiš prišiel k tebe aj v tom

za nový život a spasenie.

bezdomovcovi, ktorého si včera stretol.

Stará legenda hovorí príbeh o starenke,
ktorej sa vo sne zjavil Pán Ježiš.
Povedal jej, že v presne určený deň
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Nový život začína už teraz
Viera vo vzkriesenie nás neodvracia od
prítomného života. Ak naozaj chceme, vzkriesený
Kristus nás môže už teraz prebudiť k novému životu.
V krste sme boli ponorení v smrť a vo vzkriesenie,
nosíme v sebe zárodok nového stvorenia, ako o tom
hovorí sv. Pavol. Slávením Eucharistie udržujeme v
sebe tento Kristom darovaný nový život. Kristus nás
ale posiela zvestovať všetkým ľuďom túto radosť.
Život každého z nás je jedinečný a nevedie do
ničoty. Boh nás vyzýva, aby sme povstali, povzbudili
sa a išli vpred aj napriek neúspechu a prekážkam.
Človek sa mnohokrát usiluje robiť svet lepším,
ľudskejším. Toto úsilie ale nie je zbytočné, i keď si to
mnohokrát myslíme. Od Kristovho zmŕtvychvstania
tento svet definitívne smeruje k životu. Ak necháme
Krista pôsobiť cez nás, potom sa aj my zúčastňujeme
na tomto znovustvorení pretváraním sveta. Ježiš na
konci vekov povie: „Bol som hladný a dali ste mi
jesť.“ Prekvapení spravodliví mu odpovedia: „Pane,
kedy sme ťa videli hladného a nasýtili sme ťa?“ A
Ježiš im povie: „Čokoľvek ste urobili jednému z
týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
Aj najskrytejší skutok lásky prispieva k
vytváraniu nového sveta. Obdariť niekoho úsmevom,
poslúžiť v drobnosti, vypočuť utrápeného, pomôcť
slabému,... Niektorí svätí svojim životom a
modlitbou boli priam preniknutí láskou. Láskou k
Bohu, láskou k blížnemu.
Mnohé tváre ľudí sú poznačené skúškami, sú
uzavreté. No pri stretnutí s Bohom vyjde najavo ich
pravá krása. Otvorme svoje srdce, nebojme sa
nasledovať Krista. Pre Boha sa už vzkriesenie
uskutočnilo. Je na nás, aby sme žili v nádeji, milovali
život a aby sme žasli nad tým, čo prežívame.
Spolu s vami sa na prežitie týchto krásnych
sviatkov teší a o chápavosť srdca vo svetle Božieho
Ducha pre nás všetkých prosí
Váš duchovný správca
ThLic. PaedDr. František Kočibal

Veľkonočné trojdnie
Zelený štvrtok Pánovej večere
Svätou omšou slávenou vo večerných hodinách v
tento deň Cirkev vstupuje do veľkonočného trojdnia a
spomína na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v
tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k
svojim čo boli na svete, obetoval Bohu Otcovi svoje

telo a krv pod spôsobom chleba a vína, podal ich
apoštolom, aby jedli a prikázal im, ako
pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali
obetu.
» Sv. omša bude o 17:00 hod.
Veľký piatok
V tento deň, keď „bol obetovaný Kristus, náš
veľkonočný Baránok“, Cirkev rozjíma o umučení a
smrti Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína
svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za
spásu celého sveta.
» Na Veľký piatok je deň pokánia záväzného v celej
Cirkvi; vtedy sa zdržiavame mäsitého
pokrmu a zachovávame pôst.
» Krížová cesta bude o 10:00 hod.
» Obrady Veľkého piatku začnú o 15:00 hod.
» Na Veľký piatok bude adorácia pri Pánovom
hrobe po obradoch do 18:00 hod.
» Dnes je možno získať úplné odpustky za nábožnú
účasť poklony kríža pri liturgickom
slávení.
Biela sobota
Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe
a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k
zosnulým a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.
Dnes sa neslávi sv. omša.
» Na Bielu sobotu bude adorácia pri Pánovom
hrobe od 14:00 hod. do obradov.
Veľkonočná vigília
Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána
a vigília, ktorá sa v nej slávi pripomína svätú noc, v
ktorú Pán vstal z mŕtvych. V nej totiž Cirkev bdie,
očakáva Pánovo zmŕtvychvstanie a slávi ju
sviatosťami kresťanského zasvätenia.
» Vigília začne o 19:30 hod.
Prineste si svoje sviečky na obnovu krstných sľubov
a procesiu.
» Možno získať úplné odpustky za obnovu krstných
sľubov pri slávení vigílie.
Veľkonočná nedeľa; slávnosť s oktávou
Cirkev ústami apoštolov zvestuje radostnú zvesť: Pán
naozaj vstal z mŕtvych. Kristus ponížený a umučený
zrazu žiari slávou zmŕtvychvstania. Život víťazí nad
smrťou.
Slávnostná sv. omša bude o 11:00 hod.
» Počas Veľkonočného obdobia sa namiesto modlitby
Anjel Pána, modlíme Raduj sa, nebies
Kráľovná.
Veľkonočný pondelok bude sv. omša o 10:00 hod.
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ZDURŽME SVOJE SILY, ABY SME OBSTÁLI V KONKURENCII
Liptov je jeden z najkrajších kútov
Slovenska, ktorý vzhľadom na
svoju geografickú polohu a aj
vďaka pomerne dobre
vybudovaným komunikačným
sieťam vytvára priaznivé
podmienky a predpoklady na
rozvoj cestovného ruchu.
Aby však CR mohol kvalitne
fungovať, musí sa riadiť určitými
predpismi / legislatívou /.Je to buď
v rámci celoštátnej , alebo
regionálnej úrovni.
Žiaľ, u nás na Slovensku nie je ešte
úplný a ucelený zákon, ktorý by
riadil a koordinoval činnosť CR.
Dnes je odvetvie CR zaradené pod
ministerstvo hospodárstva. Riadi
ho sekcia cestovného ruchu a jeho
činnosť usmerňuje Národný
program rozvoja CR. Opiera sa o
podporu Slovenskej agentúry CR,
ktorá spolupracuje so svetovou
organizáciou turizmu. Ucelená
koncepcia dlhodobého rozvoja
CR, podopretá kvalitnými
zákonmi nám však stále chýba.
Chýba nám samotné ministerstvo
CR. O jeho zriadenie by sme sa
mali usilovať všetci. Všetci tí, ktorí
v CR robíme, ale aj tí, ktorí pracujú
v iných profesných odvetviach
súvisiacich či už priamo, alebo
nepriamo s CR a turizmom na
Slovensku.
CR prináša so sebou aj nemalé
zisky, ktoré v niektorých krajinách
tvoria dokonca hlavný zdroj
štátnych príjmov. Turistický ruch
zároveň vo veľkej miere rieši aj
zamestnanosť obyvateľstva .
V súčasnosti čoraz väčšiu úlohu
zohrávajú regionálne združenie
CR. Sú to zväčša miestne
samosprávy, ktoré podľa svojich
možností a finančných
prostriedkov rozvíjajú cestovný
ruch vo svojom regióne.
O niečo podobné by sme sa chceli
pokúsiť aj v Liptovskom Jáne.

Pripravujeme stretnutie zástupcom
obce s prevádzkovateľmi
ubytovacích zariadení v
Liptovskom Jáne a Jánskej doline.
Tomuto stretnutiu by predchádzalo
vytvorenie organizačného výboru,
zloženého z prevádzkovateľov
ubytovacích zariadení, starostu a
členov komisie CR. Výbor by mal
pripraviť program, ktorý by
položil základy vzájomne
prospešnej spolupráci a možno aj
základy vytvorenia voľného
regionálneho združenia. Postupne
by sme do tohoto projektu chceli
zapojiť všetky podnikateľské
subjekty, ktoré by o takúto formu
spolupráce v rámci nášho regiónu
prejavili záujem.
Na to je však potrebné združiť sily
a prostriedky. Je to jediný spôsob,
ako spoločne obstáť v čoraz väčšej
a silnejúcej konkurencii zo strany
okolitých regiónov.
Naša obec, ktorá má necelú tisícku
obyvateľov dokáže počas sezóny,
či už zimnej, alebo letnej, prijať až
trojnásobný počet návštevníkov.
Jej polohu z komunikačného
hľadiska možno považovať tiež za
priaznivú.
Má pomerne bohatú históriu a
vďaka atraktivite prostredia, či
geografickým
a kultúrnym
pamiatkam k nám turisti radi
prichádzajú, nielen za aktívnou
formou oddychu, ale aj za
poznávaním.

Okrem kúpania v termálnych
bazénoch Liptovský Ján ponúka
široké možnosti peších túr a
výletov. Počas zimnej sezóny býva
zas veľkým lákadlom lyžiarske
stredisko Javorovica, či kryté
termálne kúpalisko v hoteli Máj.
Rozmanitosť návštevníkov, ktorí k
nám chodia sa dnes neustále mení.
Nie sú to len tradiční turisti z
okolitých štátov, ale čoraz častejšie
a viac k nám prichádzajú klienti zo
vzdialenejších kútov EÚ. Sú to
hlavne oni, čo získavajú
informácie o našom regióne,
našich zvykoch
a tradíciách.
Spoznávajú našu typickú
slovenskú kuchyňu,
pamätihodnosti, ale aj krásu
okolitej prírody a hôr. Dnes majú
klienti možnosť veľkého výberu,
nakoľko ponuka je väčšia ako
dopyt.
Tým sa vytvára veľký tlak na
zvýšenie kvality poskytovaných
služieb. V súčasnosti už neobstojí
ponúknuť návštevníkom len
štandardné , alebo kvalitné
ubytovacie zariadenie. Tie časy sú
nenávratne preč. Hostia očakávajú
čoraz viac a my sa musíme vedieť
prispôsobiť novým podmienkam.
Ako prilákať návštevníkov do
nášho regiónu ? Čo im ponúknuť
aby boli spokojní a aby sa opäť
vrátili ? Ako chceme zatraktívniť
náš región, či naše zariadenia ?
To sú otázky, na ktoré by sme si
mali vedieť odpovedať.
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Ak chceme akceptovať
požiadavky našich klientov
musíme byť flexibilní. Záleží
predovšetkým od nášho prístupu a
schopnosti vedieť prezentovať
región , svoje zariadenie a služby ,
ktoré v ňom poskytujeme.
Veď ak niekto prezentuje región
napríklad s kapacitou tritisíc lôžok
a komplexným balíkom služieb je
v inej pozícii a aj sa inak
posudzuje, ako keď podobnú
prezentáciu robí subjekt s
kapacitou napr. tridsať lôžok a
obmedzenými možnosťami
svojich aktivít.

Jedno zariadenie sa môže
pochváliť kvalitnou reštauráciou,
iné zas poskytuje rehabilitačné
služby, alebo relax v soľnej
jaskyni. Niekto prevádzkuje
termálne kúpalisko, či tenisové
kurty iný zas lyžiarske stredisko.
Tak by som mohol pokračovať
ďalej.
Dôležité je, aby klient od nás
odchádzal spokojný, aby šíril o nás
a našom regióne len tie najlepšie
referencie. Myslím si , že to je tá
najlepšia vizitka pre nás všetkých,
čo máme s cestovným ruchom
niečo spoločné.

organizovanie sprievodcovstva po
pamätihodnostiach Liptovského
Jána, či vytvorenie pešej zóny v
jeho starej časti.
Nemali by sme tiež zabúdať na
spoluprácu s okolitými obcami,
najmä však so Závažnou Porubou.
Vytvorením spoločného koridoru
práve medzi Liptovským Jánom a
Závažnou Porubou by sa vytvorili
neuveriteľné možnosti
zatraktívnenia oboch regiónov.

V posledných rokoch sa značne
rozrástlo aj ubytovanie v súkromí.
Čoraz väčší počet ľudí prestavuje
svoje príbytky, aby si mohli
privyrobiť akú
takú korunu.
Stávajú sa tak tiež účastníkmi CR.
Veľa krát sa to však robí živelne. V
budúcnosti sa takáto činnosť bude
musieť usmerňovať najmä v rámci
platnej legislatívy.

Práve to je dôvodom, prečo sa
ubytovacie zariadenia v regióne
spájajú a presadzujú prezentáciu
svojich zariadení v rámci jedného
uceleného celku.
Je potrebné , aby sme sa naučili
spolupracovať , spoločne si
pomáhať a tým sa navzájom
propagovať.
Nemajme strach svojím klientom
ponúknuť aj služby iného
charakteru, ktoré mi momentálne
neposkytujeme, ale poskytuje to
niektoré z regionálnych zariadení.
V jednej českej rozprávke pán
Werich spieva pesničku , ktorá má
zaujímavý text :
“ ten delá to a ten zas tohle a
všichni dohromady udelají moc “
Zmysel týchto slov sa dá aplikovať
aj v súčasnosti a zvlášť to platí v
CR.

Ako všade na Slovensku, aj v našej
obci chýbajú finančné prostriedky.
Tie by určite napomohli jej
rýchlejšiemu rozvoju.
Napriek tomu si však dovolím
tvrdiť, že želaním všetkých
prevádzkovateľov ubytovacích
zariadení Jánskej doliny, ale aj
občanov Liptovského Jána, je to,
aby aj naďalej bola naša obec
jedným z popredných centier
cestovného ruchu.
Verím, že sa nám tento cieľ
spoločnými silami podarí naplniť.
Rezerv, kde by bolo čo zlepšiť je
veľa.
Treba zriadiť nové cykloturistické
trasy a lyžiarske trate. Ďalším
lákadlom sú aj jaskyne Jánskej
doliny. Pri ich propagácii a osvete
ponúkli pomoc jaskyniari zo
Správy slovenských jaskýň.
Dobrým nápadom je tiež

Adamčík Jaroslav
Predseda komisie pre CR
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Aktuality z futbalu v Liptovskom Jáne
A mužstvo:
Ľubomír Oravec st.
Daniel Strapoň st.

predseda futbalového oddielu:
tajomník futbalového oddielu:

súťaž: II.trieda
Michal Bartoš, Karol Klepáč
brankári:
obrancovia: Dušan Čúrny, Michal Devečka, Miroslav Kiss, Miroslav Kompiš, Ľubomír Oravec ml.,
stredopoliari: Martin Bartejs, Radoslav Paulíny, Marek Brziak, Juraj Hanis, Ján Potoček, Michal Vrlík
Marián Dropa, Ferdinand Jančuška, Juraj Kutnár, Richard Šoltýs, Daniel Maloch
útočníci:
Michal Vrlík návrat z hosťovania v sv.Kríži
príchody:
Slavomír Rúčkay hosťovanie Podtúreň
odchody:
Ing.Miroslav Vadovický
tréner:
Jakub Körner
vedúci mužstva:
prípravné zápasy: L.Hrádok 0:6, Iľanovo 0:1
pozícia v tabuľke po jesennej časti:
pozícia

zápasy

výhry

remízy

prehry

skóre

body

6

13

5

6

2

18:13

21

O jánskom futbale som sa rozprával s Jakubom
Körnerom vedúcim mužstva
Pozícia v tabuľke po jesennej časti
nedáva veľké výhliadky na postup.
Áno je to pravda, i keď teoretická šanca tu
je. Avšak po nedeľnej prehre s Pribylinou je nám
už asi čelo tabuľky definitívne vzdialené.
Skúsme to rozobrať detailnejšie. V čom
vidíš hlavné príčiny ?
Pri pohľade na štatistiku sa náš potenciál v
počte strelených gólov pohybuje na úrovni
posledných tímov tabuľky. Hlavnú príčinu vidím v
útočnej sile, čo je už chronický problém Jánskeho
futbalu. Naopak si treba všimnúť tradične silnú
obranu, veď okrem 2. Demänovej a nás nedostalo
žiadne mužstvo menej gólov.
Máte už vytipované posily s ktorými by ste
radi zabojovali o postup v budúcom ročníku ?
Momentálne nemám informáciu o žiadnej
konkrétnej posile, ale verím že počas letnej
prestávky sa nám podarí doplniť mužstvo aspoň o
jedného kvalitného útočníka.
A na záver, čo by si prial Jánskemu futbalu
?
Najviac by ma potešila väčšia priazeň a
návštevnosť fanúšikov, i keď si uvedomujem, že sú

to vlastne spojené nádoby a zvýšením úrovne futbalu
sa zvýši aj hladina spokojnosti fanúšikov a ich
návštevnosť.
Old Boys:
Zdeno Vrlík
tajomník - pokladník:
Ševčík Stano, Brziak Ján
brankári:
obrancovia: Žigla Ján, Oško Milan, Huraj Peter,
Vadovický Miro, Kompiš Peter, Kubišta Peter,
Dropa Ján, Mikušiak Paľo, Dzurek Vlado, Janovčík
Miro, Strapoň Dano, Garabáš Laco
stredopoliari: Lukáč Jozef, Čúrny Vlado, Huraj
Dano, Kralčiak Milan, Kompiš Pavel, Balún Vlado,
Körner Jakub, Pavelica Fero
Útočníci: Kubáň Ján, Čupka Jaro, Vrlík Zdeno,
Filipovič Peter, Kutnár Juraj, Dubovský Stano,
Strachan Jano
Mužstvo sa pravidelne počas zimy stretáva
každú nedeľu v telocvični ZDŠ o 9.00. Sú vítaní
všetci, ktorý si chcú zahrať. Po veľkej noci budú
odohrané priateľské stretnutia so starími pánmi
okolitých dedín. Do uzávierky čísla nebol známi
rozpis zápasov.
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