LIPTOVSKÝ JÁN

Noviny z Jána
Nepravidelný občasník obce Liptovský Ján
Október 2007
Ročník XXX
Mikroregión pod Poludnicou
Za účelom vytvorenia spolupráce medzi okolitými obcami, sa stretli
starostovia a poslanci Liptovského Jána, Liptovskej Porúbky, Závažnej
Poruby, Uhorskej Vsi a Podtúrne. Hlavným dôvodom tohto stretnutia bolo
založenie spoločnej organizácii týchto dedín, ktorá by viedla k rozvoju nášho
spoločného regiónu, k posilneniu spolupráce a vzájomných vzťahov, takisto
by znamenala určitú podporu pri investovaní do regiónu. Toto stretnutie
starostov a zástupcov obcí prinieslo svoj úspech, nakoľko sa dohodli na
vytvorení združenia obcí s názvom „Mikroregión pod Poludnicou“. Zmluva
bola podpísaná 4. júla 2007 a momentálne prebieha registrácia združenia na
krajskom úrade v Žiline.
Od založenia tohto združenia očakávame hlavne možnosť čerpať
prostriedky z eurofondov, z ktorých by boli financovné spoločné projekty.
Malo by sa jednať napríklad pri spolupráci medzi Závažnou Porubou a
Liptovským Jánom o vybudovanie asfaltovej cesty medzi obcami, výstavba
rozhľadne na Hrádku, ktorá by bola spoločnou turistickou atrakciou,
prepojenie obcí cyklotrasami, v zime bežeckými traťami a inými aktivitami.
S Podtúrňou rekonštrukcia lavíc na Borovej Sihoti a pri Eláne ponad Váh,
oprava spoločného mosta ponad Váh medzi obcami Uhorská Ves a Podtúreň.
Možnosť širšej spolupráce medzi všetkými obcami čo sa týka cestovného
ruchu, podpory propagácie cestovného ruchu a iné podobné aktivity, ktoré by
viedli k zviditeľneniu našich obcí združených v tomto mikroregióne.
Ako všetci dobre vieme voľakedy naše obce boli spojené spoločným
notárstvom, kostolom, spoločnými tradíciami a aj pokrvnými príbuznými.
Postupom času sa tieto spoločné väzby pretrhávali. A preto nezanedbateľnou
motiváciou nás starostov bolo, aby sme vytvárali spoločné akcie občanov
združených obcí, ktoré by viedli k lepšiemu poznaniu sa navzájom, k
vytváraniu nových priateľstiev a spolupráce.
Verím, že založenie tohto združenia nezostane len záležitosťou „na
papieri“, ale že vy všetci sa budete zapájať do aktivít, ktoré toto združenie
obcí bude vytvárať a že spoločne dosiahneme ďalší rozvoj nášho
mikroregiónu.
Juraj Filo
Starosta

Obsah NJ
2 Tri otázky pre starostu
2 Nové osvetlenie
2 Čo sme to za ľudia
4 Liptovský Ján knižnicu má
5 Spomienky účastníkov
odboja na SNP
5 Veliteľ úseku obrany
Demänovskej, Jánskej a
Bockej doliny plk.Martin
Kučera spomína
5 Slávnosť k 63.výročiu SNP
6 Melónová párty
7 Ako sme “otvorili” nový
školský rok v materskej škole
8 Prišiel už čas septembrový
8 Mladí turisti na stupni
víťazov
9 30.výročie úmrtia nášho
slávneho rodáka Jána
Stanislava
10 Koncert spevokolov v
Liptova 2007 v LJ - 16.ročník
11 Sedembolestná, pomáhaj
nám
12 Detská besiedka
12 Detský letný tábor
Batizovce
13 Okrúhle výročie reformácie
13 Nedeľný obedníček
14 Dedina roka 2007
15 Návštevníci tu často úplne
zbytočne blúdia
17 Svätojánske noci 2007
spomienky
19 Jánsky hasiči na stupni
víťazov
20 Beh SNP Liptovská 25
20 Ako dopadlo susedné
derby?

2
Tri otázky pre starostu:
V našej obci je množstvo pamätihodností, penziónov,
hotelov, zariadení podnikov a inštitúcií. Návštevník
obce by mal mať šancu orientovať sa a dozvedieť sa o
nich to najzaujímavejšie a jedinečné. Neuvažujete o
vytvorení orientačného informačného systému pre
návštevníkov Liptovského Jána?

Nové osvetlenie
Určite ste si všimli pracovný ruch v mesiacoch
júl a august v častiach od prameňa Teplica, popod
cintorín a od Hotela Avena Plus až za chatu STV.
Budovali sme osvetlenie, ktoré stálo cca 2.000.000,-Sk.
Občania a turisti si toto dielo veľmi pochvaľujú, či už
preto, že vznikla možnosť večerných prechádzok,
korčuľovania, a bicyklovania, ale aj preto, že je tu
väčšia bezpečnosť pohybu chodcov. Mrzí nás však fakt,
že ešte počas výstavby bol vyvalený zo svojich
základov jeden stožiar a po kolaudácii zámerne
odšklbnuté tri veľké svietidlá a kameňom rozbité dva
malé svietidlá. Na takto osvetlenú trasu budú osadené
lavičky a uličné smetné nádoby. Pokiaľ to financie
dovolia, možno ešte do konca tohto kalendárneho roka.

Starosta: Áno, na tomto systéme sa už pracuje. Ukončila
sa urbanistická štúdia, ktorá by mala byť podkladom
projektu rekonštrukcie ulíc Starojánskej, Kúpeľnej a Jána
Kalinčiaka, v tejto štúdii bude navrhnutý aj informačný
systém. Našim zámerom je, aby informačné tabule boli
jednotné v celej obci a zodpovedali rázu okolia. Pri
Červeňová Eva
každej významnej stavbe v obci, na každej križovatke by
mala byť informačná tabuľa, takisto na začiatku obce, pri
kadi, pri vstupe do Jánskej doliny aby sa návštevníci
Čo sme to za ľudia...
mohli bezproblémovo orientovať po našej obci a Jánskej
doline. Zároveň pripravujeme publikáciu o cestovnom
Žijem a pracujem v tejto obci už viac ako 24
ruchu Liptovského Jána a Jánskej doliny, ktorá bude
rokov. V minulosti tu žili aj moji predkovia a dokonca
zosúladená s informačným systémom.
ma s pôvodnými obyvateľmi obce spájajú pokrvné
zväzky. Obľúbila som si túto obec a jej obyvateľov, so
Žijeme v dobe reklám okolo ciest, domov a pod.. Nevyhol
všetkými kladmi, ale samozrejme aj nedostatkami.
sa tomuto ani Liptovský Ján. Kedysi malebný vjazd do
Kladov je našťastie ďaleko viac, ale žiaľ trápi ma
obce je dnes plný pútačov. Nedalo by sa aby obec toto
skutočnosť, že medzi nami žijú ľudia, ktorým je asi
kontrolovala a hlavne usmerňovala?
všetko jedno.

Starosta: Ako som už odpovedal v prvej otázke aj tento
Čo sa v mladosti naučíš
problém bude riešený informačným systémom, kde
Ak chodíte s otvorenými očami, tak určite aj vás
všetky tieto pútače budú musieť byť osadené do
zarazí napríklad taká maličkosť, ako sú odpadky na
jednotného typu informačných tabúľ, aby to zodpovedalo
uliciach a to nielen v období turistickej sezóny.
nášmu zámeru.
Nedávno som šla z práce a na mostíku cez potok stál
otecko s dvoma dcérami ( obyvateľ našej obce ).
Na STV 2 beží panoráma mnohých lokalít v zime i v lete
Rozbaľoval im napolitánky a obal, aj keď smetný kôš je
turisticky atraktívnych a takou je i Liptovský Ján. Bude
zavesený na stojane asi 15 m opodiaľ, hodil do potoka.
niekedy súčasťou tohto vysielania aj naša obec?
Keď som sa na to ohradila, tak povedal : „ Veď to aj tak
voda odnesie inde.“ Môžem Vám povedať, že som sa v
Starosta: Zaoberali sme sa aj touto možnosťou
prvom momente nezmohla na slovo ( stačí sa ísť pozrieť
zviditeľnenia obce v živej panoráme. Myslím si, že by to
na breh Váhu, čo tam všetko nájdete ), ale predsa len
bolo veľmi zaujímavé a vhodné takto propagovať obec,
som mu povedala, že nedáva dobrý príklad svojim
prebehli už rokovania s prevádzkovateľom tejto služby a
deťom, lebo deti sú už raz také, čo vidia robiť
myslím si, že stroskotá to na jednej veci a to sú financie,
dospelého, zopakujú.
nakoľko mesačný poplatok za túto službu je 54.000,-Sk +
DPH, čo je do roka skoro 800.000,-Sk. Preto
Ja som vlastník, kto je viac
prehodnocujeme možnosť za menšie finančné
Prechádzam často popri záhumienkách pod
prostriedky vybaviť obec kamerovým systémom, ktorým
minerálnym prameňom Rudolf. Niektoré sú obrobené,
by bolo možné sledovať cez internet na webovej stránke
ale o niektoré ich vlastníci evidentne, už niekoľko
www.liptovskyjan.sk dianie v obci a zároveň by sme
rokov, nejavia záujem. Tým, že sa o ne nestarajú, začali
mohli sledovať aj vandalov, ktorí ako viete nám hlavne v
tam rásť bodliaky a invázne rastliny, ktoré sú na prvý
letných mesiacoch spôsobujú nemalé škody na verejnom
pohľad pekné, lebo kvitnú na žlto, ale spôsobujú škody
majetku. Takto by sme ich mohli identifikovať, čo by
na pôvodnej vegetácii, ktorú vytláčajú z jej
prispelo k väčšej bezpečnosti nás všetkých.
prirodzeného prostredia. Ani jednému z vlastníkov
Otázky: Ján Hučík uvedených parciel asi nevadí, že rok čo rok, to musia
Odpovede: Juraj Filo - starosta kosiť pracovníci obce!
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Odpad náš každodenný
Nedávno som šla okúpať psov do Štiavnice. Na
moje prekvapenie som vo vode našla dve zelené uličné
smetné nádoby. Dobrák, ktorý tam tieto nádoby zahodil,
pravdepodobne chcel, aby ryby vyzbierali to veľké
množstvo odpadkov, ktoré sa vo vodnom toku
nachádza.
Členovia lyžiarskeho oddielu majú už roky zaužívané
jarné čistenie okolo zjazdoviek. Neverili by ste, ale v
tomto roku sme nazbierali 11 vriec odpadu.
Často chodím na prechádzky a túry. So sebou si beriem
aj niekoľko igelitových vrecúšok, pretože mám istotu,
že nazbieram množstvo drobného odpadu (fľaše, obaly,
plechovice a pod.) po takzvaných turistoch, ktorých
vôbec nechápem, lebo keď to plné niekde vynesiem,
obsah skonzumujem, ale prázdne už neznesiem?!
Na jar som si urobila prechádzku na Hrádok. Pod jeho
úpätím som našla vyhodené sedačky z osobného
vozidla a zvláštnu, ostnatým pletivom (je mi záhadou na
čo slúžila) vytvorenú ohradu. Prekvapuje ma, kde až sú
ochotní ľudia zanášať odpad, ale nechápem prečo, veď
na území obce máme k dispozícii šesť
veľkoobjemových kontajnerov.
O tolerancii
Zaráža ma neskutočná arogancia niektorých
vodičov. Nerešpektujú dopravné značenia, jazdia v
protismere, vchádzajú do zákazu vjazdu a keď ich na to
slušne upozorníte, tak sú ešte urazení a idú vás autom
prevaliť, ale nie nadarmo sa hovorí: „ Potiaľ sa chodí s
džbánom po vodu, kým sa ucho neodtrhne!“
Všetci sa hrdíme prameňom Teplica. Táto lokalita sa
stala vyhľadávanou atrakciou Liptovského Jána. Pred
domom číslo 247 na Starojánskej ulici bola osadená
rampa. Nebola tam daná len tak zrozmaru, dôvod bol
jednoduchý. Ropné látky v minerálnej vode. Všetci
vlastníci nehnuteľností v tejto lokalite vedeli, že sa
rampa musí zatvárať, aby tam nevchádzali motorové
vozidlá, ale určite si tiež pamätáte, že skoro stále bola
otvorená a pri Teplici parkovali vozidlá, ktoré tam
nemali čo robiť, aj keď pred vstupom do tejto časti je
ešte osadená dopravná značka, ktorá zakazuje vjazd
všetkým motorovým vozidlám. No, ale ako sa hovorí“ „
kto chce kam, pomôžme mu tam“. Ak sa spoločne
nezačneme starať o toto miesto, čoskoro sa dočkáme
nemilej skutočnosti, že budeme musieť prameň zrušiť
tak, ako na hlavnej ceste pred Uhorskou Vsou.
V auguste som šla po chodníku Pod úšustami, keď
oproti mne zo zákruty vyletela škvorkolka. Ostala som
ako prikovaná, jazdec ma minul len o fúz, otočil svoj
stroj a ušiel. Keďže mal prilbu, neviem presne o koho
išlo, ale stroj som videla v dvore jedného rodinného
domu. Niečo podobné sa mi stalo aj v zime na Dubci,
keď ma skoro zrazil snežný skúter. Šla som na bežkách a
pretože fúkal silný vietor, tak som ho nepočula a vodič
ma zas nevidel, lebo som bola pod kopcom. Verte, alebo

nie, preletel ponad mňa a možno by ma ani nezbadal,
keby nie mojich psov. Zastal a až vtedy si určite
uvedomil, čo všetko sa mohlo stať. Nemám nič proti
majiteľom týchto strojov, ale ideálne by bolo, stanoviť
nejaké pravidlá ich pohybu v prírode. Sú to silné mašiny
a obávam sa, aby sa raz nestala tragédia.
K fajčiarom
Nemám nič proti fajčiarom, ktorí neobťažujú fajčením
svoje okolie. Neviem sa však zmieriť s tým, keď vidím
fajčiť tehotnú ženu, mladú mamičku pri svojom
bábätku, oboch rodičov pred ich deťmi, mládež len tak z
frajeriny, ale aj iných na verejných miestach, ako sú
napríklad autobusové zastávky, kúpaliská a podobne.
Nevadí mi, že si sami sebe fajčením škodia na zdraví,
ale že znepríjemňujú život všetkým nefajčiarom. Ale
ani to ma tak nehnevá, ako fakt, že ohorok
( česť výnimkám ) zatlačia do chodníka, zahodia do
trávy, vyhodia z idúceho auta.
Aj na stránke obce sme našli pripomienku, že v oblasti
prameňa Teplica sa nachádza veľké množstvo ohorkov
v tráve, a že čo s tým robíme. Dotyčná pani sa mala na
toto opýtať samotných fajčiarov, veď v tejto oblasti je
dostatočné množstvo smetných nádob, kde samozrejme
patrí aj ohorok. Na jar sme celú oblasť prameňa
vyzbierali a to nielen od ohorkov, ale aj iných, v
niektorých prípadoch veľmi zujimavých predmetov.
Zadívajte sa pozorne pod svoje nohy
a to nielen na Teplici.
Vandalizmus okolo nás
Na Starojánskej ulici sme osadili niekoľko
dopravných značiek, jedna nás vyšla cca na 7.000,- Sk.
Myslíte si, že mali dlhý život? Omyl. Ostali po nich len
betónové podstavce.
Začiatkom leta som šla na kyslú vodu. Povedala som si,
že si prezriem aj tabule náučného chodníka. Myslíte si,
že som sa niečo dozvedela? Samozrejme, že nie.
Namiesto tabúľ na mňa zízali len rámy a časti rozbitého
plastu. Na mieste prameňa, kde bola niekedy pekná
strieška, trčala len nevzhľadná rúra a okolo bolo veľké
množstvo odpadkov. Odtiaľ som šla na Teplicu a tu ma
zarazil ďalší fakt. Na tomto mieste sme zriadili detské
ihrisko. Stálo nemalé peniaze. Keď som tam prišla,
zistila som, že sú odrezané laná na hojdačkách. Napadlo
ma, že niekomu asi chýbal špagát do gatí. Ďalej som
prechádzala cez drevený mostík pri prameni Rudolf.
Zábradlie bolo vytrhnuté z podstavca a latky
povylamované.
Naspäť som sa vracala novou cestou. V jame vedľa
cesty som zbadala známeho pána z Liptovského
Mikuláša, ako doluje v rašelinisku. Upozornila som ho,
že je to chránené územie. Povedal, že to nevedel. Keď
som mu ukázala tabuľku, ktorá je pripevnená na
neďalekom stĺpe, kde je napísané zákaz kopania, iba sa
zasmial. Že poškodzuje biotop v tejto lokalite, ho vôbec

Liptovský Ján knižnicu má
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nezaujímalo, naložil náklad a s nadávkami, a to nielen
na moju osobu, odišiel.
Vďačným terčom vandala alebo vandalov je Dom
smútku a cintorín. Na Dome smútku si to najčastejšie
odnesú okná a plechové časti. Posledná výmena skiel
nás všetkých ( opravy idú z daní a poplatkov vybraných
od občanov a návštevníkov obce ) stála 4000,- Sk. Už tri
krát bolo odtrhnuté zábradlie na prístupových
schodíkoch, rozbité lavičky, dokonca sa tieto individuá
neštítia siahnuť aj na jednotlivé hroby.
Keď sa vandalovi nechce merať kroky na cintorín, stačí

Liptovský Ján knižnicu má
Tento príspevok je informáciou o činnosti Obecnej
knižnice v Liptovskom Jáne a zároveň reakciou na
rozhovor s pani riaditeľkou hotela Bernard v
posledných Novinách z Jána, kde uvádza, že obec by
mala mať, okrem iného, knižnicu.
Nuž Liptovský Ján knižnicu má a dovolím si povedať,
že dobre fungujúcu a plniacu si svoje poslanie.
Nachádza sa len pár metrov od hotela Bernard v
priestoroch Základnej školy. Má bohatý knižničný
fond a dve periodiká Slovenku a Liptov. Knihy sú
metodicky usporiadané podľa veku, témy a abecedy.
Najbohatšia je, prirodzene, krásna literatúra pre
dospelých a pre deti a mládež. Okrem stabilnej klasiky
si vďaka porozumeniu samosprávy obce každý rok (
dotácia sa pohybuje okolo 20.000,- Sk ) fond
dopĺňame. Máme všetky populárne bestsellery a
novinky, a to priťahuje čitateľov. Počet evidovaných
čitateľov je každý rok v priemere 90. Prevládajú
dospelé osoby, hlavne ženy od 18 do 85 rokov. Počet
detských čitateľov je menší. Je chvályhodné, že čoraz
viac k nám prídu matky s deťmi, aj dvojročnými. S
takýmito detičkami je potom každému v knižnici
príjemne, veselo.

mu porozbíjať sklá na informačných tabuliach v obci,
porozhadzovať smetné nádoby na uliciach, likvidovať
trhové miesto, zlikvidovať smerové tabule, vianočné
osvetlenie, telefónne búdky a tak ďalej.
Koncom augusta sme kolaudovali osvetlenie od
prameňa Teplica až po chatu STV. Hneď ten istý týždeň
sme našli tri zámerne odtrhnuté svietidlá a začiatkom
septembra dva kameňom roztlčené. Na toto už
jednoducho nemám slová.
Červeňová Eva

vypožičiavanie literatúry.

Sú to výstavky k výročiam autorov, besedy, exkurzie
žiakov ZŠ. Tohto roku v marci sa prvýkrát vystriedali
v knižnici počas dvoch dní všetky triedy ZŠ. Aj touto
formou sa dajú spestriť a doplniť hodiny slovenského
jazyka a literatúry. Knihy, myslím si, zostanú aj v
informatickom veku najkvalitnejším nosičom
poznatkov a čitateľských zážitkov.
Anna Lubelanová knihovníčka

PO Z Ý VAM E
všetky deti a ich rodičov
na

V tomto roku nám Ministerstvo kultúry SR na základe
vypracovaného projektu poskytlo na nákup kníh
15.000,- Sk. Verte, že vôbec nebolo ťažké v priebehu
pol hodiny premeniť túto sumu na krásne knihy, ktoré
sú už v obehu a prinášajú radosť malým aj veľkým.
Priemerná cena dobrej knihy je dnes asi 299,- Sk.
V rámci možností pripravuje knižnica aj iné
propagačno-výchovné podujatia ako len

DEŇ RADOSTI
20. 10. 2007
PROGRAM
Lietajúce popoludnie
14,00 hod. lokalita DUBEC
Tešíme sa, že po oblohe budú lietať doma vyrobené,
prípadne aj kúpené šarkany a najmenšie deti budú
naháňať vietor s farebnými vrtuľkami.
Tekvicové kráľovstvo
17,00 hod. pri pomníku padlých v obci
Doneste si so sebou vydlabané a svietiace tekvice,
ktoré necháme v areáli.
Októbrové plamienky
17,15 hod. pochod k Teplici
Bude to prezentácia doma vyrobených lampiónov a
iných svetielok.
Tešíme sa na vašu účasť.
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Spomienky účastníkov odboja na
SNP
Keď 29. augusta 1944 zarachotili
v kúpeľnom parku prvé výstrely
partizánskych jednotiek, ktoré
oslobodzovali Liptovský Mikuláš a keď
títo partizáni oznamovali, že nadišiel čas
ozbrojeného vystúpenia proti fašistickej
porobe, privítali ich obyvatelia
Liptovského Jána s netajenou radosťou a
veľkými sympatiami. V celej
sedemstoročnej histórii obce iste zostane
ako jeden z najpamätnejších dní 3.
september 1944, keď sa občania od 18 do
60 rokov zišli na celoobecnú schôdzku,
akú doteraz obec nezažila: aby zvolili
pätnásťčlenný Revolučný národný
výbor a štyroch náhradníkov. Revolučný
národný výbor sa jednomyseľne pripojil
k vyhláseniu Slovenskej národnej rady v
Banskej Bystrici a obnoviac na území
obce zvrchovanosť Československej
republiky, ujal sa svojej činnosti. Prvým
predsedom Revolučného národného
výboru bol Ján Kubovčík. Najťažšie
boje o Ján a Jánsku dolinu boli
24.10.1944. Ráno 24. októbra sa o piatej
začal veľký nástup elitných nemeckých
vojsk na povstalecké povstanie v našej
doline. Už v dedine sa zoraďovali do
rojníc. Pred Bielym došlo k prestrelke a
jeden výstrel bol smrteľný pre Janka
Lukáča.
Okrem bojovej činnosti
porobili niektoré opatrenia
zodpovedajúce ich vojenským
praktikám. Znova vybrali rukojemníkov,
najmä tých, o ktorých vedeli že sa
zúčastnili opevňovacích prác. Hneď sa
odkryl icj zámer proti medzinárodnému
právu použili týchto rukojemníkov ako
predný voj a pred Stanišovou im
prikázali odkrývať a zneškodniť míny.
Vojaci s namierenými samopalmi
pozorovali ich strašne rizikovú robotu
spoza skál. Najväčšiu zásluhu na tom, že
nedošlo k výbuchu mali Michal Multáň u
Tomľov a Peter Murín.
Postup Nemcov prakticky až pred
Bystrú bol takmer bez odporu. Tam však
došlo k prvým stratám v radoch
útočníkov a boj pokračoval aj v
Červenom jarku, kde došlo k stratám aj
na strane našich.
Dr. Ján Hlavienka

Veliteľ úseku obrany Demänovskej, Jánskej a Bockej
doliny
plk. Martina Kučera spomína.
Menovaný vo svojej knihe nezlomený kosatec hodnotí tieto
boje takto:
„Ako som predpokladal, deň 24. októbra 1944 sa začínal veľmi rušno.
Útok na naše obranné postavenie začali Nemci dvoma smermi: od
Kráľovej Lehoty po oboch stranách cesty na Malužinú a od Predbystrej
cez Púchalky do Svidovského sedla a na Malužinú obchvatom.
Zároveň začali postupovať na Čiernom Váhu a vo Svaríne proti
jednotke poručíka Holuba s úmyslom preniknúť horským údolím pod
Malužinú od východu. Hlavný nápor viedli od Jánskej doliny do
Svidovského sedla, aby obchvatným manévrom zaskočili naše
jednotky v hlavnom obrannom postavení pri Kráľovej Lehote a potom
ich od chrbta zlikvidovali. Priamy útok od Kráľovej Lehoty na naše
hlavné obranné postavenie. Nemci pravdepodobne iba predstierali, aby
takto naše jednotky viazali bojom. Boj o Svidovské sedlo sa začal asi
okolo desiatej. Na zosilnenie obrany v sedle som hneď ráno poslal
záložnú rotu nadporučíka Trhana s poručíkom Danielom a dva
pechotné kanóny s rotným Smikom. Za veliteľa obrany Svidovského
sedla som určil nadporučíka Hudeca.
Nemci dvakrát zaútočili na Svidovskom sedle, kde chceli preraziť na
Malužinú, ale obidva ich pokusy boli márne. Obranma Svidovského
sedla sa držala. Statočný poručík Daniel, skvelý strelec, sa vyškriabal
na strom, aby mal čo najlepší výhľad na fašistov útočiacich na sedlo. Na
strome si zriadil dobrú pozorovateľňu a účinnú strelnicu. Každý jeho
výstrel znamenal zásah. Nečudo, že si Nemci na neho posvietili. Daniel
nezišiel zo stromu ani na naliehavé volanie vojakov. Nepriateľ zameral
na neho sústredenú paľbu, v ktorej dokonal. Veliteľ roty poručík Kemka
bol ranený. Mali sme značné straty na životoch 9 mŕtvych a vyše 10
ranených.
Mimo strát na životoch vznikli aj materiálne škody. Bola vypálená
horáreň pred Bielym, poľovnícka chata Ľanovisko, poľovnícka chata a
horáreň pred Bystrou a Mikulášová izbica. Nenechali na pokoji ani
koliby a rôzne lesnícke útulky. Pre informáciu predkladám fotografie a
náčrty jednotlivých poľovníckych chát a zariadení a zároveň mapku s
miestami bojov a akcii SNP v okolí Liptovského Jána a Jánskej doliny.
Všetky kresby spracoval Jozef Brziak nakoľko k poľovníckym chatám
Ľanovisko a Mikulášovie izbici sa nezachovali žiadne fotografie.
Dr. Ján Hlavienka

Slávnosť k 63. výročiu SNP
V odpoludňajších hodinách dňa 29.8.2007 sa v našej obci pri
pomníku padlých uskutočnila spomienková slávnosť z príležitosti 63.
výročia SNP . Bol to prejav úcty a vďaky za tento mimoriadne
významný a hrdinský čin, ktorý v novodobých dejinách nášho národa
má nezastupiteľné miesto .
Tieto udalosti hlboko zasiahli aj do života celej našej obce .
Veď v Jánskej doline pôsobilo v tom čase cez zimu cca 300 partizánov a
vojakov. Na druhej strane bývalé kúpele t.č. Špeciálna škola a hotel
Ďumbier t.č. hotel Bernard , poskytovali dobré podmienky na trvalé
umiestnenie nemeckej trestnej jednotky .
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Za tohto stavu sa vedenie obce proslovenské /
fašistické/, ale aj revolučné, tajne zjednotili s jediným
cieľom ochrániť obec pred možnými represáliami,
alebo vypálením. No a to sa aj vďaka dobrej
spolupráce s velením partizánskych jednotiek podarilo.
Na Slovensku bolo v tomto období vypálených
fašistami viac ako 100 dedín.
Z našej obce sa SNP zúčastnilo 80 občanov ako vojakov
a partizánov a ďalej cca 40 občanov v ilegálnych
činnostiach. Počas SNP padlo 7 občanov a ďalších 7
občanov vojakov odviezli fašisti do koncentračných
táborov.
Pred začatím slávnosti položili kyticu k pomníku Janka
Lukáča pred Bielym p. Filo - starosta obce, za ZO SZPB
- p. Vodila, p. Adamčík za poslancov obecného
zastupiteľstva a Renáta Hurajová za Špeciálnu školu.
Napriek trvalému dažďu prišlo k pomníku asi 40
občanov. Slávnosť sa začala položením kytíc k
pomníku .Zúčastnili sa jej zástupcovia našej obce na
čele so starostom p. Filom , zástupcovia ZO SZPB,
príbuzní, zástupcovia Ev. cirkvi a.v. a občania
Liptovského Jána.
Mužský spevokol „ Svätojánsky prameň „ na úvod
zaspieval Slovenskú hymnu pod vedením ev. farára
Mgr. Petera Tajáta. Potom Renáta Hurajová
zarecitovala niekoľko básní zo zbierky Milana Rúfusa .
Slávnostný príhovor o význame SNP pre dejiny
Slovenského národa predniesol p. Filo starosta obce.
Stručne priblížil udalosti z obdobia pred SNP, ktoré
tvrdo pôsobili na život občanov a ktoré podnietili ich
rozhodnutie postaviť sa na odpor aj proti obrovskej
presile. Prítomným sa prihovoril aj ev. farár Mgr. Peter
Taját, ktorý hodnotil uplynulé obdobie 63 rokov, počas
ktorých u nás nebola vojna a tak celé generácie mohli
vyrastať v mieri. Dnes máme možnosť vidieť v televízii
ako zomierajú ženy, deti a nevinní ľudia, ktorí zostávajú
ťažko zmrzačení.Vážme si preto pamiatku tých, ktorí
za slobodu a mier pre nás obetovali svoje životy a svoje
zdravie.
Na záver zaspieval spevokol
Svätojánsky
prameň celú pieseň Hojže Bože a pán starosta slávnosť
ukončil . Prítomných pozval do hotela Poludnica na
spoločnú besedu s odbojármi a priamymi účastníkmi
bojových akcií. Besedovalo sa vo veľmi priateľskej
atmosfére a posedenie trvalo asi 1 hodinu.
Jozef Brziak
Predseda SZPB

Melónová

párty

Prázdniny boli už rozbehnuté druhý týždeň, ktorý bol stále zamračený a smutný, keď sa v materskej škole
objavil plagátik s namaľovaným melónom, ktorý oznamoval „Melónovú párty“. Každý si pod melónom
predstavuje sladkú pochúťku. V spojení so slovkom „párty“ to bude zábavne posedenie alebo ochutnávka? - hádali
deti. A naozaj! Keď sme sa v stredu vybrali na evanjelickú faru, čakala nás hromada zábavy a prekvapení. Najprv
deti všetkým dokázali, že nielen melón poznajú, ale ho vedia aj namaľovať. Potom pozorovali pri práci staršie deti,
ktoré vyrábali melónové lampióny.
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Aj divadelnú scénku starších detí pod vedením pani Haluškovej a rozprávanie o melóne, o jeho farbách i o tom, čo
znamenajú si deti pozorne vypočuli. A aká by to bola „párty“ bez spevu? Spolu s pánom farárom a staršími deťmi si
všetci s chuťou zaspievali. Vydatne im pri tom pomáhala pani Janka Daňová. A na rad prišla aj dlho očakávaná
ochutnávka. Všetky deti melón s nadšením ochutnávali a niektorí aj viackrát, lebo chutil ohromne. No jadierka z
neho neputovali na zem, ale pekne na tácku, alebo do detských dlaní.
Z melónovej párty museli deti z materskej školy odísť skôr, lebo hoci sú to škôlkári, aj oni majú svoje povinnosti.
Na evanjelickej fare sa im veľmi páčilo, ešte niekoľko dní sa pýtali: „Kedy pôjdeme zase na párty?“
Melónová párty bola pre nás všetkých veľmi príjemným spestrením jedného zo zamračených, teda nudných
prázdninových dní.
Zora Šimovčeková

Ako sme „otvorili“ nový školský rok v materskej škole
3 . s e p t e m b e r, z a č i a t o k
nového školského roka 2007/2008
bol aj v materskej škole slávnostný.
Slávnostnejší, ako po iné roky.
Privítali sme 10 nových detí a spolu
s ostatnými deťmi ich začalo v
tomto školskom roku navštevovať
48.
Slávnostnejším aj preto, lebo sme
otvárali nové dvere na terase, ktorá
počas letných prázdnin zmenila
svoj vzhľad. Nové dvere boli v
posledné prázdninové dni
odskúšané tými najpovolanejšími
odborníkmi deťmi a zaťažkávaciu
skúšku vydržali. Mohli byť teda
slávnostne uvedené do užívania. A
kedy? No predsa 1.deň nového
školského roka.

Sviatočnú náladu nám nepokazilo
ani zamračené pondelňajšie ráno,
ani vyčkávanie na vzácnych hostí,
ktorí prestrihnú veľkú červenú
mašľu a dvere sa konečne otvoria.
S radosťou sme privítali v
materskej škole pána starostu Juraja
Filu z Liptovského Jána, pána
starostu Mariána Vojtíka z
Podturne, zo Základnej školy pani
riaditeľku Janu Pivkovú,
poslankyňu OZ pani Elenku
Daňovú a pána farára Petra Tajáta.
Červenú mašľu na dverách na
veľkú radosť všetkých detí a
prítomných prestrihol pán starosta
Filo a zaželal nám, nech sa nám
dobre otvárajú i zatvárajú. Aj
ostatní hostia nám zaželali veľa
radostných a pohodových,

no hlavne teplejších chvíľ, najmä v
chladnejších dňoch, za novými
dverami a dvere pokrstili. Ako? No
predsa tým, čo je pre deti najmilšie,
najžiadanejšie a najlepšie
cukríkmi. Po krste, akože ináč, deti
cukríky do jedného pred dverami
vyzbierali.
K radostnej nálade v príjemnejšom
útulnejšom prostredí prispeli aj
nové lehátka a posteľné súpravy .
A aj čas odpočinku sa takto stal pre
deti pohodovým a nestresujúcim.
Chceme sa ešte raz poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili o
spríjemnenie a zútulnenie
priestorov materskej školy pánovi
starostovi Jurajovi Filovi a
všetkým poslancom OZ za
najväčšiu, teda finančnú pomoc,
pánovi Jozefovi Zlejšiemu a jeho
firme za stavebné práce, pánovi
Jánovi Kubáňovi za pomoc pri
maľovaní a nakoniec aj pani
učiteľke Anne Jančuškovej za
pomoc pri upratovaní a úprave
terasy a spálne počas soboty a
nedele, aby deti mohli stráviť prvý
deň školského roka v príjemnom a
útulnom prostredí.
Za všetky deti a zamestnancov
materskej školy ďakuje
Zora Šimovčeková
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Prišiel

už

čas

septembrový...

Zhora a či oddola, prišiel rozkaz do dvora,
či sa páči, či sa nie, že sa začne učenie.
Zavčas rána, za zory, všetky deti do školy!
Tak sa aj stalo. 3. septembra sa otvorila brána školy, aj nové dvere na materskej škole. V tomto školskom roku je v
základnej škole 114 žiakov, presne toľko, ako vlani. Do materskej školy pribudlo veľa malých školáčikov. Ich
počet, detí zapísaných na celý školský rok, sa vyšplhal až na 55. Veľmi sa tešíme, že demografický vývoj v našich
spádových obciach prestal stagnovať a už konečne sa zabezpečujú podmienky na bývanie pre mladé rodiny.
Prvý raz išiel Maťko do škôlky s plačom,
s takým nárekom, že sa až triasli obloky široko,
ďaleko.
Autá, kocky, zvieratká volali preto na Maťka:
Poď maličký do domu - mú-mú-mú,
máme hračky pri sebe - bé-bé-bé,
my ťa rozosmejeme - mé-mé-mé.
Dáme božtek malému - mú-mú-mú
na líčka a na obe - bé-bé-bé,
potom sa s ním pohráme - mé-mé-mé.
Keď brala mama Maťka zo škôlky,
lúčil sa s takým, s takým nárekom,
že sa až triasli obloky široko, ďaleko...
Nezlosti sa na mamu - mú-mú-mú,
chce ťa mať aj pri sebe - bé-bé-bé,
zajtra sa zas stretneme - mé-mé-mé!
Veľkí žiaci, len čo počuli miestny rozhlas, čo len zdravé nohy malo, do školy sa všetko bralo. Všetci chceli
do školy, aby hlúpi neboli. Prváci našli na laviciach nové knižky a keď pani riaditeľka skontrolovala, či už majú
prvácke zuby, učenie sa mohlo začať. Páni starostovia im ešte priložili pastelky, ceruzky, perá, aby mali hneď čím
písať. Mamičky a oteckovia sa poriadne plesli po vreckách, aby im zabezpečili ostatné školské potreby, lebo mať
dnes prváka a vybaviť ho riadne do školy je nie lacná záležitosť. Najdrahšie sú učebnice a pracovné zošity z
angličtiny, ktoré si žiaci musia kupovať, lebo jazyk v škole učíme povinne už od tretej triedy a nepovinne v prvom a
druhom ročníku. Okrem povinných predmetov je zabezpečená v škole aj krúžková činnosť. Žiaci sa mohli
prihlásiť do rôznych mimoškolských aktivít a krúžkov. V obci treba posilniť mladou generáciou športové činnosti:
futbal, tenis, hľadáme mladých požiarnikov, mladých zdravotníkov. V škole je najväčší záujem o prácu na
počítačoch, streľbu zo vzduchovky, ale aj tvorbu školského časopisu Pyramída, tanec, výtvarný prejav, turistiku.
Žiaci v školskom klube detí majú možnosť individuálne tvorivo pracovať a robiť to, čo ich baví a zaujíma.
Vieme, že naše deti sú v svojej podstate dobré jedinečné bytosti. No nevhodné vplyvy dnešnej doby sa ich
zraniteľne dotýkajú. Preto prosíme rodičov, aby sa o ne starali ako o vzácne poklady, prejavovali neustály záujem o
ich problémy, veľa sa im venovali, trávili s nimi veľa času, aby im pri vzájomnej komunikácii vysvetlili, že aj škola
má svoj poriadok, ktorý sa musí rešpektovať a do bodky plniť. V školských osnovách sa uvádza veľa vecí, ktoré by
sa malo dieťa naučiť. Pre každú rastlinu, ako aj pre detskú dušu je najdôležitejšie, aby mala dostatok tepla.
Mgr. Jana Pivková
Foto: Prváčky, ktorým zelená mašlička bude pripomínať vstup do veľkej školy

Mladí turisti na stupni
víťazov
Dlhé roky v základnej škole pracuje
turistický krúžok. V školskom roku
2006/07 naši žiaci navštívili veľa
krásnych miest v okolí Liptovského
Jána. Na výlete v Stanišovskej
jaskyni sa cítili ako jej prví
objavitelia, pretože ju tiež skúmali
pri svetle sviečok a bateriek.
Po namáhavom výstupe na

vrchol Ohništa sa žiakom, aj
niektorým rodičom, naskytol
nádherný pohľad do Jánskej doliny,
ktorú ohraničovala mohutná hradba
masívu Ďumbiera. K
nezabudnuteľným zážitkom patril aj
výlet zo Štrbského plesa na
Popradské pleso. Pozorovali sme
divé kačice, pstruhy v priezračnej
vode Popradského plesa a tiež sme
navštívili Symbolický cintorín, kde
žiakov upútali jednotlivé tabuľky s

menami obetí Vysokých Tatier.
Deťom sa páčila aj jazda zubačkou z
Tatranskej Štrby na Štrbské pleso,
tiež cesta vlakom. Veď niektorí
cestovali vlakom prvý raz v živote.
Zo Štrbského plesa na Popradské
pleso je vybudovaný pekný náučný
chodník. Je tam množstvo
informačných tabúľ, na ktorých sú
obrázky chránených rastlín,
živočíchov a ďalšie zaujímavosti o
tatranských lesoch.
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So snehom a zimou sme sa lúčili v
Žiarskej doline. Práve sa tu konali
preteky v behu na lyžiach. Deti na
vlastné oči videli aj našich
olympionikov : Ivana Bátoryho a
Martina Bajčičáka, ako si pred
Žiarskou chatou preberali ceny.
Veľkým prekvapením bolo aj
množstvo lavín, ktoré sme si
zblízka prezreli.
V mesiacoch máj a jún sa väčšina
členou turistického krúžku
pripravuje na preteky turistickej
zdatnosti. Dievčatá v čase pretekov
ochoreli, ale chlapcom sa darilo
výborne. V kategórii mladších
žiakov sa hliadka Michal Rakár a
Kryštof Štolfa umiestnila dvakrát v
okresnom aj krajskom kole na 1.

mieste.V celoslovenskom kole,
k t o r é b o l o v Tu r z o v k e n a
Kysuciach, obsadili 2. miesto.
Veľmi sa tešili zo zlatých aj
strieborných medailí. Podobne sa
darilo aj ďalším hliadkam v
kategórii mladších žiakov: Ján
Bobrík a Milan Šimček obsadili 1.
miesto v okresnom kole a 4. miesto
v krajskom kole. Tomáš Belica a
Peter Sova boli v okresnom kole 2.
a v krajskom kole 5. Tieto náročné
preteky sa v minulosti niekoľkokrát
uskutočnili aj u nás pri hoteli TJ
Štart.
Veľké poďakovanie patrí aj
rodičom žiakov, ktorí obetavo
pomohli a doviezli a odviezli deti na
rôzne miesta, kde sa konali preteky.

Aj v tomto školskom roku
budeme naďalej objavovať krásy
slovenskej prírody a budeme
vštepovať deťom ako ju treba
milovať a chrániť.

30. výročie úmrtia nášho
slávneho rodáka Jána
Stanislava

Profesor si našiel miesto na lavičke
na nástupišti. Do príchodu vlaku
mu zostávalo ešte pár minút.
Dusno bolo neznesiteľné.
Najradšej by už sedel vo vlaku.
Keď sa v amplióne miestneho
rozhlasu ozvalo hlásenie o
príchode bratislavského rýchlika,
vstal, zobral si kufrík, kabelu
prehodil cez plece a pomaly kráčal
k vlaku. Vystúpil po schodíkoch do
vozňa. V treťom kupé našiel voľné
miesto. Vyložil si kufor a kabelu
na policu. Sadol si. A odpadol.
Narýchlo privolaná lekárka
pohotovostnej služby konštatovala
smrť. Masáž hrudníka bola márna.
Zastavilo sa srdce veľkého
slavistu, Slovana, Slováka,
učenca. Zomrel zakladateľ
modernej slovenskej jazykovedy,
univerzitný profesor PhDr. Ján
S t a n i s l a v, d o k t o r v i e d ,
korešpondujúci člen
Československej akadémie vied,
Slovenskej akadémie vied, nositeľ
Radu práce, Radu Cyrila
a
Metoda, Medaily Jána Amosa
Komenského a iných
vyznamenaní.
Odišiel jeden z najvýraznejších
predstaviteľov slovenskej
vzdelanosti dvadsiateho storočia.

Z činnosti klubu dôchodcov

Dvadsiateho deviateho júla
1977 ležala nad Liptovom brázda
nízkeho tlaku. Obloha bola síce
bez mrakov, ale tlak akoby tisol
nohy do zeme. V ten deň prerušil
prázdniny v rodnom Liptovskom
Jáne univiverzitný profesor Ján
Stanislav. Krátko popoludní
odišiel autobusom smerom do
Liptovského Mikuláša, kde chcel
nastúpiť do bratislavského
rýchlika. V Bratislave ho čakali
poslucháči Letného kurzu
slovenského jazyka Studia
academica Slovaca.
Sedemdesiatdvaročný profesor
bol stále čulý, a tak mu vedenie
univerzity opätovne predĺžilo
aktívne účinkovanie. Na stanici v
Liptovskom Mikuláši bolo rušno
ako vždy v turistickej sezóne.

Z knihy Ivana Stanislava Život v slove
pripravila Mgr. Anna Lubelanová

Mgr. Valéria Jandová, vedúca
turistického krúžku v ZŠ

Miško Rakár a Kryštof Štolfa sú pyšní
na svoje medaily

Dôchodcovia v našej obci doteraz
naplnili svoj plánovaný program. Z
početných aktivít uvediem aspoň
niektoré:
�úpanie v Tatralandii sa stalo
obľúbenou činnosťou tých, ktorí
majú vodu a dobrú partiu.Do konca
júna pravidelne každú stredu
odchádzali na obed 2-3 autá do
Aquaparku na trojhodinové hry s
vodou. Vďaka OV JDS majú naši
dôchodcovia možnosť kúpať sa v
tomto atraktívnom prostredí iba za
50,-Sk. Dušou tejto partie je p. Hanka
Strapoňová a vďaka jej
organizačným schopnostiam, ochote
a vitalita táto aktivita perfektne
fungujea prináša potešenie a
ozdravenie.
Pozdravujem vás, lesy, hory
uprostred jánski seniori, z tej duše
pozdravujem vás. Tieto doplnené
verše Hviezdoslava mi samovoľne
prišli na um, keď som uvidela 24.5. v
Jánskej doline pod vlekom, v lone
krásnej prírody našich dôchodcov,
pousádzaných za stolmi,
pochutnávajúcich si na guláši, v
bezstarostných rozhovoroch. Počasie
bolo pekné od rána, „gulášnici“ sa
pod odborným vedením guláššéfa p.
Karolčeka činili a tak o 14.00 hod.
bolo všetko hotové. Guláš bol
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výborný, apetít tiež a aj zapiť bolo
čím. Škoda že blížiaca sa búrka nás
okolo pol štvrtej popoludní
rozohnala. Príjemná bola aj
návšteva p. starostu Filu a p.
Červeňovej z obecného úradu.
Ukázali, že im na senioroch záleží,
že s nimi počítajú a vážia si ich. Z
celkového počtu 90 členov sa tejto
akcie zúčastnilo 67 a už teraz sa
tešia na budúcoročnú gulášpartiu.

V prednáškovej činnosti
sme mali prednášku na tému zdravý
životný štýl. V obradnej sieni OÚ
prednášala p. Mgr. Viera Bulíková,
zaoberajúca sa touto témou v
spoločnosti Energy už niekoľko
rokov. Jej zaujímavé rozprávanie o
nástrahách súčasného životného
tempa a od odvíjajúcich sa stresov a
chorôb zaujalo každého.
Alternatívna medicína, ktorú p.
Vierka takto propaguje má totiž
čoraz viac priaznivcov. Na záver
každého bezplatne odmerala
svojím supertronicom. Je to
prístroj, ktorý odmeria percento
energie v základných orgánoch
nášho tela a tak ukáže, ktoré sú
zablokované a kde prepuká
choroba. Podujatie sa predĺžilo z
plánovanej 1 hodiny na 2 a pol
hodiny.
Výlet do Kežmarku na
Európske ľudové remeslá mal
zakončiť program prvej polovice
roka. Aj výlet sa nám vydaril.
Počasie nám prialo od rána do
večera. Autobus aj šoféri boli
bezporuchoví a nálada v plnom
autobuse p. Zimániho tiež dobrá.
Dozvedeli sme sa o minulosti

Kežmarku a uvideli jeho súčasnosť.
Asi 200 stánkov predvádzalo
európske ľudové remeslá a my sme
sa s obdivom kochali v kráse, akú
dokážu vyčariť iba ľudské rudy za
asistencie umu a citu. Pre
rozptýlenie tu vystupovali na dvoch
tribúnach súbory z celej Európy a
kto bol hladný, mohol si vybrať
najlepšie špeciality. Na skalické
trdelníky sme čakali v rade skoro
hodinu. Plní zážitkov a niektorí už
aj mierne unavení sme o 16.00 hod.
vyrazili domov. Celou cestou nás
s p r e v á d z a l i Ta t r y, z a l i a t e
zapadajúcim slnkom. A aby nás
neminuté korunky neomínali,
zastavili sme sa ešte v skanzene v
Pribyline. Tu sme si nakúpili
prútené koše, košíky, tácne a
občerstvili sme sa žinčicou. O
17.00 hod. sme šťastne dorazili
domov.
Letné prázdniny a
dovolenky sme si nechali pre
vnúčatá, ale v septembri už máme
naplánované ďalšie aktivity.
Anna Lubelanová
Predsedníčka ZO JDS v Lipt. Ján

Koncert spevokolov Liptova 2007 v Liptovskom Jáne - 16. ročník
Tohto roku sa toto podujatie stalo po prvýkrát súčasťou programu obecných osláv Svätojánske noci. Konalo
sa v nedeľu 24.6. v evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne a vystúpilo v ňom 5 spevokolov ev. cirkevných zborov
Liptova.
Po otvorení koncertu miestnym farárom Mgr. Petrom Tajátom vystúpil ako prvý domáci mužský spevokol
Svätojánsky prameň. Potom nasledovali vystúpenia zmiešaného spevokolu Lipt. Hrádok Dovalovo, zmiešaného
spevokolu Hybe, Liptovskej Kokavy zmiešaného detského spevokolu Zvonček z Hýb. Vystúpenie každého
spevokolu sa skladalo z troch duchovných piesní. Hneď prvé vystúpenie domácich rozozvučalo srdcia prítomných,
čo dávali najavo úprimným a bohatým potleskom. Je ťažké vybrať, ktorá pieseň ktorého spevokolu je najkrajšia,
pretože každá sa dotkla strún srdca a rozochvela ich, tak ako to vždy býva pri stretnutí s krásou.
Vystúpenia spevokolov sprevádzali hovoreným slovom s. Lubelanová a br. Hanko. Boli to texty o vývine
duchovnej piesne od najstarších čias začiatkov kresťanstva až po dnešok. Texty pripravil p. farár Taját a z ich
cenného obsahu na záver krátky úryvok:
„Niet na svete ničoho, čo by nemalo tóny hudby. Ešte aj neviditeľný vzduch spieva, keď ho švihneme palicou.
Zvieratá a vtáky majú ešte úžasnejšie piesne. Čo potom povedať o ľudskom hlase, ktorému sa nič nevyrovná?“
(M.Luther v predhovore k hud. dielu z r. 1538)
Mgr. A. Lubelanová
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Spevokol Svätojánsky prameň s dirigentom
Mgr.P. Tajátom, ev. Farárom

Sedembolestná, pomáhaj nám
„Viera vždy otvárala a otvára všetky dvere, aj tie, ktoré
boli alebo sú priam hermeticky uzavreté. Dnes i povždy
je viera to víťazstvo, ktoré premohlo a premáha svet.”
Z výšky kríža zaznelo: „»Hľa, tvoja matka!« A od tej
hodiny si ju učeník vzal k sebe.” (Jn 19, 27). Je potrebné
aj nám prijať túto ponuku, aby mohla aj nám pomáhať.
Svätý Ján ju nedostal do opatrovníctva ani na úschovu,
ale ako tú, ktorá svojím príhovorom a pomocou chce
pomáhať nám, svojim deťom. Pripomíname si jej
bolesti, ktoré ako meč prebodajú jej Nepoškvrnené
srdce.
Prvým zdrojom Máriiných bolestí sú hriechy, ktoré
bolestne ubližujú ďalším jej deťom. Sú to hriechy proti
láske a proti jej materstvu. Kto vyjadrí a vypovie bolesť
matky, ktorá sa musí pozerať, ako sú zabíjané
neprehľadné zástupy jej najmilších a najbezbrannejších
detí, nie na kríži, ale už v materinskom lone, kde sa mali
v láske a bezpečí rozvíjať k životu. Tá, ktorá milovala
plod svojho lona ako žiadna iná matka, krváca hrôzou a
bolesťou nad každým potrateným plodom. Kto je
schopný vysloviť bolesť Matky, ktorá vidí svoje deti
sužované sebectvom a bezcitnosťou tých, ktorí
popretrhali putá vzájomnej lásky a ktorá sa musí
pozerať, ako sa jej deti navzájom nenávidia,
prenasledujú, mučia a zabíjajú?
Druhou príčinou Máriinej bolesti je nenávratna strata
tých jej detí, ktoré tvrdošijne odmietajú jej materinskú
lásku, milosrdenstvo Večného Otca a posväcujúcu
milosť Ducha Svätého. Radšej zotrvávajú v zle, v ňom
nachádzajú svoje zvrátené zaľúbenie a rútia sa do
večnej záhuby. Panna Mária robí všetko pre to, aby
svoje deti zachránila i prostredníctvom tých, ktorí ju
milujú a odprosujú Boha za hriechy sveta. Veď s
každým navždy zatrateným, akoby jej ten Zlý odtrhol
kus jej srdca.
Treťou príčinou jej bolestí je utrpenie, ktorému je

Spevokol Zvonček, detí z Hýb, so svojím ev. farárom
Mgr. S. Gregom

vystavená Cirkev, tajomné telo jej Syna, vinou pyšných
a sebestačných, ktorí boli zasvätení Bohu, ale zlyhali,
keď pošliapali svoje sľuby, záväzky a znesvätili to, čo je
Božie a malo ostať ako svedectvo svetu.

Štvrtým mečom krutej Máriinej bolesti sú hanebné
urážky, neúcta a hrozné svätokrádeže, ktorých dostáva
jej Synovi vo sviatosti lásky v Eucharistii.
Znehodnocuje sa tu ovocie najvyššej obety.
Piatou príčinou jej bolestí je obrovské množstvo jej
detí, ktoré ju doposiaľ nepoznali a nevedia o jej
materinskej láske. To sú tí, ktorí žijú v novopohanstve,
bludoch a skazenosti.
Šiestou, predposlednou príčinou bolestí Panny Márie je
pohľad na toľké jej deti, ktoré sú hanebne otupené o
nevinnosť, ktoré od skorej mladosti ovláda
nehanebnosť, nemravnosť, smilstvo, cudzoložstvo a
všetky takéto zvrátenosti.
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A napokon siedmou príčinou bolestí Márie je veľké
množstvo jej detí, ktoré nechcú vidieť jej utrpenie, jej
materské varovanie a zotrvávajú v bezcitnosti a pýche.
Ich zabudlivosť jej nedovoľuje, aby mohla pomôcť a
ochrániť ich pred trestami, ktoré si samy zapričiňujú.
Bolestná Matka ľudského pokolenia sa môže právom
pýtať: „Čo som mala urobiť a neurobila som? Čo som
mala ešte vytrpieť a nevytrpela som?”
Mária Matka Sedembolestná, ktorá si nezaslúžiš ani tú
najmenšiu bolesť, a predsa trpíš všetkými bolesťami
našej doby, odním z nášho tela srdce z kameňa a pomôž
nám utvárať srdcia podľa Srdca tvojho Syna a nášho

Detská besiedka
September, to nie je len
začiatok vyučovania v škole, ale aj
začiatok práce detskej besiedky. Aj
v tomto školskom roku sa deti
stretávajú na detskej besiedke každú
nedeľu o 9. hodine. Deti najprv
prídu do kostola, kde sú na začiatku
služieb Božích. Cez druhú pieseň
odchádzajú s vedúcou detskej
besiedky do zborovej miestnosti na
fare, kde pokračujú svojím
programom.
Tieto stretnutia sú určené pre deti v
predkonfirmačnom veku, to
znamená do 12 rokov. To je horná
hranica. Dolná veková hranica nie je
určená. Na detskú besiedku
prichádzajú aj dvojročné deti,
samozrejme v sprievode rodiča. Už
v takomto veku deti dokážu
počúvať biblické príbehy, získavať
základy viery a mravné ponaučenia.
V tomto školskom roku vedú detskú
besiedku Janka Daňová a Blanka
Špačková. Pripravujú sa z
materiálov Detskej misie, ktoré
obsahujú obrázky biblických
príbehov, texty, aktivity a piesne.
Mnohí rodičia i mnohé deti sa
obávajú týchto stretnutí. Boja sa
neznámeho prostredia, boja sa
nových ľudí a toho, „čo to tam
vlastne bude“. Ale podľa našich
skúseností mamičky, ktoré prišli so
svojimi deťmi na detskú besiedku,
si tieto stretnutia veľmi chvália a
obdivujú naše tety učiteľky, „ako to
dobre robia“.
Pozývame preto všetky deti, aby
prišli na detskú besiedku.

Pána a podľa svojho srdca, aby sme videli, že nie je
bolesť, ako je bolesť tvoja. Sedembolestná Panna
Mária, patrónka nášho národa, pomôž svojim deťom,
ktoré ťa uctievajú, aby sme s tvojou pomocou mohli
prísť k Božiemu Milosrdenstvu a pomáhali
zachraňovať nesmrteľné duše.
Spolu s Vami sa za všetkých ľudí dobrej vôle modlí a o
vzájomné porozumenie usiluje

Detský letný tábor Batizovce
Evanjelický cirkevný zbor
Liptovský Ján usporiadal v dňoch
28. júla až 2. augusta 2007 Detský
letný tábor. Zúčastnilo sa ho 13 detí
z Cirkevného zboru a konal sa v
Zborovom dome Cirkevného zboru
Batizovce. Tábor viedli Peter Taját,
Daniela Fiačanová, Blanka
Špačková a Valéria Jandová.
Téma tábora bola príhodná. Trávili
sme šesť dní pod našimi veľhorami,
preto i téma tábora znela „Cesta na
vrchol“. Každé dopoludnie sme
strávili pri počúvaní výkladu o
štyroch biblických vrchoch, ktoré
súvisia s dôležitými biblickými
udalosťami: Mórija, Sínaj, Karmel a
Golgota. Deti sa na nich naučili, že
Boh skúša svoje deti, Boh hovorí,
Hospodin je jediný pravý Boh a
Ježiš Kristus vzal na seba trest za
naše hriechy.

Bohatý program tábora sme otvorili
účasťou na službách Božích v
Batizovciach v nedeľu. Potom sa to
už rozbehlo. Popri biblickom
vzdelávaní to boli športové aktivity,
množstvo hier, piesne, výlety do
prírody a spoznávanie okolia. Deti
pomáhali v kuchyni obdivovali
sme ich ochotu a šikovnosť. Jedno

Váš duchovný správca
ThLic. PaedDr. František Kočibal

popoludnie sme sa vybrali do
neďalekého Svitu, kde sme
navštívili krásny nový evanjelický
kostol a osviežili sme sa na plavárni.
Jeden celý deň sme taktiež venovali
(ako inak vo Vysokých Tatrách)
vysokohorskej túre. Vyšli sme ku
Velickému plesu a Sliezskemu
domu, potom sme prešli na
Hrebienok a odtiaľ sme sa odviezli
pozemnou lanovkou do Starého
Smokovca.

S odstupom času s radosťou
spomíname na celý čas strávený v
Batizovciach. Napriek
predpovediam počasia počasie
taktiež vyšlo. Za požehnanie tohto
tábora chceme vysloviť Pánu Bohu
veľké poďakovanie. Ďakujeme i
všetkým, ktorí pomáhali pri
príprave tohto tábora: vedúcim
tábora, pánovi starostovi z
Liptovského Jána Jurajovi Filovi,
pánovi Jánovi Pacigovi a pani
riaditeľke Základnej školy Jane
Pivkovej. A už teraz sa tešíme na
ďalší tábor v budúcom roku.
Mgr. Peter Taját
zborový farár
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Okrúhle výročie reformácie
Rok 2007 je pre všetkých
evanjelikov veľmi významný. Pred
490 rokmi dňa 31. októbra 1517 dr.
Martin Luther pribil na dvere
zámockého kostola vo Wittenbergu
95 téz proti odpustkom. Tento
dátum sa považuje oficiálne
považuje za začiatok reformácie
cirkvi.

Prečo dr. Martin Luther napísal 95
téz proti odpustkom? Napísal ich,

aby sa vyvolala odborná diskusia o
tejto praxi v stredovekej cirkvi.
Tézy mali byť podkladom tejto
diskusie. Nakoniec sa však žiadna
diskusia nekonala. Tézy sa však
rýchlo rozšírili a prispeli k šíreniu
reformácie.
Martin Luther v nich reagoval na
stredovekú prax predávania
odpustkov za peniaze. Tak sa v tom
čase dialo a mnohí to robili dokonca
veľmi nevyberaným spôsobom.
Dominikánsky mních Joachim
Tetzel jarmočným spôsobom
predával tieto odpustky. Pritom
údajne prevolával: „Keď minca do
pokladničky skočí, duša z očistca
vyskočí.“ Táto prax sa úplne
odchýlila od biblického učenia,
podľa ktorého naše hriechy môže
odpustiť jedine Boh a že On to aj
robí pre ukrižovanie Pána Ježiša.
Odpustenie hriechov dáva
každému, kto v Neho verí.
Čo je podstatou reformácie? Jej
podstatou je spoznanie, ako
môžeme byť spasení (t.j. zachránení
od hriechu, smrti, zákona a od
Božieho hnevu pre večný život v
Božom kráľovstve). Toto spasenie
môžeme prijať jedine z milosti pre
Krista skrze vieru.
Ako na to dr. Martin Luther prišiel?

Prišiel na to, keď sa zaoberal
výkladom žalmov, konkrétne
Žalmu 31: „K Tebe sa utiekam, ó
Hospodine, kiež nikdy nie som
zahanbený! Zachráň ma svojou
spravodlivosťou!“ Trápil sa nad
pojmom „Božia spravodlivosť“. Už
dávno mal predstavu Boha ako
nemilosrdného a prísneho Sudcu.
Božiu spravodlivosť teda chápal
ako tú spravodlivosť, ktorou Boh
odsudzuje hriešneho človeka.
Dňom i nocou premýšľal, až kým
nepochopil súvislosť medzi
spravodlivosťou Boha a výrokom
„spravodlivý z viery bude žiť“.
Potom pochopil, že spravodlivosť
Boha je tá spravodlivosť, ktorou nás
Boh z milosti a číreho
milosrdenstva ospravedlňuje
prostredníctvom viery. Hneď nato
sa cítil ako znovuzrodený, akoby
vošiel otvorenými dverami do raja.
Celé Sväté Písmo nadobudlo nový
význam, a kým predtým výraz
„spravodlivosť Boha“ napĺňal
nenávisťou, teraz znel nevýslovne
ľúbezne a oveľa milšie.
Mgr. Peter Taját

Nedeľný obedníček
Na začiatku bol nápad , pripraviť počas letných prázdnin niečo pre deti , niečo nové, určené pre pre
našich najmenších .
Približne takto vznikol a postupne sa formoval Nedelný obedníček. Prečo nedeľný a prečo obedníček ? Nuž
nedeľný pre to, že bol vysielaný každý týždeň v nedeľu a obedníček z toho dôvodu, aby ho deti mohli počúvať pred
nedeľným obedom. Som nesmierne rád , že sa mi podarilo vytvoriť tím takmer skutočných profesionálov , ktorí sa
touto myšlienkou nadchli a tak sme sa spoločne a s chuťou mohli pustiť do práce. Za nahrávacie štúdio sme si
zvolili OÚ -miestnosť kde je obecný rozhlas. Zišli sme sa raz do týždňa , rozdelili si úlohy a v nedeľu už išla každá
relácia na ostro. To , že sme sa na začiatku vysielania stretli aj s nepochopením ba dokonca s posmeškami a
výsmechom nás však neodradilo . O to viac nás potešil záujem našich najmenších, pochopenie zo strany ich
rodičov, či potlesk od náhodných turistov , ktorí sa počas vysielania pristavili pri OÚ , vypočuli si naše vysielanie a
pýtali sa či námety čerpáme zo Slovenského rozhlasu . Postupne sme odvysielali osem relácií. Prvý obedníček bol
o Červenej Čiapočke. Najkrajšie Čiapočky a najstrašnejších vlkov nám nakreslili Simonka Kormaníková a
Laurinka Pavelicová. Potom nasledoval obedníček o zajkovi vtedy nás prekvapili súrodenci Kissovci z Jána a
súrodenci Drábekovci hlavne dvojročný Hugo z Bratislavy, ktorí krásne vyzdobili zajačikmi svoje brány , za čo
dostali sladkú odmenu priamo na mieste od pána starostu .Najviac výtvarných prác nám deti priniesli na OÚ po
obedníčku Vtáčia svadba. Zo všetkých spomeniem aspoň vtáčiky od dvojročnej Aničky a Samka Daňovcov, sovu
od Sárky Lehnerovej a vtáčika na umelohmotnej podložke od neznámeho autora. Najkrajšie zvieratká z obedníčka
o Mechúrikovi nám nakreslil Vladko Čajka, ktorý nám doniesol aj krásne prasiatka i kozičky. Krásne prasiatka
namaľovala aj Sárka Lehnerová. Do kreslenia a Nedelných obedníčkov sa zapojilo celkom 22 detí domácich i
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návštevníkov Jána. Po relácii o Pampúšikovi nás deti žiadali, aby rozprávky boli nielen o zvieratkách , ale aj o
autíčkach . Preto sme na záver prázdnin odvysielali rozlúčkovú reláciu , ktorá bola tak trochu aj o autobuse o autách
a kolesách , no aj trošku o zvieratkách, trochu aj o škole a o lese, ale najmä veselá rozprávka Do školy.Aaby to bolo
zaujímavejšie popoludní sme sa s deťmi stretli pred OÚ a s chuťou, im takou vlastnou, vymaľovali pestrými
farbičkami všetky skaly, ktoré nám tam pán starosta prichystal. Bol to skutočne dokonalý farebný detský sen . Za
odmenu , ako sme deťom sľúbili, nás na rozlúčku previezol na svojom autobuse ujo Ľudo Zimáni , pod Krmelcom
osviežil Janko Strachan a pod zub niečo pridal aj pán Ing. Fencl . A keďže nám do rytmu vyhrával na gitare aj ujo
Janko Mlynček zábava bola výborná.
Na záver by som sa chcel aj touto cestou poďakovať všetkým ,čo sa na tvorbe relácii najviac podieľali :
Zorke Šimovčekovej
- moderátorka
Zlatke Melnovej
- dramaturgia
Renatke Hurajovej
- scenár
Martuške Brziakovej - asistentka réžie
p.Filovi a p. Červenovej - zvuková réžia.
No a za seba réžiu , chcem vysloviť pocit spokojnosti , že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa nájdu ešte
zanietení ľudia , ktorí dokážu obetovať svoj voľný čas a venovať ho iným, potešiť ich, a tak prispieť aspoň troškou k
tomu, aby ten svet okolo nás bol o niečo málinko krajší .

Adamčík Jaroslav predseda komisie pre CR

Dedina roka 2007
O tom, že sa naša obec
zúčastnila prestížnej súťaže Dedina
roka 2007, ktorá je súčasťou
Európskej ceny o obnovu dediny, vie
dnes asi málo kto . Žiaľ to , že sa
takáto súťaž koná a organizuje už jej
štvrtý ročník sme sa dozvedeli až na
poslednú chvíľu.
Jej
organizátorom je
Slovenská
agentúra životného prostredia,
centrum starostlivosti o vidiecke
životné prostredie
,
environmentálnej výchovy a
propagácie. Nie je to však súťaž o
najkrajšiu dedinu, ale súťaž , kde sa
obec má predstaviť komplexne, nie
nalinajkovane. Záleží na každom
súťažiacom subjekte
ako to
zrealizuje a akú si zvolí formu , či
taktiku .
Hodnotiacu komisiu delegoval
organizátor, bola nestranná a tvorila
ju desaťčlenná komisia zložená zo
zástupcov
SAŽP , SACR ,

Združenia miest a obcí Slovenska,
Spolku pre obnovu dediny ,
Vi d i e c k e h o
parlamentu ,
Ministerstva životného prostredia
SR , ako aj Agentúry pre rozvoj
vidieka a príslušných
samosprávnych krajov .
Prezentácia našej obce sa začala
10.07.2007 v priestoroch OÚ . Po
uvítaní starostom obce , sme členom
hodnotiacej komisie
prostredníctvom filmového
dokumentu predstavili našu obec a
život v nej. Priblížili sme jej históriu
, ako aj všetky prírodné danosti ,
ktoré s ňou súvisia a sú úzko späté aj
s celou Jánskou dolinou.
Nasledovala prehliadka
evanjelického a rímskokatolíckeho
kostola a promenáda obcou. Žiaľ
nepriaznivé počasie, vietor a dážď
nám znemožnili uskutočniť túto
prehliadku podľa našich predstáv a
v plnej miere predstaviť všetky naše
prednosti, ktorými sa líšime od
iných dedín a lokalít .

Vyhodnotenie regionálneho kola „
Slovensko stred „ sa uskutočnilo
6.9.2007 v Banskej Bystrici a našu
obec reprezentovali : starosta obce Filo Juraj, PhDr. Hlavienka Jánhistorik , Adamčík Jaroslav predseda komisie pre CR . Cieľom
stretnutia bolo zhodnotiť výjazdy
komisie do súťažiacich obcí,
oboznámiť ich s hodnotením a
zároveň určiť postupujúcich do
národného kola . Na základe tohto
vyhodnotenia postúpili obec Očová
a Medzibrod . Našou slabšou
stránkou ktorú nám komisia vyčítala
bolo najmä to, že sme do prezentácie
nezapojili širšiu verejnosť , či
spoločenské organizácie.
Nepodarilo sa nám dostatočne
spropagovať akciu u občanov , takže
niektorí pri náhodných kontrolných
otázkach ani nevedeli , že takáto
súťaž v našej obci práve prebieha.
Za dva roky sme rozhodnutí
zapojiť sa do súťaže opäť a som
nesmierne rád , že sme mali
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možnosť počuť ako nás hodnotia druhí , ako nás vnímajú a posudzujú z úplne iného uhla pohľadu. Zároveň je to aj
veľká skúsenosť zamyslieť sa nad tým, v čom sú naše prednosti a naopak, kde sú naše slabé stránky. Hoci naša obec
do ďalšieho kola nepostúpila, myslím si , že sme ju dokázali čestne a zodpovedne reprezentovať .
Čo dodať záverom ? Asi len to, že neúspech nás určite neodradil, ale práve naopak, veľmi posilnil . Verím
a som dokonca presvedčený , že do budúcna máme všetky predpoklady, aby sme sa úspešne presadili , no a potom
to samozrejme všetci určite spoločne oslávime.
Adamčík Jaroslav predseda komisie pre CR

Návštevníci tu často úplne zbytočne blúdia
V tomto čísle si predstavíme hotel, ktorý bol v
minulosti zariadením bánoveckej Tatrovky, neskôr
známy ako SIPOX veľkopodnikateľa Jozefa
Majského, no a dnes plne fungujúci pod menom Hotel
Avena. Rozhovor nám poskytol riaditeľ Ján Pálinkáš.

Ako to vlastne celé bolo na začiatku, predtým než
vôbec vznikol Hotel Avena?
Bola to možno trošku náhoda, keď sme sa v
rámci dovolenky ocitli v Hoteli Poludnica a tam sme sa
dozvedeli, že bývalý Hotel SIPOX je mimo prevádzky.
Začali sme sa o to bližšie zaujímať a zistili, že banka,
ktorej už v tom období zariadenie patrilo, prejavila
záujem o jeho odkúpenie. My sme sa do toho vložili a
tak vznikol HotelAvena.

Predstavte nám ho.
Hotel Avena to je spolu 74 izieb, z toho 16
apartmánov so 160 pevnými lôžkami a 30 prístelkami.
Náš zámer bol urobiť z hotela rekondičné zariadenie.
To znamená zariadenie, v ktorom sa okrem hotelových
služieb budú poskytovať aj služby rehabilitačné. Tie
zabezpečuje zdravotný personál. Pri nástupe si naši
hostia môžu vybrať z troch druhov pobytu: rekreačný,
relaxačný alebo rekondično-rehabilitačný.
Poskytujeme pestrú paletu procedúr mnohé druhy
masáží, vodné terapie, magnetoterapie, liečbu
ultrazvukom, zábaly, sauna. Náš hotel teda dostal
charakter toho, čím v podstate Liptovský Ján ako taký
je kúpeľnou obcou... Okrem toho musím spomenúť
ešte aj kongresovú turistiku. Tú síce v našej činnosti
prvorado nepreferujeme, ale ak nám to vyhovuje v
kalendári, nie je problém zorganizovať takúto firemnú
akciu. Disponujeme totiž aj kongresovou sálou.
Začiatky vášho pôsobenia v Liptovskom Jáne sa
datujú od roku 2001. Ako si na toto obdobie
spomínate?
Začiatky určite neboli ľahké. Keď sme prebrali
hotel, tak jeho vyťaženosť bola 24 percent. Inak
povedané, obsadené boli obe sezóny, no a zvyšných
sedem -osem mesiacov v roku hluchých. Najprv sme
dokázali zaplniť len mimosezónne víkendy, ale neskôr
sa to našťastie začalo rozbiehať. Hotelierstvo je beh na
dlhé trate, v ktorom si stabilnú klientelu treba trpezlivo
budovať časom. Prví návštevníci boli u nás spokojní,
pričom dobrá povesť Aveny sa začala šíriť. Ďalej ak
máte vhodne „skĺbenú“ cenu za to, čo ponúkate, hostia
sa nebudú cítiť oklamaní a vrátia sa aj nabudúce.
Dnešná priemerná ročná vyťaženosť hotela je 85%.
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Hotel prešiel veľkou rekonštrukciou. Čo sa zmenilo?
Dá sa povedať, že všetko. Generálna
rekonštrukcia sa vykonala od apríla do novembra
2004. Od 1. decembra 2004 Hotel Avena funguje v tej
podobe, v akej ho dnes poznáme. Kľudne môžem
povedať, že pôvodné ostali len múry. Pristavovalo sa,
menili sa spoločenské priestory, rozšírila sa
reštaurácia, vystavila kongresová sála, kompletnou
premenou prešli nevyhovujúce sociálne zariadenia. Z
pôvodného interiéru tu nezostalo nič. Naším cieľom
bolo dosiahnuť štandard hotela na tri hviezdičky, ktoré
sme museli podľa predpísanej vyhlášky aj splniť.
Celkové investície na rekonštrukciu sa vyšplhali
rádovo na desiatky miliónov korún. Momentálne už
nemáme s Avenou v pláne nič „veľké“ robiť, snáď ešte
dobudovať multifunkčné športové ihrisko.
Ako ste na začiatku hľadali svojich klientov?
Väčšia časť tejto práce ide cez internet.
Samozrejme základom je naša www stránka. Na
začiatku sme veľa investovali, aby sme sa dostali do
povedomia čo najširšej verejnosti prostredníctvom
reklamy. Dnes, keď sme si už vybudovali svoju
klientelu a máme aj istú reputáciu, ide skôr o akúsi
pripomínajúcu reklamnú činnosť. Ročne sa ubytuje v
Hoteli Avena 11 tisíc ľudí a dovolím si tvrdiť, že
väčšina z nich má pri odchode dobrý pocit. To je
reklamná pavučina, ktorá sa šíri. Navyše pre stálych
klientov máme vernostnú zľavu a ak je treba,
akciovým ponukám ako takým sa nevyhýbame.
Vaše aktivity sa rozšírili a vy už pôsobíte aj
prostredníctvom ďalšieho hotela v Jánskej doline.
Do tohto projektu sme vstúpili preto, lebo
kapacity na Hoteli Avena už nestačia. Vznikol tu
potenciál obsadzovať týmito klientmi ďalšie
zariadenie. Tak sme sa rozhodli vstúpiť do bývalého
zariadenia Stavoindustrie, neskôr Hotela Plus, ktorý
sa dnes už volá Hotel Avena Plus. Momentálne je hotel
v prevádzke, ale aj tento komplex čaká generálna
rekonštrukcia. Predbežne dohodnutý termín je jar
budúceho roka. Opäť by sme chceli vybudovať
zariadenie na tri hviezdičky, čo znamená minimálne,
ak nie vyšší štandard, ako na Avene. Malo by ísť o
hotel s rehabilitačnými službami, navyše doplnený o
športové vyžitie, aké v Jánskej doline zatiaľ nie je.
Veľmi vážne uvažujeme o populárnom bowlingu. Na
Avene Plus, ktorá by mala mať trošku viac športovejší
charakter, by sme radi chceli poskytnúť také služby,
ktoré by vyplnili čas návštevníkom aj v prípade zlého
počasia.
Ako vnímate vašu spoluprácu s obcou?
V prvom rade musím povedať, že s obcou je
spolupráca ako taká dobrá. Náš hotel je aj členom
združenia na podporu CR v mikroregióne Poludnica,

kde sa na pravidelných stretnutiach delíme o svoje
skúsenosti, postrehy. Celkove si treba uvedomiť, že z
cestovného ruchu nežijú len tu pôsobiace hotely a
penzióny, ale aj samotná obec Liptovský Ján. To
znamená, že ak sa dobre darí napríklad Hotelu Avena,
tak úžitok z toho má aj obec. Minulý rok som čítal
anketu o najzaujímavejšom mieste na Slovensku pre
českých turistov v lete. Prvá bola Podhájska a hneď za
ňou Liptovský Ján. To je vynikajúca vizitka tejto
lokality. Čo by bolo treba zlepšiť je servis pre turistov,
či ak chcete klientov. Napríklad mapa obce na
frekventovanom mieste, vylepšiť informačný servis s
turistickými, cykloturistickými, bežkárskymi trasami.
Prípadne označiť, kde sa vlastne nachádza lyžiarske
stredisko. Návštevníci tu často úplne zbytočne blúdia.
Buďte konkrétny. Na čo by ste poukázali?
V prvom rade je to www stránka a jej
aktualizovanie alebo zmodernizovanie dizajnu. Už len
fotografie, ktoré tam nebudú nascanované, ale priamo
v digitálnej kvalite. Pokiaľ fotografia nie je zaujímavá,
človek si nikdy nepovie "to je krásne miesto, idem sa
tam pozrieť!“. Aj my sa zúčastňujeme výstav a nie
každá prezentácia je o siahodlhom výklade informácií.
Základných informácií nech je tak akurát a zvyšok
nech doplní kvalitný vizuál. Jednoducho, nech to má
„šmrnc“ a popracovať už aj na takej veci ako je imidž.
To sa samozrejme týka i novej informačnej brožúry o
Liptovskom Jáne a Jánskej doline, ktorá bola
naposledy vydaná tuším pred šiestimi rokmi. Táto
lokalita má totiž obrovský potenciál. Mnohokrát sú
veci nie len o službách, ale aj vizáži. Sú to drobnosti,
ale v očiach návštevníka citlivo vnímané. Či si chceme
povedať alebo nie, veľa kritiky išlo od našich hostí na
kúpalisko alebo lyžiarske stredisko. Naozaj sú tam
veľké rezervy. Napriek tomu si uvedomujem, že obec
nemá taký dosah napríklad na termálne kúpalisko, na
ktoré návštevníci vravia, že sa za 15 rokov prakticky
nezmenilo, či lyžiarske stredisko, kde absentuje istý
servis. Napríklad, keď mám dnes vypracovať cenovú
kalkuláciu pre firemnú akciu v zime, neviem sa
dopátrať k aktuálnym cenám na tento rok. Tieto
informácie by mali byť na obecnej www stránke, kde
síce cenník je, ale z minulého roka. Pre návštevníka,
ktorý si plánuje dovolenku je totiž jedna vec cena
ubytovania a druhá cena lyžiarskych lístkov. Ak
zákazník nepozná jednu z nich, na týždennú
lyžovačku do Liptovského Jána len tak ľahko nepríde.
A strácajú všetci: hotel, lyžiarske stredisko,
reštaurácie v lokalite i obec.
Máte dojem, že obec sa snaží „veci robiť“?
Snažia sa, je tam signál na to, aby sa začala
propagovať. Je to však zatiaľ len čerstvá vec a na
výsledky si budeme musieť počkať.
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Šesť rokov pôsobíte v Liptovskom Jáne. To je
dostatočná doba na kalkulovanie. Ste s nimi
spokojný?
Určite neľutujeme. Predtým ako som prišiel
pracovať do Liptovského Jána som pôsobil v
Dudinciach. Tam to bolo všetko o kúpaní, no tu sú

možnosti ako stráviť voľný čas obrovské. Návštevník
nie je tak závislý od počasia. Preto má táto lokalita
veľký potenciál a aj vďaka dosiahnutým výsledkom
naše rozhodnutie dnes považujeme za šťastný krok.
Ľubo Fronko

Nová tvár Jánskej doliny
Prekrásna Jánska dolina a k nej obec Liptovský Ján patria medzi príťažlivé oblasti Slovenska.
Zatiaľ sa však javí, že prírodné danosti nie sú ani zďaleka využité tak, ako by mohli byť. Prečo? Dôvodov je istotne
viac. Podnikatelia nemajú investície, ľudský pracovný potenciál ešte nedosahuje úroveň vyspelého turistického
sveta a k tým základným bezpochyby patrí aj slabá propagácia a žiadny, prípadne len minimálny marketing.
Aj v tejto oblasti sa však nájdu zanietení organizátori, ktorí robia všetko pre to, aby sa Jánska dolina a obec
Liptovský Ján zobudili z polospánku a stali sa lukratívnym a vyhľadávaným strediskom cestovného ruchu, ktoré by
poznali aj za hranicami Slovenska. Patrí k nim starosta obce Liptovský Ján a 11 majiteľov ubytovacích zariadení.
Dňa 01.08.2007 založili Občianske združenie Jánska dolina. Orgánmi OZ je plénum a správna rada, ktorú tvorí
starosta obce pán Juraj Filo, majiteľ penziónu Horec pán Ján Vyšňan a predsedom správnej rady a zároveň
predsedom OZ sa stala pani Emília Ringošová z Popradu, ktorá už niekoľko rokov pracuje v oblasti cestovného
ruchu a bola zakladajúcou členkou niekoľkých podobných združení. Myšlinkou združenia je propagovať
zariadenia cestovného ruchu, vytvoriť spoločnú stratégiu v propagácii a rozvoji Liptovského Jána a Jánskej doliny,
ako významného strediska cestovného ruchu, spracuvávať štúdie v oblasti rozvoja cestovného ruchu v lokalite
Jánska dolina, predkladať projekty zamerané na posilnenie postavenia obce ako strediska cestovného ruchu, šíriť
myšlienky a propagovať ochranu životného prostredia, vykonávať vzdelávacie a osvetové aktivity ako aj
spolupracovať s inými mimovládnymi organizáciami, štátnymi orgánmi, samosprávou a organizáciami najmä v
oblasti cestovného ruchu.
Ak sa chceme pohnúť dopredu, nestačí zrekonštruovať hotel či penzión a čakať, kým ho niekto objaví. Hostí si treba
získať a udržať. A to sa nedá bez aktivity, tvorivosti a nápadistosti. Je väčšia perspektíva spoločne sa presadiť, ako
jednotlivo. Či už v spoločných propagačných materiáloch, na výstavách a veľtrhoch alebo vytvoriť spoločný
projekt a získať financie z Eurofondov. Pripravovať spoločné akcie pre turistov, pre občanov, ale aj pre združenie.
Posledné stretnutie členov združenia, tretie v poradí sa konalo v hoteli Bernard, kde okrem iného sa predstavili aj
firmy s rôznymi prezentáciami. Bol odprezentovaný aj návrh loga, ktoré vychádza z časti z erbu obce a to tri farby,
modrá, zelená a žltá a zároveň predstavuje farby prírody. Modrá voda a zároveň obloha, zelená lesy, lúky doliny a
žltá slnko, termálne pramene a jaskyne.
Združenie predpokladá, že sa budú rady členov rozširovať a vzájomne si budú pomáhať a tak postupne naplnia túto
naozaj prekrásnu myšlienku.
Emília Ringošová
Predseda správnej rady OZ Jánska dolina

Svätojánske noci 2007 - spomienky
Oslavy sa rozbehli na zemianskom koči, ktorý
zvolával poddaných na veselenie sa k prameňu Teplica.
Zemani boli privítaní na mnohých hoteloch a
penziónoch, niekde aj uctení prípitkom.
A, že majú zemania stále veľkú úctu a rešpekt
bolo vidieť na účasti poddaných pri prameni Teplica,
kde všetkých privítal richtár a zatancovali frišnie
dievky zo Sliačov.
Za nápad a realizáciu krásnych dobových kostýmov treba poďakovať
Zlatke Melnovej. Účinkujú zeman - Peter Kompiš, zemianka - Renátka Hurajová,
zemianske dieťa - Eliška Kompišová, paloš Jaro Adamčík, pandúr Jano Šajbidor,
panský kočiš Štefan Naď.
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Scénu vytvoril Jozef Lukáč, pri realizácii pomáhali Rasťo Urban, Karol
Winiosza, Ján Daňo. Treba poďakovať aj rodine Hurajovej a to Danovi sa bezplatné
poskytnutie elektrickej prípojky a jeho mame, keď sme organizačne nezvládli
výmenu kostýmov, poskytla nám svoj príbytok za týmto účelom. Účinkujú zeman
Juraj Hraško, zemianka - Renátka Hurajová, richtár Juraj Filo, paloš Jaro Adamčík,
pandúr Jano Šajbidor.

Za tvorbu piatkového programu bola zodpovedná Margita Kompišová st.,
vybrala umiestnenie scény k prameňu Teplica, zabezpečila účinkujúcich, o ktorých sa
aj starala počas ich vystúpenia. Týmto jej za to ďakujeme a dodatočne blahoželám ku
krásnemu jubileu, ktorého sa tento rok dožila. Účinkujú folklórny súbor Sliačanka.

A, čo by to boli za Svätojánske noci bez ohňa a vody. A tak pršať začalo od začiatku preletu svätojánskych
mušiek a vatra bola taká, že skoro aj richtár zhorel.
Vatru už tradične postavili Jánsky hasiči. Zapálil ju starosta obce Juraj Filo a
majster Európy vo vodnom slalome Ján Šajbidor ml. Účinkúci folklórny súbor
Sliačanka.

Po piatkovej noci patril deň naším najmenší, ktorých od rána
zabával divadelný súbor KUK pod vedením Zlatky Melnovej. Na
ihrisku potom deti podávali športové výkony v súťažiach, ktoré
im pripravili Táňa Poliaková, Blanka Špačková, Renatka
Hurajová a ich kamarátky. Zaregistrovalo sa viac ako 7O detí,
čomu pomohlo pekné počasie a zaujímavý program.

Po súťažiach sa deťom krútili hlavy na kolotočoch a starí páni si
zmerali sily. Starí páni z Jána, Topolnice, Serede a susedia z
Poruby. Nechýbali ani jarmočníci s medovníkmi, píšťalkami a
občerstvením. Večer rozbehla druhú noc skupina Pramene a
tombolu rozdala zemianka v podaní Renatky Hurajovej a paloš
Jaro Adamčík. Do tomboly prispeli naši hotelieri, ktorým za to
ďakujú výhercovia. O organizáciu sobotňajšieho programu sa
postaral Peter Huraj, ktorému zato tiež ďakujeme.

Svätojánske noci vyvrcholili v nedeľu popoludní
prehliadkou spevokolov Liptova v evanjelickom kostole. Na
záver zahrala dychovka pri Krmeleci a Renatka Hurajová
poďakovala všetkým organizátorom.
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Je fajn, že sa vytvoril dobrý tím ľudí, ktorí sa podieľali na organizácií tohtoročných Svätojánskych nocí a našiel aj
podporu v obecnom zastupiteľstve a v starostovi. Aj keď padli aj kritické slová, verím, že to nikoho neodradí a v
plnej zostave sa pustíme do príprav Svätojánskych nocí 2008.
foto Ladislav Garabáš ml.
Text Peter Kompiš

Jánski hasiči stáli na stupni víťazov
Vážení občania, ako predseda DHZ v Lipt. Jáne by som Vám chcel pár slovami priblížiť činnosť nášho
zboru v letnom období. Tak ako každý rok začíname hasičskými súťažami. Začali sme previerkou pripravenosti
hasičských družstiev, ktorá sa konala v Pribiline, kde sme obstáli na 1. mieste v rámci okrsku a postúpili sme na
okresné kolo do našej obce. Ako domáci hasičsky zbor sme pripravili skvelé podmienky na súťaženie. Vo veľkej
konkurencii sme však obstáli na 10. mieste, čo nás veľmi mrzelo. Tento náš neúspech nás však neodradil, ale
naopak a pokračovali sme ďalej v trénovaní na okresnú hasičskú ligu. Zúčastnili sme sa na niekoľkých súťažiach a
to v obciach Hybe, Lipt. Ondrej, Lipt. Ondrášová.V týchto súťažiach sa zúčastnilo družstvo MUŽI 2, ktoré tvoria
prevažne mladší členovia. Nedosiahli víťazné miesta, ale získali súťažné skúsenosti. Vyvrcholením Hasičskej ligy
bola celo okresná hasičská nedeľa v Lipt. Mikuláši pred Priorom. Táto súťaž patrí tradične medzi tie „Naj“, kde sa
stretáva špička tých najlepších z celého Slovenska i Čiech. Aj pre nás bol tento pretek veľmi dôležitý a tak sme sa
dôkladne naň pripravovali, čo prinieslo aj skvelé výsledky. Družstvo tvorené staršími a skúsenejšími obsadilo
krásne 2. miesto a mladšie družstvo obsadilo uspokojivé 7. miesto v kategórii Muži Liptova.
Hasičské súťaže však nie sú všetká činnosť zboru. Pri príležitosti Jánskych osláv sme postavili krásnu vatru a
zabezpečovali sme poriadkovú službu počas trvania osláv. Ako spestrenie leta každoročne organizujeme výstup na
Ďumbier, Chopok a návštevu Jaskyne mŕtvych netopierov s prenocovaním na vysoko horskej chate M. R.
Štefánika. Túto akciu považujem ako vždy za veľmi vydarenú. Keďže pri výstupe sme zistili, že chodník hore
Štiavnicou je strašne zarastený a zle priechodný sme sa rozhodli zorganizovať brigádu za účelom prerezania tohto
chodníka. Na prerezávke sa zúčastnili okrem našich členov aj chlapi z rýchlej roty(z obecného úradu) na čele so
starostom.
Jánske družstvo hasičov a ich priaznivcov pred chatou M.R.Štefánika

To by bolo v krátkosti z našej letnej činnosti všetko. Chcel by som Vás však ešte pozvať na nočnú hasičskú
súťaž, ktorá sa bude konať u nás v Lipt. Jáne 29. septembra ( to je na Michala) o 19:00 v areáli T. J. Štart a po súťaži
vás pozývam na hasičskú zábavu. Našu činnosť si môžte pozrieť aj na www.dhzlj.estranky.cz Radi si prečítame
vaše príspevky.
Predseda dobrovoľného hasičského zboru
Michal JAKUBA ml.
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Beh SNP
Liptovská 25
V nedeľu 9. septembra 2007 sa konal I. ročník Behu SNP, ktorý sa bežal z Beňadikovej cez Liptovský
Ondrej, Jakubovany, Konskú, Jamník, Podtureň, Uhorskú Ves a Liptovský Ján. Tieto obce sa podieľali na
spolufinancovaní a organizácii. Na Slovensku sa trate s takouto dĺžkou už dlhšiu dobu nebehajú. Prvého ročníka sa
zúčastnilo 25 pretekárov, z toho 4 ženy. Jeden účastník bol z Českej republiky, čiže sme mali medzinárodnú účasť.
Prezentácia a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnili v Hoteli Máj, kde bolo pretekárom umožnené sa prezliesť,
osprchovať, zaplávať a občerstviť sa. Následne bežcov previezol autobus z Hotela Máj na štart, ktorý bol v obci
Beňadiková. Cez našu obce sa bežalo od Políka, popred Obecný úrad, popri pomníku, kde bola občerstvovacia
stanica, potom k Liptovskému dvoru, kde bolo kontrolné stanovisko, tu sa otočili a bežali do cieľa, ktorý bol pred
Hotelom Máj. Pretekári si pochvaľovali celkovú organizáciu a samotnú trať. Najstaršia žena bola narodená v roku
1948 a najstarší muž v roku 1942. Všetci spoločne si zaželali, aby sme sa opäť v roku 2008 stretli na tomto
zaujímavom podujatí.
Červeňová
ABSOLÚTNE PORADIE
ŽENY
Rok nar.

št.číslo

Meno

Príslušnosť

čas

poradie

1948
1972
1963
1977

96
93
91
86

Seidlová Eva
Grexová Diana
Božová Danica
Seidlová Eva

AK Tlmače
OU Horná Lehota
AO Svit
AK Tlmače

2:07,347
2:08,29
2:17,45
2:22,03

1
2
3
4

ABSOLÚTNE PORADIE
MUŽI
Rok nar.

št.číslo

Meno

Príslušnosť

čas

poradie

1963
1973
1964
1958
1979
1971
1981
1947
1951
1952
1961
1976
1960
1948
1950
1960
1949
1990
1991
1948
1942

43
1
45
46
2
6
4
53
57
52
41
5
44
56
51
40
55
10
11
54
60

Faško Pavol
Pockľan Ján
Porubiak Vladimír
Ďurkovský Ivan
Vyhnička Kamil
Bartko Martin
Vyhnička Peter
Mikuštiak Jaroslav
Gallik František
Ľupták Ján
Pečenka Libor
Porubiak Marek
Novák Peter
Marton Milan
Šulej Matej
Žugec Štefan
Valent Bohuslav
Oravec Martin
Magdoško Michal
Lysý Augustín
Seman Ivan

JM Demolex Bardejov
ŠK Hrachovo
ŠK COPY servis
Obal servis Košice
Beluša
KBL ŠKP Martin
Beluša
MAESTRO TATRÍN Rbk
AO Svit
LK Opalisko Záv. Poruba
Valašské Meziřičí
ŠK COPY servis
SBS Lokomotíva Vrútky
ŠKP Poprad
MS Veľká Lomnica
Batizovce
LK Opalisko Záv. Poruba
KBL Jasná L. Mikuláš
KBL Jasná L. Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovská Ondrašová

1:35,39
1:37,05
1:40,41
1:45,14
1:45,51
1:49,20
1:53,15
1:54,02
1:54,38
1:56,56
2:03,23
2:04,22
2:04,23
2:06,48
2:08,15
2:09,01
2:10,06
2:11,16
2:11,56
2:28,47
2:29,25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ako dopadlo susedné derby ?
V nedeľu 9. septembra sa odohralo susedné derby s Uhorskou Vsou. Počasie bolo nepriaznivé. Počas celého
zápasu pršalo, skalných to však neodradilo. Zápas bol pekný, na dobrej technickej úrovni oboch mužstiev. S
blížiacim koncom sa nervozita stupňovala - no je to súčasť futbalového stretnutia. Na škodu tohto zápasu bolo to,
že niektorí hráči najmä z Uhorskej Vsi, narušovali priebeh oplzlými výrazmi, ktoré do slovenského slovníka
nepatria. Veď na zápase boli aj ženy, deti aj dievčatá. Aktéri týchto výrazov by sa mali nad týmto zamyslieť. Na
druhej strane je možné pochvalne sa vyjadriť o vystúpení mažoretiek.
Jaroslav Kompiš st.
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