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Ročník XXX
Vážení spoluobčania,
každý rok sa vracajú Vianoce. Aj tie posledné boli čarokrásne, aj
keď snehu bolo akosi máličko, len sa mi zdá, akoby sa skracovalo
to medzivianočné obdobie...
Žijeme v uponáhľanom svete a aj to prepotrebné pozastavenie počas Vianoc
je akési krátke. Väčšina z nás sa počas neho snaží zabudnúť na problémy, staré spory,
nenávisť a nevraživosť. Pri pohľade na bezbranné Božie dieťa v jasličkách máme
všetci vnuknutie zažehnať všetko zlo a do nového roka vstupovať s čistým štítom. Na
Vianoce sme si všetci akosi bližšie, máme čas spomínať na prekrásne detské
Vianoce, tešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale aj nás dospelých. V úprimnom
ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. Mali by sme si dať sľub, že nielen
počas sviatkov, ale aj v Novom roku nebudeme šetriť na úsmevoch, dotykoch,
úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch, milých gestách.
Želám Vám všetkým, vážení spoluobčania, aby ste všade tam, kde prídete
šírili lásku a nech každý, s kým sa stretnete odchádza od vás lepší a šťastnejší. Buďte
živým vyjadrením Božej láskavosti, noste ju vo svojej tvári, očiach, úsmeve a vo
svojom srdečnom pozdrave.
Do nového roka Vám prajem pevné zdravie, veľa osobných a
pracovných úspechov a na záver pripájam ešte tento vinš.
Sviečky sú na strome, oblátky pod ním.
Čo si dnes prichystal pre svojich rodných?
Či si im zabalil úcty a lásky, nech niet na ich tvárach miestečka pre vrásky.
Na stole ryby a iné dobroty, dnes príde i láska, vykroč jej oproti.

Tri otázky pre starostu:
1. Ako bude počas zimnej sezóny
zabezpečené čistenie chodníkov
(ulíc) od snehu, pri jeho väčšom
množstve? Aké majú povinnosti
občania?

Starosta: Občania majú povinnosť
počas roka pred svojimi domami
čistiť chodníky, aby boli prechodné.
Keďže v našej obci máme veľa
starších spoluobčanov, ktorí nevládzu

čistiť chodníky hlavne od snehu,
kúpili sme snežnú frézu, ktorou budú
zamestnanci obecného úradu čistiť
chodníky pri väčšom návale snehu.
Údržbu ciest v obci zabezpečíme
našimi traktormi a posyp chodníkov a
ciest zabezpečíme novou
posýpačkou. Snažili sme sa urobiť
všetky opatrenia, aby nedošlo k
nepredvídateľným udalostiam a
zimná údržba bola v maximálnej
miere zabezpečená.
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2. Búrlivé oslavy s ohňostrojmi a
petardy narušujú pokoj občanov
aj zvierat. Nerozmýšľate v rámci
obecného nariadenia túto činnosť
obmedziť, aby sa svojvoľne
nestrieľalo počas zimných
m e s i a c o v, a l e i b a p o č a s
silvestrovskej noci?
Starosta:
Na túto otázku
odpoviem veľmi krátko. Touto
problematikou sa zaoberá VZN
2/2003, ktoré povoľuje ohňostroje

len v noci z 31. 12. na 1. 1. a počas
Jánskych osláv. V mimoriadnych
prípadoch je možná výnimka, ktorú
udeľuje starosta obce. Inak je to
zakázané.
3. Stáva sa často, že po
vianočných sviatkoch ostávajú
opustené zvieratká v chotári
obce. Ako budete riešiť možnú
vzniknutú situáciu?

Obecné zastupiteľstvo v mesiaci september schválilo:
·
·
·

·
·

·
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Liptovský Ján
názov neziskovej organizácie „Štart Liptovský
Ján“ so sídlom Do Políka 95, Liptovský Ján so
základným vkladom 50 tisíc sk.
členov správnej rady – Ing.P.Mikušiak,J.Adamčík,
Z.Šimovčeková,
členov dozornej rady – Ing.J.Mlynček,
Ing.P.Kompiš, J.Mlynček
do funkcie výkonného riaditeľa organizácie Jána
Strachana
zriadenie spoločného stavebného úradu
pristúpenie obce Podtureň do spoločného
stavebného úradu

·
·
·

·
·

vypracovanie doplnku ÚP č.3, ktorý bude riešený
na území Dubca, Pálenice, Štajnovskom, Teplice,
Kapustné záhrady, Záplavná lúka
začatie vypracovania aktualizácie ÚP obce
VZN – č.3/2007 – o ochrane ovzdušia a o

Ján Hučík

poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN – č.4/2007 – o opatrovateľskej službe a o
výške úhrady za poskytované úkony
navýšenie rozsahu investície do sústavy verejného
osvetlenia podľa projektu spoločnosti FIN.M.O.S.
Bratislava na objem 7 mil. 515 tis.
nákup rozmetadla CONE 500 a snežnej frézy SF 55
BDR na úpravu cestných komunikácií v zimnom
období
odpredaj pozemku Špeciálnej základnej škole
internátnej o výmere cca 200 m2 za sumu 2 000 Sk
za m2 po špecifikácii s geometrickým plánom

Obecné zastupiteľstvo v mesiaci november schválilo:
·

Obecné zastupiteľstvo v mesiaci október schválilo:
·

Starosta: Bohužiaľ, naše možnosti
sú obmedzené, obce zabezpečujú
odchyt s veterinárom a zvieratko
bude umiestnené do útulku. V
útulku takéto nájdené zvieratká
držia len 30 dní a po tejto lehote, ak
si ho nikto nevezme , zvieratko
utratia. Preto apelujem na rodičov
aby dobre zvážili zvieratko ako
darček, aby nedochádzalo k
takýmto situáciám.

·

mandátnu zmluvu obce Liptovský Ján s Ing.
Ľudmilou Žákovou vo výške 50 tisíc na
vypracovanie žiadosti o finančné prostriedky na
rekonštrukciu kultúrneho domu z Eurofondov.
pristúpenie obce Liptovský Ondrej do spoločného
stavebného úradu Liptovský Ján
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.liptovskyjan.sk

Vidiecka žena roka
V rámci projektu „Dedina roka 2007“, bola 10.7. 2007 pred komisiou predstavená aj naša obec, organizátori
Agroinštitútu Nitra, OZ VOKA Banská Bystrica, OZ VIPA SK vyhlásili súťaž „Vidiecka žena roka – líderka roka 2007“.
Do kategórie „Žena – aktivistka“ bola za našu obec nominovaná pani Zlatka Melnová. Dňa 28.novembra 2007 sa
zúčastnila spolu s pánom starostom Jurajom Filom, pani Martou Brziakovou a Luciou Melnovou na slávnostnom vyhlásení
výsledkov a odovzdávaní cien a na slávnostnej recepcii v MALANTE neďaleko Nitry. Bolo to krásne podujatie, kde za
prítomnosti hovorkyne ministerstva pôdohospodárstva, riaditeľa Agrokomplexu Nitra a primátora Nitry , boli ženám
odovzdané pamätné listy.
Ďakujeme Zlatke Melnovej za vzornú reprezentáciu našej obce a želáme jej, aby jej nielen pracovné, ale najmä
mimopracovné nasadenie a elán vydržali čo najdlhšie. Radi by sme sa s ňou stretávali pri spoločenských a kultúrnych akciách
v obci aspoň tak často ako doteraz.
Zora Šimovčeková
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Deň radosti
Vietor, dážď a skoro sneh . Do takéhoto počasia som sa
prebudila 20 októbra. Čo teraz? Avizovaná Šarkaniáda asi nebude.A
tak som sa tešila. Nemala som čas spraviť si šarkana doma, ale kúpila
som si ho v Lidli. Takú radosť som zažila hádam len pred 20- timi
rokmi, keď boli naši synovia ešte malí. A teraz toto. Dohoda bola - za
každého počasia. S malou dušičkou som vyšla z domu, že hádam na
Dubci budeme len my, organizátori a starosta. Mýlila som sa. Už z
diaľky som videla vo vzduchu prvé šarkany. Postupne prichádzali
ďalší a ďalší. Jarko Adamčík každého účastníka vítal hlasným
trúbením do ampliónu so sirénou. Bol dobrý moderátor aj
komentátor. Zrazu boli na Dubci všakovaké čudá. I kúpené i doma
vyrobené. Lietalo všetko krížom – krážom.
Ale môj bol stále najvyššie. Nedarilo sa Barborke Vajsovej. Mala krásneho orla, ale akosi ich neposlúchal. Povzbudzovali sme
všetci otca Romana, ale orol nie a nie vzlietnuť. Prišiel aj Jarko Melna starší. Jeho šarkan síce lietal nižšie ako môj, ale bola z
toho sranda. Až zrazu: „ Pozor, pozor, ujo Melna odkazuje všetkým, že najvyššie lietajúce šarkany bude odstrihovať “ , ohlásil
JarkoAdamčík. Môj šarkan nakoniec skončil v drobnej rúčke Ľudky Haluškovej. Keď sme sa spolu s deťmi vybláznili, rozdali
sme každému dieťaťu sladkosti. A zrazu sme zistili neskutočnú vec. Veď tam bolo okolo 30 detí. Po krátkej prestávke sme sa
zišli pri pomníku. Trochu s obavou sme sa tam blížili. Čo keď tam nikoho nebude? Bude sa im ešte chcieť z tepla domu von?.
Znovu sme boli milo prekvapení. Starí rodičia, rodičia a veľa deťúreniec. Tekvice rôznych tvarov a veľkostí pribúdali a
pribúdali. Všetky sme rozsvietili a s veselým spevom s gitarovým sprievodom Janka Mlynčeka sme sa pobrali k Teplici. V
malých rúčkach detí sa objavili lampióny doma vyrobené alebo kúpené. Pretože sa už zotmelo, atmosféra blikajúcich
lampiónov bola úžasná. Na Teplici sa všetci účastníci, deti ale aj dospelí zhromaždili v polkruhu okolo Janka Mlynčeka a
pesničkám nebolo konca kraja.Aj tu sme všetky deti , ktorých bolo opäť neúrekom bez rozdielu odmenili omaľovánkami.
Po nejakom čase som išla z práce domov autobusom. Na dolnej zastávke ma niekto ťahá za rukáv bundy. „ Ahoj teta Marta!“.
Bola to Ľudka Halušková.
Túto akciu považujem za veľmi vydarenú, aj keď možno sa niekomu niečo nepáčilo. Napríklad miesto pri pomníku.
Ja aj všetci organizátori sa vždy skloníme pred občanmi našej obce, ktorí položili svoje životy vo vojne. Ak sme sa niekoho
dotkli výberom miesta, tak sa ospravedlňujeme. Mysleli sme to dobre a v najlepšej viere a nehľadajte v tom nič zlé.
Brziaková Marta

FONTAINE LE PORT - naša partnerská obec
vo Francúzsku
Hovorí sa iný kraj, iný mrav, ale mať za partnera
významnú francúzsku obec, nachádzajúcu sa poblíž Paríža
a ležiacu na brehu rieky Seiny- tým sa nemôže hocikto
pochváliť .Napriek tomu, že sú obe tieto krajiny od seba tak
diametrálne vzdialené, či kultúrne rozdielne, pravdou
zostáva, že nás v súčasnosti spája spoločná Európa. Dnes
takéto projekty zastrešuje aj Brusel. Podporuje ich a môže
im poskytnúť aj štedré subvencie. Pre Liptovský Ján to má
nesmierny význam . Vytvára sa nový priestor, nové
možnosti. Dôležité je ale vedieť túto spoluprácu rozvíjať a
pokračovať v nej tak, aby bola vzájomne prospešná . Potom
ani jazykové bariéry nemusia byť prekážkou. Veď kto to
myslí naozaj úprimne, cestu k sebe si vždy nájde.
Vráťme sa však o rok skôr, keď bývalý starosta
p.Čáni privítal v Liptovskom Jane zástupcov francúzskej
obce Fontaine Le Port. Tí sa u nás nielenže dobre cítili, ale
aj napriek nepriaznivému počasiu sa im u nás veľmi páčilo.
Bolo preto celkom prirodzené, že nás naša budúca
partnerská obec v zastúpení p. starostom Raymundom
Prunetom pozvala na návštevu Francúzska.
V piatok 12. októbra prišiel čas odchodu. Ráno krátke

stretnutie pred OÚ, organizačné pokyny a rýchly presun
autami na letisko do Bratislavy. Ani sme sa nenazdali a už
sme pristávali na jednom z parížskych letísk - letisku Orly.
Tu nás čakala francúzska delegácia, ktorá nás srdečne
privítala. Nasledoval presun autobusom do Fontaine Le
Port a spoločný obed. Potom sme boli rozdelení do rodín ,
ktoré sa nás ujali a venovali sa nám počas nášho celého
pobytu. To , akí dokážu byť Francúzi srdeční mal možnosť
pocítiť každý na vlastnej koži. Odpoludnia sa nám deti
postarali o pekný
program a potom nasledovala
prehliadka Fontaine Le Port.

Starostovia obcí pri podpisovaní zmluvy
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Účastníci zájazdu vo Francúzsku

Večer sme strávili opäť všetci spoločne, ale už každý so
„svojou” rodinou . V kultúrnom dome nám pripravili
príjemné pohostenie . Na druhý deň , sme pokračovali
prehliadkou Fontainebleau. Tu sme navštívili historický
zámok , jednu z národných pamiatok Francúzska. Skutočný
skvost, kde sa bolo na čo pozerať a čo obdivovať. Zámok v
minulosti patril medzi najobľúbenejšie rezidencie
francúzskych kráľov. Nasledoval obed v jednej z typických
francúzskych reštaurácii a potom sme sa plavili loďou v
údolí rieky Seiny . Čas bol však neúprosný . Večer bol
pripravený slávnostný ceremoniál . Začal sa presne o 18.00
hod .Pred úradom sa zhromaždil dav ľudí a cítili sme , že
Francúzi neponechali nič na náhodu .Po vzájomných
oficiálnych príhovoroch a prevzatí si spomienkových
predmetov sa pristúpilo k slávnostnému podpísaniu zmluvy
. Na záver sme zostali príjemne prekvapení .Vypočuli sme si
našu Slovenskú hymnu, ktorú si na túto príležitosť naši
hostitelia spoločne nacvičili . K vážnosti celej udalosti
prispela aj účasť zástupcu našej ambasády p. Ing Michalec.
Ten prišiel aj s manželkou a tlmočil nám pozdrav od
samotného konzula . Prisľúbil pomoc a ocenil naše
vzájomné partnerstvo. Nasledovalo prestrihnutie pásky a
spoločné fotenie . Všade vládla srdečná a priateľská
atmosféra. Vynikajúca večera , výborné vínko a spoločenský
program umocnili zábavu, ktorá trvala až do neskorých
nočných hodín.
Ako by to bolo, byť na skok od hlavného mesta a
nepozrieť si Eiffelovku ? Naši hostitelia to dobre vedeli,
preto návštevu Paríža , prehliadku pamätihodností (aj keď
len expresne a z autobusu) naplánovali na nedeľu.
Dominanta Paríža, samotná Eiffellova veža sa týčila už z
veľkej diaľky .Všade z okolia zaznievala vrava a dookola
boli neskutočné davy ľudí . Asi tak by sa dala
charakterizovať situácia priamo pod vežou. Udržať celú
našu skupinu pohromade stálo tiež nemalé úsilie. Nakoniec
všetko dobre dopadlo . Už samotná predstava , že budeme
obedovať priamo v Eiffelovke stála za to úsilie. Po obede nás

opäť čakala plavba loďou. Priamo z nej sme si mohli pozrieť
niektoré významné pamätihodnosti centra Paríža. Po
príchode do Fontaine Le Port sme mali rozlúčkovú večeru.
Každý však u svojich domácich, hoci niektoré rodiny sa aj
spojili . Naša krátka návšteva sa žiaľ chýlila ku koncu .
Priateľské potľapkania po pleciach , vrelé objatia a posledné
stisky rúk. Taká bola rozlúčka, po ktorej nasledovala cesta
späť domov.

Náš dar pre partnerskú obec vo Francúzsku

Záverom by som chcel poďakovať starostom oboch
partnerských obcí p. Filovi, p. Raymundovi Prunetovi, ale aj
Jožkovi Čajkovi
- v jednej osobe tlmočníkovi,
organizátorovi a tak trošku aj sprievodcovi našej delegácie.
Ďalej veľká vďaka patrí pani Soni Tarabovej (pôvodom
Liptáčke , dlhodobo žijúcej vo Fontaine Le Port), ktorá je
akýmsi garantom úspešnosti našej vzájomnej spolupráce.
No a v neposlednom rade všetkým ostatným , ktorí sa
podieľali na príprave a svojou mierou sa pričinili o zdarný
priebeh tohto dôležitého a významného podujatia.
Adamčík Jaroslav
Predseda komisie pre CR
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Urbanistická štúdia - príťažlivá obec
Naša obec si chce vytvoriť samostatnú víziu svojej budúcnosti, ktorou je spojenie príťažlivosti, histórie s ponukou
európskej úrovne bývania a rekreácie. K tomuto cieľu bolo obcou zadané spracovanie urbanistickej štúdie. Výslednú podobu
zadania nám po mnohých pracovných rokovaniach dňa 27.10.2007 na obecnom úrade predstavil Ateliér domova Bratislava v
zastúpení prof.ing.arch. Šarafínom. Verejnej prezentácie sa zúčastnili aj občania. Pre tých, ktorí nemali čas prísť, poskytujeme
touto cestou pár informačných údajov.
Urbanistická štúdia je hlavným podkladom pre spracovanie stavebného projektu potrebného pre predloženie
žiadosti pre využitie podpory Eurofondov, kde v programov vyhlásení na roky 2007-2013 bude osobitne podporený rozvoj
vidieka.

Starojánska ulica

Cieľom návrhu je vytvoriť na uliciach Starojánska a Kúpeľná pešiu zónu – kúpeľnú promenádu a na priestranstve pred
katolíckym kostolom plochu - námestie s univerzálnou funkciou. Reguláciou dopravy, čo znamená vytvorenie jednosmernej
premávky , obmedzenie dopravy v starej časti obce s vytvorením obslužných komunikácií v znamení prednosti chodcov,
obmedzenia parkovania áut pred penziónmi, dopravné obmedzenia pre nákladnú dopravu a autobusy,
vytvorenie
záchytných parkovísk , návrh novej komunikácie pre prístup k novej zástavbe s cieľom odľahčenia Novej ulice, chceme riešiť
nevyhovujúci stav intenzity dopravy v obci.

Kúpeľná ulica

Kúpeľnú promenádu bude charakterizovať zeleň, posedenia, sezónne stánky, nové osvetlenie, zbavenia sa vzdušných
vedení sietí ,úprava vstupov do domov, rigolov , úprava alebo odstránenie plotov, úprava priečelí domov, osadenie pútačov a
informačných tabúľ, výstavných segmentov, členenie ulice na asfaltovú a vydláždenú plochu s odvodňovacími rigólmi,
úpravami prostredia smetných nádob.
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Starojánska ulica

Starojánska ulica

Funkciu námestia bude tvoriť priestor pred katolíckym kostolom. Vydláždené námestie so symbolom termálnych prameňov
v podobe mineralizovaného kameňa s výtokom vody s jej odvodom pozdĺž prístupových schodov, s mobilnými lavicami , s
malým demontovateľným pódiom, parkoviskom, úpravami priečelí domov bude spolu s rekonštruovaným kultúrnym
domom a pripravovaným informačným strediskom a pamätnou izbou, malou pekárňou, centrom kultúrnych a
Čakajú nás dôležité zmeny v živote
obce , ale len za predpokladu
získania finančných prostriedkov.
Dôležitou podmienkou úspešnej
žiadosti o Eurofondy je súlad
navrhovaných úprav a ich
zdôvodnenia s územným plánom
obce. Predpokladaným zámerom je
taktiež súbežné spracovanie
aktualizácie územného plánu obce,
ktoré v tomto čase taktiež prebieha v
spolupráci s ing.arch. Noskovou.

Námestie
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Námestie

Milí spoluobčania,
chceme aby naša obec prosperovala, stala sa centrom kúpeľnej turistiky, kúpeľným mestečkom. Je dôležité ponúknuť
hosťom pohodu, duchovný a kultúrny zážitok, dostať sa do medzinárodného povedomia.
Pekné prostredie a kultúrne vyžitie bude nielen pre turistov , ale pre všetkých nás, ktorí v tejto obci žijeme aj pre našich
potomkov . Týmto projektom sa vytvára priestor pre podnikateľské aktivity, nové pracovné príležitosti.
starosta obce

Liptovský Ján bude mať železničnú stanicu
„Modernizácia železničnej trate Źilina –Košice ,traťový úsek Lipt. Mikuláš -Poprad Tatry , III.
etapa sžkm 242,850- 259,468“
Modernizácia vybraných tratí siete na Slovensku
spočíva v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom
zlepšenia jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním
moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšením jej
parametrov .
Takýto proces neobíde ani Liptov.
Jednotlivým obciam bol v mesiaci november predložený
zámer na posúdenie troch variantov nového smerovania
železničnej trate v zmysle zákona č. 24//2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Spracovaniu
nového zámeru predchádzalo zložité posudzovanie variantu
obnovy a rekonštrukcie existujúcej trasy. Z hľadiska
geologických pomerov a obrovskej finančnej náročnosti
ako aj technického riešenia ,bolo jediným riešením nájsť
nové smerovanie.
Nová trasa je navrhnutá južne od diaľnice. Čo
to pre našu obec znamená? Nová trať bude uložená v 15 m
hlbokom záreze s gabiónovými zárubnými múrmi v mieste
pod vysokým napätím na Prievorách s tým, že v Políku
budeme mať železničnú stanicu. Sprievodnou stavbou je
navrhnutá nová komunikácia začínajúca sa pri kruhovom
objazde Demänová spájajúca Liptovský Mikuláš, Závažnú
Porubu, Liptovský Ján, Podtureň s jej vyústením na štátnu
cestu 1/18. Trasovanie je južne od železničnej trati v jej
bezprostrednej blízkosti.

8
Obe investície budú mať vplyv na obec tým, že
bude dostupnejšia pre turistov, občania budú mať lepší a
rýchlejší prístup k tranzitu, bude spájať tri turistické centrá
.Nová komunikácia rieši dlho plánované prepojenie s
obcou Závažná Poruba, naväzuje na koncept doplnku
územného plánu obce s cieľom realizácie novej cesty
západným smerom od obce s cieľom odľahčenia dopravy z
obce.
Podľa údajov v predloženom zámere, ktorý
je teraz v procese posudzovania ,sa plánuje začiatok
výstavby v rokoch 2011-2013 ,ukončenie v roku 2015,
výsledný predpokladaný náklad stavby je 5 328 145 000
Sk, dosiahnutie 160km rýchlosti.
Požiadavka moder nizácie vybraných
železničných tratí vychádza predovšetkým z koncepcie

Slávnostné uvítanie do života.
Dieťatko sa narodilo,
otvorilo modré očká, usmialo sa na svet milo.
Vitaj nám a nech ti rastie
každým dníčkom ľudské šťastie.
Takto slovami básnika sa Renatka Hurajová prihovorila
rodičom, ktorí prijali pozvanie dňa 17.novembra 2007 do
obradnej siene obecného úradu a aj deťom, najmilším a
najmladším hosťom, ktoré ešte dosť dobre nevedeli, čo sa to
okolo nich v ten deň dialo - že celá tá milá slávnosť bola
pripravená na ich počesť. Slávnosť, kedy boli uvedení ako
najmladší občania do radov ostatných i do života našej obce.
„Darovať život je najväčším a najkrajším poslaním.
Postarať sa o nový život je zase najväčšou zodpovednosťou.
A vychovať z tohto bezbranného človiečika skutočného
človeka bude Vaším najväčším životným úspechom. Čakajú
Vás povinnosti, ale aj mnoho radosti a neopakovateľných
krásnych a šťastných chvíľ. Najskôr prvý úsmev na
roztomilej tváričke, neskôr prvý krôčik, prvé slová, prvý
úspech v škole... Preto vytvorte Vášmu dieťatku taký
domov, aby spomienky na krásne a šťastné detstvo tvorili
pevné zázemie jeho budúcnosti. Domov, v ktorom vždy
nájde porozumenie, pomoc i dobrú radu. Nijaká rodičovská
láska sa nikdy nevráti, no ani nijaká rodičovská láska sa
nestratí.“ – tieto slová, adresované rodičom odzneli v
krátkom príhovore pána starostu, ktoré po celý čas
sprevádzal súhlasný detský džavot. Príjemnú atmosféru
umocnili verše v podaní Terezky Zlejšej, žiačky ZŠ, Terezky
Kubovej aAničky Haluškovej z MŠ.
Do pamätnej knihy, kde sa zapisujú všetky významné
udalosti v našej obci a narodenie dieťatka takouto udalosť
nesporne je, bolo slávnostne zapísaných trinásť detí:
Karinka Rúčková
Tomáško Krajči
Katka Urbanová

Natálka Kůsová
Miško Červeň
Nelka Konfalová

európskych dopravných koridorov definovaných na II.
Paneurópskej konferencii ministrov dopravy konanej na
Kréte v roku 1944.Nadväzuje na snahy Európskej únie o
rozvoj novej železničnej politiky, ktorá vyjadruje i
integračné snahy o zjednotenie fungujúceho železničného
systému a zvyšovanie výkonnosti železníc vo všetkých
európskych štátoch aj mimo EU.
Celý proces posudzovania , schvaľovania
až po samotné zahájenie výstavby trate bude prebiehať za
spoluúčasti obce. Investícia sa dotkne každého občana
,preto o prebiehajúcom postupe vás budeme pravidelne
informovať.
Ing. Katarna Urbanová
pracovníčka obec. úradu

Vikinka Čendulová
Rebeka Jezná
Ľubko Straka
Paťko Čurný
Dominko Nagy
Tomáško Jezný
a najmladšia – len mesačná Ninka Balúnová.
Okrem gratulácií od pána starostu a poslancov OZ si
rodičia odniesli pamätné listy, deti darčeky, mamičky
kvietky.
Na záver zaznelo želanie rodičom, aby na tej náročnej,
ale krásnej rodičovskej ceste mali veľa trpezlivosti a
vytrvalosti, aspoň toľko, koľko jej prejavili ich deti počas
celej slávnosti. Nech sú ich budúce spoločné dni plné
pohody a spokojnosti, nech je v budúcnosti každé dieťatko
ich najväčšou radosťou a oporou.
A čo zaželať deťom? Slovami básnika:
- aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo,
aby im bolo mäkko ako v mame, keď bolia veci ktoré
nepoznáme.
Tu každé dieťa plaché ako laň, na hlávke musí cítiť teplú
dlaň.
Nech je šťastný ten džavot detských hláskov,
nech nechýba im liek, čo nazýva sa láskou.
Zora Šimovčeková
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Brat farár, nezabudli sme
Na Pamiatku zosnulých sa na svätojánskom
cintoríne stretlo niekoľko desiatok veriacich na pobožnosti,
pri ktorej sme spomínali i na tohto brata farára. Počas
pobožnosti zvesťou slova Božieho poslúžil brat emeritný
biskup Július Filo.
Prinášame niekoľko údajov o živote a diele brata farára
Kolomana Királyho.
Narodil sa 13. októbra 1844 v obci Pondelok. Dnes
je táto obec súčasťou (fíliou) cirkevného zboru Hrnčiarska
Ves v okrese Poltár. Teologické štúdiá ukončil v roku 1868 v
Jene v Nemecku. Po ordinácii sa stal kaplánom v
Ratkovskom Bystrom, kde pôsobil necelý rok. 9. mája 1869
vzdal sa v Liptovskom Jáne miesta farára Ján Nemessányi,
pretože bol menovaný za školského inšpektora Liptovskej a
Zvolenskej stolice, a tak v našom cirkevnom zbore ostala
vyprázdnená kňazská stanica. Cirkevný zbor to bol veľký,
náročný. Počítal 4.000 duší. Patrili tu vtedy obce Liptovský
Ján, Závažná Poruba, Podtureň, Uhorská Ves, Beňadiková,
Liptovský Ondrej, Konská a Liptovská Porúbka. Ešte v tom
istom roku si náš cirkevný zbor vyvolil za farára mladého,
vtedy dvadsaťpäťročného Kolomana Királyho, kaplána v
Ratkovskom Bystrom. To, že v našom cirkevnom zbore
prežil štyridsaťdva rokov, svedčí o tom, že bol obľúbený,
milý a výrečný kazateľ a dobrý liturg. Nemal problémy ani s
miestnymi zemepánmi Szentiványiovcami, ktorí boli
patróni cirkevného zboru. Stal sa teda farárom ešte v
pôvodnom kostole, ktorý bol menší, mal drevenú klenbu a
bol pokrytý šindľom. V Liptovskom Jáne na fare sa mu
narodili a odrástli štyri deti, z nich dve tu aj zomreli. Dcéra
Marika zomrela na tuberkulózu šestnásťročná a syn
Koloman, študent práva, tragicky zomrel vo veku
dvadsaťdva rokov. Ďalší syn Bárna žil s rodičmi, bol
pokojný a milý, slabomyseľný chlapec. Najmladší syn,
ktorého meno nevieme, sa stal profesorom na nemeckom
evanjelickom gymnáziu v Arade v Rumunsku. Manželka
pána farára bola krstnou matkou deťom pani Jeznej, rodenej
Chomovej z Liptovskej Porúbky, ktorá sa vydala za Pavla
Jezného u Nemešov. Pavol Jezný bol otcom Jána Jezného,
neskôr richtára v Liptovskom Jáne.
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo
príspevok
15.000,– Sk na
opravu hrobu
brata farára
Kolomana
Királyho. Za
tento príspevok
aj touto cestou
zo srdca
ďakujeme. I
vďaka nemu sa z
Božej milosti
podarilo
dokončiť toto
dielo.

Dňa 5. októbra 1907 vypukol v obci požiar, ktorý okrem
domov povyše kostola, zachvátil aj cirkevnú školu a chrám.

Požiar zničil celý kostol aj vnútorné zariadenie, orgán aj
zvony. Z kostola stačili vyniesť a tak zachrániť len
krstiteľnicu, malý luster (ktorý teraz visí hneď pri vstupe od
veže) a gotickú skriňu s rúchami, drevené svietniky a
drevený kalich.
Pán farár Király, presbyterstvo a celý cirkevný zbor zažívali
krušné chvíle. Nebolo kde slúžiť služby Božie. Bolo treba
konať zbierky a pripravovať sa na stavbu nového kostola a
školy. Prijali plán architekta J. Kossutha z Popradu, ktorý
navrhol prestavať kostol v neogotickom štýle. Oltár a
kazateľňu dal zhotoviť a daroval cirkevnému zboru zborový
dozorca Jozef Szentiványi. Na lavice a organ nebolo peňazí,
a tak bol organ zakúpený až neskôr.
Už v prvom roku po požiari v roku 1908 fília Liptovská
Porúbka nechcela prispievať žiadnou finančnou čiastkou na
nový kostol, hoci okrem matkocirkvi prispievali do zbierky
všetky fílie. Prvý záznam o rokovaní a odčlenení Liptovskej
Porúbky máme už z 28. októbra 1908, z rokovania za
prítomnosti seniorálneho predsedníctva seniora Jána
Šimkovica a seniorálneho dozorcu dr. Jána Ružiaka, ďalej
poddozorcu cirkvi svätojánskej Adama Andreánskeho a
konventom vyslaných šiestich zástupcov z Liptovskej
Porúbky.

Obnovený hrob brata farára Kolomana Királyho a jeho
detí na svätojánskom cintoríne

Brat farár Koloman Király mal vtedy šesťdesiattri rokov, mal
zdravotné problémy a tieto starosti mu na zdraví nepridali a
vyčerpávali ho. Ustarostený, zdravotne vyčerpaný na
celozborovom konvente vo februári 1911 dostal mŕtvicu
priamo v kostole. Koncom februára v roku 1911 zomrel na
fare v Liptovskom Jáne vo veku šesťdesiatsedem rokov. 24.
februára ho na pohrebe vyprevádzal veľký zástup veriacich a
liptovské kňazstvo. Na pohrebe kázal vtedajší senior Jur
Janoška, neskorší generálny biskup. 42 rokov prežil brat
farár v našom cirkevnom zbore. Kázal, krstil, konfirmoval,
sobášil i pochovával. Toľké roky tu nepôsobil ani jeden
kňaz!
Po jeho smrti vdova Királyová so synom Barnom ešte podľa
vokátora mohla zostať bývať vo fare tri mesiace. Potom sa
odsťahovala so synom do Rumunska do mestaArad. V tomto
meste je evanjelický nemecký kostol, podľa ktorého navrhol
brat farár Király, aby aj u nás v novom kostole bola kópia
oltára a kazateľne. Tak sa aj stalo.
Mgr. Peter Taját
zborový farár
Údaje zo života Kolomana Királyho poskytol
Ing. Ján Paciga, PhD.
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Vianoce každý deň
Aj tohto roku sme začali s prípravou na Vianoce akosi predčasne. Už v septembri sme si mohli v obchodoch kúpiť
kompletnú výbavu k Vianociam. Byť na to nahnevaný? Nie! Práve naopak! Máme si uvedomiť, že k Vianociam sa máme
pripraviť nielen od septembra, ale už od predchádzajúcich Vianoc. A nielen pripravovať. Každý deň máme žiť, akoby boli
Vianoce.
Počas Vianoc sa spomína na príchod Pána Ježiša.Ale každý deň sa máme otvárať príchodu Pána Ježiša. Pretože On k nám chce
prísť každý deň. Ježiš povedal: „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu
a budem stolovať s ním a on so mnou.“ (Zjavenie Jána 3,20). To len my sme tými, ktorí koľkokrát dokážu otvoriť dvere svojho
srdca len raz v roku.
Počas Vianoc sa rodina stretáva pri spoločnom stole. Každý deň si však rodina má nájsť čas pre seba – nie spoločne pozerať
televíziu, ale spoločne sa rozprávať, spoločne sa tešiť, spoločne riešiť problémy.
Počas Vianoc sa spoločne modlíme pri štedrovečernom stole. Ale Božie dary dostávame počas celého roka, nielen počas
Vianoc. Poďakuj každý deň za všetko, čo ti Boh dáva!
Počas Vianoc prichádzame do chrámu. Služby Božie však nemajú byť len súčasťou vianočného folklóru. Majú sa stať
vrcholom týždňa, chvíľou, kedy oslavujem Hospodina a slúžim Mu.
Počas Vianoc hľadáme ten pokoj „Sviatkov pokoja a mieru“. Boh ponúka tento pokoj každý deň, pokoj, ktorý
prevyšuje každý rozum. Hypermarkety vyvolávajú vianočnú náladu už od septembra. Buďme o krok pred nimi. Žime svoje
Vianoce každý deň. Spoločne.Aj v našom, svätojánskom evanjelickom cirkevnom zbore.
Mgr. Peter Taját
zborový farár

Sviatky vo vianočnom období
Narodenie Pána - 25.12. - oslavujeme narodenie Ježiša
Krista v Betleheme. „Slovo sa telom stalo a prebývalo
medzi nami.“(Jn 1, 14) Boh sa stal človekom. Slávnosť sa
začína svätou omšou v noci tzv. polnočnou.
Sv. Štefana, prvého mučeníka - 26.12. - Prví kresťania
slávili deň umučenia ako Dies natalis - deň narodenia pre
nebo. Tento sviatok vysvetľuje, prečo sa Boh stal
človekom, aby sme my mohli byť blízko k Bohu, v nebi.
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - 30.12. - „Ježiš sa
vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“(Lk
2, 52) Na Svätú rodinu hľadíme ako na vzor s prosbou o
požehnanie našich rodín.
Panny Márie Bohorodičky - 1.1. - Pannu Máriu pre jej

ThLic. PaedDr. František Kočibal
správca Rím.- kat farnosti

24.12.2007
25.12.2007
26.12.2007
30.12.2007
31.12.2007
01.01.2008

rozhodnutie: „nech sa mi stane podľa tvojho slova“(Lk 1,
38) oslavujeme ako Božiu matku. Prosíme ju o orodovanie,
aby sme aj my prijali Boha do života.
Zjavenie Pána - 6.1. - slávime tri zázraky, ktorými sa Ježiš
zjavil svetu: príchod mudrcov od Východu, Ježišov krst v
Jordáne a premenenie vody na víno v Káne Galilejskej.
Spoveď pred Vianocami
Na narodenie Krista a predovšetkým jeho príchod do
nášho srdca sa máme pripraviť aj dobrou svätou spoveďou.
Odstrániť Božou milosťou všetko to, čo tam nepatrí a naplniť
sa Kristovým pokojom. V našej farnosti bude svätá spoveď vo
farskom kostole dňa 16.12.2006 od 13.30 - 14.00.
Poriadok svätých omší počas Vianoc v Rímskokatolíckom
kostole

Pondelok
Utorok
Streda
Nedeľa
Pondelok
Utorok

7.30 a 24.00 hod.
11.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
16.00 hod.
11.00 hod.

Služby Božie v advente a počas Vianoc 2007
4. 12. 2007
utorok
6. 12. 2007
štvrtok
9. 12. 2007
2. nedeľa adventná

17,00 hod. ev. a. v. fara L. Ján

adventná večiereň

17,00 hod. ev. a. v. fara L. Ján

adventná večiereň

9,00 hod. ev. a. v. kostol L. Ján

služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou
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11. 12. 2007
utorok
13. 12. 2007
štvrtok
16. 12. 2007
3. nedeľa adventná
18. 12. 2007
utorok
20. 12. 2007
štvrtok
23. 12. 2007
4. nedeľa adventná
23. 12. 2007
4. nedeľa adventná
24. 12. 2007
Štedrý večer
25. 12. 2007
1. sviatok Vianočný
(Božie narodenie)
26. 12. 2007
2. sviatok Vianočný
(Pamiatka Štefana
mučeníka)
30. 12. 2007
Nedeľa po Vianociach
31. 12. 2007
Silvester, Záver
občianskeho roka
1. 1. 2008
Nový rok
3. 1. 2008
štvrtok
6. 1. 2007
nedeľa
Zjavenie Krista Pána
mudrcom

17,00 hod. ev. a. v. fara L. Ján

adventná večiereň

17,00 hod. ev. a. v. fara L. Ján

adventná večiereň

9,00 hod. ev. a. v. kostol L. Ján
17,00 hod. ev. a. v. fara L. Ján

služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou
adventná večiereň

17,00 hod. ev. a. v. fara L. Ján

adventná večiereň

9,00 hod. ev. a. v. kostol L. Ján
17,00 hod. ev. a. v. fara L. Ján

služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou
stretnutie starších

17,00 hod. ev. a. v. kostol L. Ján

Štedrovečerné služby Božie

9,00 hod. ev. a. v. kostol L. Ján

slávnostné služby Božie

9,00 hod. ev. a. v. kostol L. Ján

slávnostné služby Božie

9,00 hod. ev. a. v kostol L. Ján

služby Božie

17,00 hod. ev. a. v. kostol L. Ján

služby Božie

9,00 hod. ev. a. v. kostol L. Ján

služby Božie

17,00 hod. ev. a. v. fara L. Ján
9,00 ev. a. v. kostol L. Ján

stredtýždňové služby Božie
služby Božie

12
Existuje veľké tajomstvo
Jánskej doliny?
Pri prechádzke Jánskou dolinou si azda
každý všimne suché riečisko Štiavnice
medzi vyvieračkou Hlbokô a novým
ponorom, ktorý vznikol v máji roku
2006, keď sa náhle prepadlo koryta
potoka. Ide o bežný jav v oblastiach,
ktoré sú budované vápencami, čiže
horninami rozpustným vo vode a ide o
najlepší znak, že v jeho okolí sa
nachádza jaskyňa. Objasniť situáciu
podzemných tokov v Jánskej doline sa
už dlhé roky pokúšajú jaskyniari zo
Slovenskej speleologickej spoločnosti.
V súčasnosti v masívoch Krakovej
hole, Smrekovice, Ohnišťa a Poludnice
evidujú takmer 150 objavených jaskýň
s dĺžkou presahujúcou 30 kilometrov.
Je to však iba malý fragment
podzemných chodieb, ktoré sú tu
vytvorené. Veď napríklad dodnes sa ani
nevie v ktorej strane doliny sú
vytvorené riečne chodby pretekané
ponornou Štiavnicou, ktoré sú určite
veľmi podobné chodbám v neďalekej
Demänovskej jaskyni slobody. Podľa
nás tu ešte existujú kilometre
podzemných priestorov, ktoré iba
čakajú na svojho objaviteľa, podobne
ako to bolo v susednej Demänovskej
doline.

Históriu jaskýň v Jánskej
doline písali určite desiatky, možno
stovky známych či neznámych

osobností, ktorých lákal podzemný
svet, z ktorých na svoju túžbu po
neznámom zaplatili niektorí aj svojim
životom, ako napríklad valach Sokol v
jaskyni neďaleko horárne Predbystrá.
Prvá písomná zmienka o jaskyni z
Nízkych Tatier pochádza z roku 1299,
keď sa v listine ostrihomskej kapituly
spomína pravdepodobne Demänovská
ľadová jaskyňa. V 18. a 19. storočí
jaskyne v Jánskej a Demänovskej
doline sporadicky navštevovali rôzny
zvedavci. Napríklad z prvej polovice
19. storočia v Stanišovskej jaskyni
evidujeme aj podpis známeho
štúrovského básnika Jána Čajaka, ktorý
zomrel v Liptovskom Jáne v roku
1867. Prvý komplexný prieskum
Stanišovskej jaskyne vykonal v roku
1904 maďarský geológ Tivadar
Kormos, ktorého tu sprevádzal horár
Ján Filo z Liptovského Jána. Prelom v
praktickom speleologickom prieskume
jaskýň z celoslovenského hľadiska bol
rok 1921, keď sa objaviteľom podarilo
preniknúť do rozsiahlej Demänovskej
jaskyne slobody. Tá sa hneď v roku
1922 začala sprístupňovať pre
verejnosť. V roku 1939 viedol Vojtech
Benický veľkú výpravu do Veľkej
ľadovej priepasti na Ohništi
podporovanú vojakmi z Liptovského
Mikuláša, ktorá zostúpila do hĺbky 90
metrov. Jej dno v hĺbke 124 metrov sa
podarilo dosiahnuť až tretej výprave z
roku 1956. V roku 1952 sa opäť v
Demänovskej doline objavila rozsiahla
Jaskyňa mieru. Po týchto úspechoch v
sesterskej doline sa skupina
jaskyniarov združená najmä okolo
Stanislava Šrola pokúsila uskutočniť
veľký objav aj v Jánskej doline.
Rozkopali viac zaujímavých miest a
podarilo sa im v polovici 50. rokov
preniknúť nad vyvieračkou Hlbokô do
Jaskyne zlomísk, ktorej dĺžka vtedy
dosiahla asi 1300 metrov. V ďalšom
prieskume vtedy bránili tesné plazivky
vo vchode. Od polovice 60. rokov 20.
storočia dodnes objavili jaskyniari zo
Zvolena pod vedením P. Hipmana
významné jaskyne vysoko v masíve
Krakovej hole ako Starý hrad-Večná
robota. Táto najhlbšia jaskyňa
Slovenska má dĺžku 7536 metrov pri
denivelácii 495 metrov. Ďalšie
významné jaskyne Krakovej hole sú
Jaskyňa v Záskočí-Na Predných, ktorá
dosahuje dĺžku 5034 metrov pri
denivelácii 284 metrov. Najvyššou
lokalitou na Krakovej holi je Jaskyňa

slnečného lúča. Nachádza sa v
nadmorskej výške 1698 metrov nad
morom a dosahuje dĺžku 507 metrov pri
denivelácii 113 m. Zaujímavou
jaskyňou je Javorová priepasť, ktorá
má dva vchody. Jeden sa nachádza v
Demänovskej doline a druhý, vyšší
objavný už v doline Jánskej v
nadmorskej výške 1599 metrov.

Dosahuje dĺžku 2249 metrov pri
denivelácii 313 metrov. Najdlhšou
jaskyňou Jánskej doliny je dnes
Jaskyňa zlomísk. Dosahuje dĺžku
takmer 11 kilometrov pri denivelácii
147 metrov. Veľké objavy s dĺžkou 7
km sa tu uskutočnili v roku 1996.
Ďalšie významné jaskyne sú
Stanišovská s dĺžkou 3138 metrov,
Nová Stanišovská s dĺžkou 2334
metrov, ktorá vývojovo súvisí so
Stanišovskou jaskyňou a Sokolová
jaskyňa. Táto sa nachádza v masíve
Ohnišťa, ale vody, ktoré ňou pretekajú
vychádzajú na povrch vo výverovej
jaskyni Hlbokô, ktorá dosahuje dĺžku
308 metrov. Ďalšou významnou
výverovou jaskyňou, ktorej vchod sa
nachádza v Krakovej holi je takmer 500
metrov dlhá jaskyňa s názvom Občasná
vyvieračka v Medzibrodí. V masíve
Ohnišťa sa dnes nachádza viac jaskýň,
ktoré môžu pokračovať. Ich dĺžka je v
porovnaní so susednou Krakovou
hoľou podstatne kratšia, ale práve táto
skutočnosť tu láka jaskyniarov k
intenzívnemu prieskumu.
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Dôležitým prvkom pri speleologickom prieskume je
sledovanie podzemných vodných tokov. V masíve Ohnišťa
prakticky nepoznáme podzemný tok, ale ani rozsiahly
výver vôd. Môžeme iba predpokladať, že vody pretekané
neznámymi odvodňovacími tepnami vytekajú v štrkových
nánosoch Liptovskej kotliny pri Liptovskom Hrádku,
prípadne ich časť vyteká z početných minerálnych
prameňov v Liptovskom Jáne a okolí. Východné svahy
Krakovej hole spolu s časťou svahov západných sú
odvodňované do Jánskej doliny, kde vytekajú vo výdatných
prameňoch vytekajúcich z jaskýň Hlbokô a Medzibrodie.
Ich spoločný priemerný sekundový prietok dosahuje okolo
900 litrov. Farbiacimi skúškami sa dokázala súvislosť
medzi vodnými tokmi v jaskyniach Hlbokô, Medzibrodie,
Starý hrad, Večná robota, Slnečný lúč, Jaskyňa zlomísk,
Jaskyňa v Záskočí-Na Predných a Sokolová jaskyňa.
Hydrológia západných svahov Krakovej hole je prakticky
neznáma. Farbiace pokusy v Javorovej priepasti neboli
doteraz úspešné. Očakáva sa, že voda tečúca touto jaskyňou
vyteká v prítoku riečky v jaskyni Starý hrad. Je však možné,
že vody z tejto oblasti tečú do Demänovskej doliny, kde
vytekajú v 35 kilometrov dlhom Demänovskom
jaskynnom systéme. V Jánskej doline sú vytvorené výrazné
ponory vôd pritekajúcich zo žulového nadložia. Okrem
nového ponoru vôd v okolí Starej poľany je najznámejší
Ponor pod Sokolom pri hybskej horárni Predbystrá. Voda v
podzemí prekonáva vzdušnú vzdialenosť okolo troch
kilometrov pri denivelácii viac ako 100 metrov za 10 hodín.
V susednej Demänovskej doline je hydrológia ponorných
vôd pomerne dobre preskúmaná, ale v Jánskej doline je
priebeh vodného toku Štiavnice a Bystrej pochádzajúci z
Ďumbiera a kryštalických hornín prakticky neznámy.
Takže na úvodnú otázku k článku možno odpovedať, že v Jánskej doline skutočne existuje veľké tajomstvo vo forme
kilometrov neznámych jaskynných chodieb. Prípadní záujemcovia o jaskyniarstvo v Jánskej doline nech sa obrátia na
občanov L. Jána, ktorí vykonávajú prieskum jaskýň a to Ján Hučík, alebo Pavel Procházka, prípadne nech sa ozvú autorovi
článku na telefónnom čísle 0904-333613, prípadne na e-mailovú schránku: holubek@sibir.sk, alebo navštívia jaskyniarov v
Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Ďalšie informácie o jaskyniach Jánskej doliny
sa dajú nájsť aj na stránkach: www.speleodd.sk; www.sibir.sk; www.hxr.sk/nicolaus/; www.sibir.sk; www.sss.sk alebo na
oficiálnej stránke obce Liptovský Ján: www.liptjan.sk/jaskyne.html .
Pre periodikum obce Liptovský Ján napísal Peter Holúbek, Liptovský Mikuláš

Občianske združenie Jánska dolina
informuje...
V dňoch 26.11. – 28.11.2007 zorganizovalo
Občianske združenie Jánska dolina Workshop Jánska
dolina 2007. Tohto mimoriadneho a zaujímavého
podujatia, uskutočneného v rámci cestovného ruchu sa
zúčastnili touroperátori a novinári z piatich krajín Európy.
Konkrétne z Poľska, Maďarska, Česka, Holandska a
Švédska, v celkovom počte 43 osôb.
Hlavným cieľom workshopu bolo predstaviť našu krásnu
a turisticky zaujímavú obec a dolinu. Poukázať
návštevníkom na možnosti pobytov, relaxu, oddychu a
celkovo na využitie voľného času v Liptovskom Jáne a v
Jánskej doline.
Prvá prezentácia sa uskutočnila v hoteli Bernard, ktorá
vďaka pani majiteľke prebiehala na dobrej úrovni. Po
obede bola návštevníkom ponúknutá prehliadka obce

Liptovský Ján a ubytovacích zariadení. Sprevádzali ich
naši členovia a miestni sprievodcovia. O večeru a večerný
program, nesúci sa vo folklórnom duchu, sa postaral
majiteľ hotela Strachanovka.
Na druhý deň si mohli návštevníci pozrieť Jánsku dolinu,
aj s ubytovacími zariadeniami. Samozrejme aj tu ich
sprevádzali naši členovia a miestni sprievodcovia.
Zaujímavý obed nám pripravili v hoteli Liptovské dvory.
Poobede mali návštevníci možnosť relaxu v bazéne, saune
či na masážach v hoteli Bystrá, kde bola aj večera spojená
so zaujímavým kultúrnym programom dvoch tanečných
párov v štandardných a latinsko-amerických tancoch,
ktorí našich hostí určite dobre zabávali.
Posledný deň sme našim návštevníkom priblížili kultúrnohistorické a prírodné pamiatky Liptova. Navštívili sme
Svätý Kríž, okolie Liptovskej Mary, Múzeum
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Ovčiarske múzeum
v Liptovskom Hrádku a na záver Pribylinu, kde bolo aj
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ukončenie workshopu.
Workshop bol pripravený na veľkej profesionálnej úrovni,
návšteníci si toto podujatie veľmi pochvaľovali a už
prejavili záujem o uzatvorenie kontraktov s ubytovateľmi.
Veľká vďaka patrí, všetkým členom združenia hotelov a
penziónov Bernard, UNA, Pod stráňou, Aurel, espresso
Pri Teplici, Strachanovka, Avena, Liptovské dvory,
Bystrá, Galanto, pánovi starostovi Filovi, pánovi
Urbanovi, pánovi Zimánimu, ale aj predsedkyni združenia
pani Ringošovej.
Predpokladáme, že podobné podujatie sa nám podarí
zorganizovať aj v budúcnosti.

Emília Ringošová
Predseda Občianskeho združenia Jánska dolina

Snaha o kvalitnú reprezentáciu Liptovského Jána
PENZIÓN UNA
Je neoddeliteľnou súčasťou
dolného konca Starojánskej ulice. Od
chodníka Vás ako prvé zaujme
upraveným vzhľadom. Ak sa
rozhodnete vstúpiť ďalej, pod jeho
strechou sa dojem starostlivej ruky a
citlivého vkusu môže jedine umocniť.
O Penzióne UNA, ale aj názoroch z
oblasti cestovného ruchu nám viac
porozprával jeho spolumajiteľ Pavol
Dzúr.

História a súčasnosť
Už asi len málokto vie, že dnešný
penzión slúžil kedysi ako zemiansky
hostinec.
informácií to bol
„Podľa mojich
vôbec prvý hostinec v Jáne,“ dodáva
Pavol Dzúr. V minulosti tu bývalo
niekoľko jánskych rodín, pričom
vzhľadovo sa hostinec od súčasnej
podoby líšil. „Budova mala iba
prízemie. Dokonca sa v nej nachádzali
aj stajne pre dobytok. Celé to bolo
zakryté obrovskou strechou.“
Výrazná zmena prišla v roku 1985, keď
sa strecha podvihla podľa poschodia.
„Prvú rekonštrukcia vykonal v
polovici 80.rokov podnik
špecializovaný na výrobu
unifikovaného nábytku. Preto aj ten
názov „UNA“, ktorý sme ponechali z
obchodných dôvodov. Neskôr mala

zariadenie asi 6-7 rokov v nájme
Cestovná kancelária Liptour. My
sme penzión odkúpili v roku 2003 od
majiteľov brnenskej firmy, ktorá ho
využívala pre svojich
zamestnancov.“
Hneď sa pristúpilo k nevyhnutnej
rekonštrukcii, ktorá sa z časových a
finančných dôvodov rozdelila na dve
samostatné etapy. „V roku 2003 sme
zrekonštruovali starý dom - čiže
jedáleň, sociálne zariadenia, prvé
apartmánové poschodie a o rok
neskôr sme vykonali ďalšiu veľkú
opravu. Na penzióne sme
rekonštruovali druhé podlažie s
novou strechou, čiže dnes je pôvodná
historická budova kompletne
zrenovovaná.“
Osobitne vyzdvihneme unikátnu
pivnicu penziónu, ktorá púta svojou
jedinečnosťou. Keď do tejto pivničky
vkročíte, razom si pripadáte ako keby
ste sa ocitli v pravej vinárskej pivnici
kdesi na Dolniakoch pod Malými
Karpatmi. Podľa odhadov 150 ročná
pivnica má však svoju
nenapodobiteľnú jánsku originálnosť.
Jej celá klenba je vystavaná usadeným
„jánskym svorom“ z našej termálnej
vody. Mimochodom, ten je vraj ideálny
na uskladňovanie potravín. Svor je
vlastne skala, v ktorej sa nezráža voda a
dokáže ju absorbovať. Voda sa potom z
neho postupne odparuje. V pivnici sa
nachádza pekná zbierka kvalitných
červených vín, no okrem degustácií sa
tu konajú aj rôzne iné špecializované
pohostenia.
Tento podzemný priestor ukrýva ešte
jeden skvost v podobe 12 metrov
hlbokej studne. Voda sa v nej nachádza
hlboko pod úrovňou blízkej Štiavnice a
pamätníci vravia, že to bola veľmi

výdatná studňa s najčistejšou vodou.
Navyše sa nachádza vo vnútri budovy,
čiže zvonka ju nikto nemohol znečistiť.
Počas vojny si tak práve sem ľudia
chodili po vodu. Nebáli sa totiž jej
zamorenia. V súčasnosti je studňa síce
zasypaná, ale na jar sa chystá jej
vyčistenie a využitie.
Penzión poskytuje apartmánové
ubytovanie pre 40-45 osôb, zamestnáva
piatich kmeňových zamestnancov.
Počas letnej a zimnej sezóny sa
spoliehajú na výpomoc brigádnikov a
študentov.
Mimo samotnej budovy penziónu
vznikla relaxačná časť s bazénom,
seminárna miestnosť a tenisový kurt,
ktorý v zime slúži ako klzisko.Apráve s
kurtom mali práce skutočne vyše hlavy.
„Stojí na mieste, kde bol močiar. Ten
sa musel celý podkopať, až kým sa
konečne nenarazilo na pevnú zem.
Vyviezli sme odtiaľ 400 tatroviek
zeminy,“ hovorí Pavol Dzúr a
polovážne dodáva: „Je to zrejme
najdrahší tenisový kurt na
Slovensku.“
V skorej budúcnosti by mala k
penziónu pribudnúť ďalšia atrakcia na
spestrenie voľného času. „V pláne
máme ďalšie rozšírenie na už
zakúpenej ploche, kde by sme radi
chceli vybudovať bowlingové
centrum. Minuloročná zima nám
ukázala, že pri nedostatku snehu
ľudia jednoducho nemajú čo robiť a
doslova nám utekajú zabávať sa do
Liptovského Mikuláša. Toto by sme
chceli zmeniť. Veď v zimnej sezóne
sa v Jáne naraz nachádza aj 2500
hostí plus domáci obyvatelia.“
Bowling si budú môcť všetci zahrať na
jeseň 2008.
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Gastronómia a la UNA
Ako sme už spomenuli, penzión bol v
minulosti zemianskym hostincom a
svoju historickú úlohu plní vlastne aj
dnes. Jeho reštauračná časť môže naraz
obslúžiť 90 hostí. V teplejšom období
sa návštevníci môžu usadiť na terase, či
využiť altánok. Tam sa neraz konajú
posedenia pri živej hudbe, grilovanom
pstruhovi priamo z jazierka v záhrade.
Rozmary počasia nijako nemôžu
zabrániť spoločenským posedeniam v
pôvodnej starobylej pivnici pri kozube
a to nie len pri dobrom vínku. „Snažíme
sa poskytovať také služby, aby sme v
dobrom reprezentovali Liptovský Ján.
Svedčia o tom rôzne rodinné oslavy,
gastronomické akcie, ktoré robíme aj
pre veľmi vzdialených hostí. Tí si
špeciálne u nás objednajú rôzne jedlá
na stôl,“ hovorí spolumajiteľ penziónu.
A tak si tu história nepamätá len
nasýtených zemepánov, ale aj
významné osobnosti z dnešnej doby.
„Najvzácnejším hosťom, ktorého sme
hostili bol monacké knieža Albert. Na
držkovú a halušky sa zvykol zastaviť aj
bývalý prezident Michal Kováč, k tomu
treba pripočítať mnohé tváre z
mediálneho sveta, hercov alebo
spevákov. Konáme i oficiálne
reprezentačné akcie, napr. pre
delegáciu z Francúzska. Tú si u nás
objednalo Mesto Liptovský Mikuláš.“
Príjemne sa tu cítili aj priatelia z nášho
partnerského francúzskeho mesta
Fontaine Le Port.

Mimo sezóny semináre
V ostatnom období sa ukázalo, že
najlepší spôsob ako využiť penzión
mimo sezóny, keď ľudia majú
obmedzené možnosti turistiky či
pravých letných alebo zimných aktivít,
je poskytovanie seminárnych služieb.
„Tie ponúkame firmám v
špecializovanej miestnosti
kompletne vybavenej potrebnou
audiovizuálnou technikou . Naša
pozornosť je tak mimo sezón
zameraná hlavne na firmy za účelom
školenia, ale aj oddychových
víkendov. Veď kompletná relaxačná
časť s bazénom, saunami, kurtom, či
gastronomickým vyžitím je plne k
dispozícii. Klientmi sú spoločnosti z
celého Slovenska, ale aj z Čiech a
Poľska,“ dodáva Pavol Dzúr.

Mikroregión pod Poludnicou
Toto združenie nezastrešuje len obce

Liptovský Ján, Liptovskú .Porúbku,
P o d t ú r e ň , U h o r s k ú . Ve s a
Závažnú.Porubu, ale aj miestne
podnikateľské subjekty pôsobiace v
oblasti cestovného ruchu . Pavol Dzúr
to vníma kladne. „Mikroregión má
veľkú výhodu v tom, že sa môže
oprieť o svoju vlastnú právnu
subjektivitu. Celková myšlienka je
určite pozitívne vnímaná, pretože sa
tu sústreďujú susedné obce. Tie
spoločným úsilím určite ľahšie
dokážu dotiahnuť veci do úspešného
konca, než by to mali robiť oddelene.
Nám napríklad veľmi záleží na
prepojení dvoch veľkých a blízkych
obcí Lipt.Ján – Záv.Poruba, ktoré
dodnes nespája naozajstná cestná
komunikácia. V Závažnej Porube je
výborná lyžovačka, veľký bežkársky
areál, naopak, naša obec ponúka
termálne pramene. Osoh pre obe
strany by bol nespochybniteľný.“

Poriadok a hanba
Spolumajiteľ Penziónu UNA vníma
snahu Obce o rozvoj cestovného ruchu
v Liptovskom Jáne. „Každý sa snaží v
podstate sám za seba a práve Obec by
to mala celé zastrešovať. V
niektorých oblastiach podnikatelia
jednoducho buď nemajú dosah,
prípadne sa ich to bytostne netýka.
Tam by mala prísť pomoc Obce,
pretože svojou činnosťou nepomáha
skvalitniť podmienky
podnikateľským subjektom, ale aj
život obyvateľom. V Liptovskom
Jáne pôsobím od roku 1996 a dedina
ako taká sa v dobrom slova zmysle
veľmi zmenila. Je dobré, že ľudia si
tu majú kde sadnúť, občerstviť sa.

Veľkou vecou bolo vybudovanie
verejného osvetlenia, ktoré sa ťahá
až do doliny. Vidieť, že sa menia
domy, ľudia viac dbajú na „vzhľad
svojho dvora“, obec je čistejšia,
upravenejšia. V oknách vidieť
krásne kvety.“ Keď sme už pri
kvetoch, práve UNA je v obci pre
pozorné oko známa takouto nádhernou
estetickou výzdobou. „Myslím, že sme
boli jedni z prvých, ktorí sa zamerali
aj na túto stránku. Treba povedať, že
prvé dva roky nám kvety veru aj
pokradli, ale teraz už vidieť, že to bol
dobrý príklad. Ľudia dnes sami
skrášľujú svoje domy čoraz
bohatšou kvetinovou výzdobou.
Naše možno tajomstvo je v tom, že
nemáme kde kvety cez zimu
skladovať a tak každý rok kupujeme
nové. Navyše si moja manželka
potrpí, aby sme mali penzión
„okvetovaný“. Istý príklad si človek
berie zo zahraničia, kde si napríklad
v takom Rakúsku na kvety veľmi
potrpia. Potom je veľmi príjemné,
keď našu výzdobu obdivujú samotní
rakúski hostia,“ dodáva Pavol Dzúr.
Nie všetko ale vníma v dedine či doline
tak pozitívne. Konkrétne ho mrzí
napríklad stav termálneho kúpaliska.
„Jeho prevádzkovateľ SOREA do
neho neinvestuje. Liptovský Ján tak
„zaspal dobu“ a pomaly ho
predbiehajú iné obce, kde sa do
kúpeľníctva investuje vo veľkom.
(Aquapark Tatralandia, Bešeňová, v
budúcnosti Pavčina Lehota,
Liptovská Kokava). Hostia z
Liptovského Jána, tak nevyužívajú
kúpalisko v obci, ale vzdialené
celoročne otvorené aquaparky.
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Naopak, veľmi ma teší, že sa
vylepšilo lyžiarske stredisko. Keď v
takej dedine ako Ján neexistovala
poriadna zjazdovka, ktorá by
uspokojila náročnejšieho lyžiara.
Bola to priam naša hanba. Niekoľko
rokov dozadu sme boli dokonca
nútení voziť turistov na lyžovačku
skibusom zadarmo do Jasnej! Dnes
je to už našťastie minulosťou, no na
druhej strane už cítiť deficit
dostatočne kvalitných cyklotrás, či
bežkárskych chodníkov. Tie tu
chýbajú. Ešte s bývalým starostom
pánom Čánim sme rozmýšľali aj nad
tým, že by obec v rámci
informačného centra lepšie
prezentovala jánske kaštiele. Stačili
by informačné tabuľky pred každým

kaštieľom o genéze ich vzniku,
histórii, vlastníkoch, plány do
budúcnosti. To by vytvorilo náučný
chodník starobylou obcou Liptovský
Ján. Ďalej ma mrzí čistota okolo
kade. Preto sme aj navrhli, že
budeme prispievať finančnou
čiastkou dosť veľkou na to, aby sa
vytvorila buď miestna polícia alebo
sa vybudujú murované prezliekárne
a toalety. Vyfotenú kaďu máme v
našom prospekte aj my, ale keď tam
príde človek ráno, tak sa musí
hanbiť.“

ZÁVER
Pavol Dzúr počas nášho rozhovoru
poznamenal, že nemá záujem o článok,
ktorý by mal „smrdieť“
chválenkárstvom. Dobré sa samo
chváli a vy, ktorí ste navštívili tento
penzión, tomu dáte určite za pravdu.
Mgr. Ľubo Fronko

Príbeh z obradnej siene

Vážení občania a návštevníci Jánskej doliny,
pozývame Vás na nasledujúce akcie:
15.12.2007 STRETNUTIE DÔCHODCOV
Hotel Štart 15,00 hod.
26.12.2007 ŠTEFÁNSKA ZÁBAVA
Informácie na obecnom úrade Lipt. Ján
01.01.2008 NOVOROČNÉ STRETNUTIE
Záhradná reštaurácia hotela Štart 13,00 hod.
Zaujímavosti z histórie

Liptovský Ján bol sídlom miestokráľa
Nielen Partizánska Ľupča a Hybe boli kráľovskými mestami ale v
Liptovskom Jáne býval comes Bogomer rex minor – malý kráľ.
Pozoruhodná je donácia Bela IV. z roku 1263 a 1267. Panovník
ňou daroval svojmu dvoranovi a neskoršiemu comesovi českého pôvodu
Bogomerovi (za služby, ktoré mu preukázal ako vyslanec v Poľsku)
podhradie Vezverys (dnešný Liptovský Ján) a s ním rozsiahle lesy vo
„Zvolenskom lesnom županáte“. Prvú donáciu dostal Bogomer ešte ako
kolonista (cudzinec). Neskôr ju Belo IV. rozšíril tak, že Bogomerovo
územie sa rozprestieralo od Bieleho Váhu a potoka Bocianky a Bacúšskeho
potoka po rieke Hornád až po horný tok Popradu. Zahrňovalo teda celú
zalesnenú oblasť medzi Važcom a hranicami Spišskej stolice, vrátane
Liptovských hôľ okrem už spomínaných dolín - Kôprovej a Tichej. Ďalšou
donáciou z roku 1269 panovník rozšíril Bogomerov majetok ešte na západ
po potok Hybica. Jeho súčasťou sa vtedy stali i Važecká, Furkotská a
Mlynická dolina so Štrbským plesom. Tento komplex si zachoval v
podstate celistvosť do konca 19. storočia v rukách Bogomerových
potomkov (Szentiványiovcov). Bogomer, ktorému Belo IV. udelil zároveň
titul „rex minor“ (malý kráľ), mal na darovanom území časť lesov
vyklčovať, premeniť na poľnohospodársku pôdu a osídliť ju.

Stalo sa to pred sedemnástimi rokmi.
V jedno krásne teplé, letné, sobotné
popoludnie sa konala malá svadba. V
obradnej sieni bolo asi 25 ľudí. Ženích celú
dobu žartoval a nevesta, v pokročilom štádiu
tehotenstva, sa milo usmievala. Obrad
prebiehal ako zvyčajne. Všetko išlo ako po
masle. Po príhovore starostu si mladí
manželia vymenili prstienky a so svojimi
dvoma svedkami podpísali zápisnicu o
uzavretí manželstva. Postavili sa opäť na
svoje miesto, recitátorka sa krásnymi
slovami prihovárala už novomanželom,
speváčky zaspievali citlivú pesničku. Všetci
sa usmievali a tešili z krásneho obradu. V
momente gratulácie, keď starosta podával
ruku neveste, táto zjojkla, zohla sa vo dva
konce a - mladej mamičke odtiekla plodová
voda. Jej dieťatko sa hlásilo na svet a vôbec
mu neprekážalo, že ešte nemá svoj čas.
Jednoducho si zmyslelo, že aj ono chce byť
na svadbe svojich rodičov. Mladú mamičku
sme v svadobných šatách rýchlo naložili do
auta, ale kontrakcie boli také prudké, že kým
sme dorazili do pôrodnice, dieťatko už bolo
na svete. Narodila sa krásna malá slečna,
ktorá akoby ockovi z oka vypadla. Svadobná
hostina sa síce konala bez nevesty, ale bola o
to veselšia, že sa na nej zároveň oslávilo
narodenie ich prvej dcérky. Ako pamiatka na
tento deň, zostal na koberci v obradnej sieni
fľak, ktorý sa nedá žiadnym čistiacim
prostriedkom vyčistiť. Aj keď sa po čistení
na chvíľu stratí, po určitej dobe sa tam znova
objaví.
Eva Červeňová
matrikárka
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Ako „náborové vnadidlo“ sa v listinách povoľuje na tomto
území chytať ryby a slobodne loviť zver, okrem zveri vyhradenej
panovníkovi. Hoci sa v listinách pojem „kráľovi vyhradenej zveri“
bližšie nerozvádza, zdá sa že to bolo v tých časoch všeobecne známe
a uznávané. Synovia comesa Bogomera, predkovia neskoršej rodiny
Szentiványiovcov, zrejme danú úlohu splnili, lebo v podhorí
donačného územia vznikli už vtedy obce Važec, Východná, Štrba,
Okoličné, Jamník, Pribylina, Vavrišovo. Právo užívať Bogomerov
majetok bolo opäť potvrdené roku 1580, ale lov vyhradenej, zrejme
veľkej zveri, zostal obmedzený. Sídlom panstva zostal Liptovský
Ján, ktorý ako sídlená obec mal už roku 1322 vlastný murovaný
kostol.

Krčma u Mrnčov, Lubych kaštiel

Dr. Ján Hlavienka

Aj do Jána pred školu prišiel Mikuláš
Mikuláš telefonoval s pánom školníkom, či by na
svojom koči s koníkmi sa dalo pristáť pred jánskou školou.
„Nuž čo, pozametal som pristávaciu dráhu pred
dverami školy a pozvali sme Mikuláša aj do Jána“, povedal
pán školník.
Deti sa veľmi tešili. Boli milo prekvapené, lebo ako
vchádzali do školského dvora, čakalo ich viacero
prekvapení. Pripravené javisko ožilo hercami, ktorí zahrali
deťom Zimnú rozprávku o zvieratkách. V rozprávke sa na
javisku veselo zabávali traja tučniaci, ale aj veľryba, mrož a
žirafa, ba aj ľadový medveď. Keď sa v príbehu všetko dobre
skončilo, z diaľky bolo počuť zvončeky na postrojoch
koníkov, ktorí doviezli uja Mikuláša, anjelika a až dvoch
čertov. Radostne sme ich všetci privítali, lebo sme vedeli, že
nám určite priniesol veľa darčekov. Deti malé aj veľké
predniesli svoje pripravené básničky, zaspievali pesničky a
dostali darčeky.
Potom Mikuláš s pánom starostom rozsvietili veľký strom
pri bráne školy, ktorý nám čoskoro ohlási vianočné
prázdniny. Na tie sa veru najviac tešíme, len aby prišli tie
pravé Vianoce aj s bielou perinou.
Ďakujeme ti Mikuláš, že si prišiel medzi nás, o rok
ťa čakáme zas!

Koníky s Mikulášom našli cestu do školy

-jp-

Mikuláš sa tešil, že ho čakalo tak veľa detí aj s rodičmi a
starými rodičmi

S čertmi nie sú žarty....
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Soľ nad zlato

Radostné rozžiarené očkásledovali predstavenie
divadielka KUK z Liptovského Mikuláša

Všetci traja tučniaci by boli najradšej tancovali a spievali
so všetkými de ťmi

Rozprávku „Soľ nad zlato“ pozná hádam každé
dieťa a vie, prečo je soľ vzácnejšia než zlato. V rozprávke
sa Maruška dostala do rozprávkovej soľnej jaskyne
šibnutím čarovného prútika. Takúto možnosť dostať sa
do soľnej jaskyne, nie síce rozprávkovej a
nie
prostredníctvom čarovného prútika, ale vďaka
ústretovosti vedenia penziónu „Galanto“ v Jánskej
doline, deti z materskej školy majú. To, že má soľ i iné
vlastnosti, najmä liečivé, si overujú pri jej návšteve každý
týždeň.
Dve skupinky detí prevažne 5-6 ročných pobudnú v
jaskyni približne 30 minút – jedna skupina má relaxáciu
na ležadlách, počúva rozprávku alebo relaxačnú hudbu.
Po relaxácii zvyčajne nasledujú dychové cvičenia. V
týchto cvičeniach sa deti naučia
nadýchnuť,
vydychovať, predĺžiť výdych, zadržať dych. Dobrým
pomocníkom pri týchto cvičeniach je vodná lampa, na
ktorej je najzaujímavejšia neustále sa tvoriaca biela para.
No a potom už nasleduje najpríjemnejšia oddychová
činnosť, kedy deti môžu „vyskúšať“ soľné kryštáliky na
„vlastnej koži“– chytať ich do rúk, pohrať sa s nimi s
tvorítkami a s autíčkami. Ato, že je jaskyňa skutočne celá
slaná si overilo zodpovedne každé dieťa /ako ináč ochutnávkou/.
Z jaskyne sa odchádza po takýchto činnostiach len
veľmi ťažko, ale treba uvoľniť priestor druhej skupinke
detí, ktorá zatiaľ trávila čas pohybovými aktivitami v
horskom prostredí, v prípade nepriaznivého počasia v
detskom kútiku v penzióne.
Po takom „výdatnom slanom potešení“ dobre padla
sladkosť od tety z recepcie hlavne za to, že „sme boli
dobrí.“
Takáto činnosť materskej školy, zameraná
predovšetkým na prevenciu a otužovanie detí, sa dá
zorganizovať len vďaka pochopeniu a ochote rodičov,
ktorí zabezpečujú najmä dopravu, väčšinou sponzorsky.
Preto poďakovanie za všetky deti, ktoré návštevu v
jaskyni každý týždeň s nadšením vítajú, patrí
predovšetkým rodičom - oteckovi Milanovi Filovi a
mamičke Martinke Považanovej.
Zora Šimovčeková

Mikuláš rozdal veľa darčekov

19
Videli sme, čítali sme, počuli sme...
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·

Na turistickom krúžku sme boli v Stanišovskej jaskyni. Pani učiteľka
nám kázala zobrať lampášiky, alebo sviečky. Čudovali sme sa, že načo
nám budú. Iba dobre, že sme si ich nezabudli, lebo v jaskyni bola tma.
Keď sme rozsvietili svetielká, bola to nádherná chvíľa.
Na prírodovede sme sa učili o zelenine. Urobili sme si zeleninový
šalát. Na fotke vidíte ako nám chutil. „Varila som varila, kyslé hrušky s
octom, sama som ich nejedla, dala som ich hosťom....“, tak sme si
veselo spievali.
Veselo bolo aj na ochutnávke ovocia. Ovocné misy sme pripravili
krajšie ako ujo kuchár v hoteli – hlavne že nám chutilo.
Najlepšie je v družine, teda v školskom klube detí. Najmä, keď
napadol prvý sneh. Postavili sme snehuliaka a dochuti sme sa
vyguľovali. Škoda, že už sneh zmizol. Ale dúfame, že na Vianoce zasa
príde Perinbabka.
V múzeu v Liptovskom Mikuláši bola výstava krojov. Sranda, v akých
oblečeniach chodievali naši predkovia. Žiadne rifle ako my. Iba
košelice pre dievčice a pre pánov širáky. Pasoval by mi takýto klobúk?
Netradičné stretnutie deviatakov a dôchodcov z našej obce sa konalo v
základnej škole v mesiaci október. Žiaci s pani učiteľkou triednou sa
pripravili na vzácnu návštevu. Prišli ich pozrieť a pobesedovať na tému
povolanie členovia Jednoty dôchodcov. Usadili sa v deviatej triede
oproti sebe ako v televízii a podľa vyslovenej indície hádali povolanie
pána Hanku, či pani Lubelanovej, alebo pani Čurnej, pána Karolčeka a
pána Gallera. Každý hosť potom porozprával, čím sa v živote zaoberal,
aká bola jeho práca, čo bolo jeho povolaním. Žiaci pozorne počúvali a
tiež povedali svojim starým rodičom ( dvaja tam ozaj boli: pán Milan
Hanko – Janka Brtáňová a pán Michal Galler - Jakub Čenka) predstavu
o svojom povolaní, čím by chceli byť, čo by ich zaujímalo, čomu by sa
chceli venovať celý život. Bolo to milé stretnutie. Srdečne
ďakujeme.
Bola aj štvrťročná klasifikačná porada. Mená pochválených žiakov
sú vypísané vo vestibule. Blahoželáme im! Ale čo s nami, boli sme 14ti pokarhaní pani riaditeľkou. Aj by sme sa chceli zlepšiť, ale poraďte
ako? Ako, keď si zabúdame veci, domáce úlohy, nedávame pozor,
mrzko rozprávame, stále beháme a bijeme sa. A ešte aj klameme.
Mama, otec, pomôž, ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Keď
už budem Jano, neohneš ma mamo!
Súťažili sme v matematike. Pytagoriáda, tak sa súťaž volá. Vyhral
Peter Sova. Bifľoš! Postúpi na okresné kolo.
Do počítačovej triedy pribudli ďalšie PC. Už ich máme toľko, že každý
žiak z triedy má pre jeden seba. Tie na hranie sme podarovali
škôlkárikom. Nech si zahrajú Toma a Jerryho. Nás to už nebaví. My sa
radšej vzdelávame.
V škôlke už nefúka do triedy. Postavili tam závetrie, a tak majú
teplejšie. Aj okná im vymenili za plastové. Škôlkári budú zdraví. Nech
sa im darí!
Čo pod stromček dostaneme? Do novej šiestej triedy sa sťahujeme. Má
tiež okná plastové. Aj družina je novučká. Celučká s kobercami,
novým nábytkom aj hračkami. Ale pani vychovávateľka chce, aby sme
zato dobrí boli. Nevieme - porozmýšľame, hádam aj hej. Sľubujeme.
V školskej kuchyni sa tiež všeličo zmenilo. Tetám kuchárkam sa lepšie
pracuje. Varia rovnako dobre – chutí nám stále. Niektorí by aj tanier
zjedli.Ale dakto nakŕmi aj susedovie Bodríka.
Ešte máme toho veľa. Necháme si niečo aj nabudúce, lebo už niet
kde písať. Viac sa dozviete, ak si prečítate našu PYRAMÍDU.
–jp-
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