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Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku vždy komu dať.
Prajeme Vám rozum, čo v núdzi poradí,
ruku, čo v žiali Vás pohladí
a hlavne priateľa, čo nikdy nezradí.
Nech zdravie a šťastie sprevádza Vás svetom,
nech Váš úsmev podobá sa kvetom.
Nech splnia sa Vám najtajnejšie sny,
to Vám teraz popriať chceme my!
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Tri otázky pre starostu
Aj teraz v predvianočnom čase sme sa čo to opýtali…

☑

Blíži sa koniec roka, ako
hodnotíte rok 2008?
Podľa môjho názoru rok 2008 sa
niesol v duchu prípravy na čerpanie prostriedkov z eurofondov. Písali
sme o tom v predchádzajúcich číslach Jánskych novín. Dnes môžem
skonštatovať, že čo sa týka projektovej dokumentácie sme pripravení, ale
patričné výzvy, aj keď boli avizované
do dnešnej doby, neboli vyhlásené.
Len pripomeniem jedná sa o projekt
rekonštrukcie Klimovského kaštieľa
a aj projekt revitalizácie obce. Podľa
posledných informácií, oficiálne výzvy by mali byť vyhlásené v januári
až apríli roku 2009.
Veľa práce a prostriedkov sa vynaložilo aj na zveľaďovanie obecného
majetku. Určite ste zaregistrovali aj
rekonštrukciu obecného úradu, hospodárskych priestorov a garáží.
Rekonštrukciou prešiel záhradný
bufet a WC v hoteli Štart. Investovali
sme do úpravy parkoviska pred
Domom smútku a vymaľovania
a úpravy fasády. Veľmi dôležitou
rekonštrukciou prešla materská škôlka, vymenili sa okná, rekonštruovali
sa sprchy a WC, vymaľovalo sa. Určite
všetci rodičia, deti a aj pani učiteľky v materskej škôlke sa tomu veľmi
potešili. V týchto dňoch sa už pripravuje projekt na územné konanie

ohľadne výstavby nových bytoviek
pri hoteli Štart.
Bude sa stavať 64 bytov. Ak prebehne všetko v poriadku už na jar budúceho roka sa začne budovať. Koniec
výstavby sa odhaduje, na koniec roka
200. Úspešne sme zavŕšili právnu
časť pripravovanej IBV (individuálnej
bytovej výstavby) pod Sečnom. Teraz
už nič nebráni budovaniu inžinierskych sietí. V lokalite sa vytvorí 27
stavebných pozemkov. Predpoklad
dokončenia sietí na IBV je posledný
štvrťrok 2009. Na záver roka sme
začali aj s rekonštrukciou strechy
domu číslo 50 pod katolíckym kostolom. Tohto roku len opravíme strechu a poupratujeme okolie domu.
S ďalšou rekonštrukciou, ak budú
finančné prostriedky, budeme pokračovať v roku 2009. Urobilo sa ešte veľa
drobných aktivít v rámci obce, ktoré
dúfam priniesli nám všetkým skvalitnenie života. Ale neboli to len práce
na zveľaďovaní obecného majetku.
Urobilo sa aj veľa kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré vlastne každoročne opakujeme. Veľmi nás teší,
že tieto akcie sa stávajú z roka na rok
navštevovanejšie.
Teraz nás najbližšie čaká uvítanie
nového roka pri dychovke v záhradnej reštaurácii v Štarte o 3.00 hod.
Všetkých vás srdečne pozývam.

☑

Čo sa plánuje v budúcom
roku?
V roku 2009 ako som už spomínal,

to bude výstavba bytov, príprava IBV
pod Sečnom a už mnohokrát spomínané eurofondy. Všetci očakávame,
že projekty budú úspešné a dostaneme finančné prostriedky.
Samozrejme chceme dokončiť všetky začaté práce, ktoré sme nedokončili tohto roku. Budeme robiť všetky
úspešné kultúrno-spoločenské akcie,
napr.: Jánske slávnosti, Vatru na
Dubci, Šarkaniádu aj Mikuláša, Deň
učiteľov, Uvítanie detí do života atď.
Je pozitívne, že máme toľko aktivít
a veľmi sa teším a dúfam, že sa budeme na týchto akciách stretávať.

☑

Ako plánujete prežiť vianočné
sviatky a osláviť Nový rok?
Ani sme sa nenazdali a Vianoce sú
už tu. Tento rok sa mi zdá, že utiekol strašne rýchlo. Preto dúfam, že
na Vianoce sa všetko spomalí. Určite
budem tráviť voľné chvíle v kruhu
rodiny. Moji synovia študujú na vysokých školách v Bratislave, nechodia
tak často domov, teším sa na nich a na
spoločne prežité chvíle. Vianočné
sviatky prežijeme doma a Silvestra sa
chystám osláviť spolu s vami na kadi
pri Teplici. Tam sa spolu stretneme
a veselo oslávime Nový rok. No a potom v záhradnej reštaurácii v hoteli
Štart na Nový rok sa stretneme znova
pri dychovke, kde budem pokračovať v oslavách. A keď tieto dni pokoja a šťastia pominú, asi sa už budem
znova tešiť do práce.
starosta obce Juraj Filo

Striedanie generácií
Už každoročne prebiehajúce hodnotenie činnosti práce SZPB v Liptovskom Jáne v závere kalendárneho
roka sa uskutočnilo aj tentokrát. Bolo
v období, keď opustil rady organizácie pán Ondrej Erhardt, takže z priamych účastníkov SNP zostali už len
traja, ostatní muži a ženy sú pokračovatelia za rodinných príslušníkov
(otcov, manželov). Na výročnej schôdzi bola vyhodnotená práca výboru,
celej organizácie i skupiny študentov

hľadajúcich cestu k odkazu ich starých otcov cez turisticko-osvetovú ba
i historicko-miestnu aktivitu. Čo dávalo schôdzi pečať zmeny, bolo zvolenie nového výboru z radov „mladších“
členov organizácie. Predsedom organizácie bol zvolený Doc.PhDr. Jozef
Urban, CSc, členmi výboru pán Ján
Mlynček a pani Nadežda Cholvádová.
Potom nový predseda poďakoval za
dlhoročnú prácu predchádzajúcemu
predsedovi pánovi Jozefovi Brziakovi,

ako i pánovi Peterovi Vodilovi za
prácu vo vyšších orgánoch, starostovi obce za sľubne sa rozíjajúcu spoluprácu a členom organizácie i OV SZPB
v Liptovskom Mikuláši.
Nový predseda konštatoval, aby sa
v novom duchu formuloval zmysel
činnosti tejto organizácie so zameraním na mladú generáciu a jej miesto
pri rozvíjaní odkazu boja proti fašizmu v podmienkach súčasnej doby.
Doc.PhDr. Jozef Urban, CSc
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Šarkaniáda
Jedenásty október deň ako každý iný, ale pre nás, organizátorov druhého ročníka Šarkaniády výnimočný. Aby
to všetko dobre dopadlo, čakali nás prípravy tohto dňa.
Nenechali sme nič na náhodu, každý z nás vedel, čo má
urobiť. Ako a čím prekvapiť naše deti.
S napätím sme čakali, čo sa bude diať. A boli sme znovu,
ako vlani milo prekvapení. Deti sa blížili z každej strany. Náš Dubec sa zapĺňal deťmi rôzneho veku. Prichádzali
sami, so súrodencami, ale aj celé rodiny. Moderátor Jarko
Adamčík každého účastníka osobne privítal cez amplión.
Trošku si plietol postavičky z rozprávok. Ale to nevadilo.
Sľúbil, že sa do budúceho roku polepší a bude viac sledovať rozprávky.
Každý chcel ukázať, ako mu jeho šarkan bude lietať. Boli tam draky, netopiere, snehulienky, lienky, orly
a ostatné šarkany rôznych tvarov. Niektoré boli kúpené,
iné doma vyrobené. Každý sa snažil, aby mu ten jeho lietal najvyššie.
Prišli deti z Uhorskej Vsi, Podtúrne, ale aj z Čiech. Boli
u nás na rekreácii, a tak si nenechali ujsť toto podujatie.
Nehodnotili sme, koho šarkan letel najvyššie. Každý sa
veľmi snažil. Boli sme radi, že sa deti bavia.
Zaznamenali sme aj najmladšieho účastníka. Bol ním
malý Peťko Buda. Mali sme aj najobetavejšiu mamičku
Moniku Urbanovú, ktorá držala v zuboch šarkana, kým
sa malá Katka vycikala.
Najstarší účastník tejto akcie bol ocko pána starostu
Bohumír Fillo. Spolu s pani starostovou priniesli deťom
sladkú odmenu.
Mali sme aj jeden nezdar. Šarkan Snehulienka uletel.
Letel vysoko, vysoko až sa nám stratil z dohľadu. Ktovie,
možno niekde pristal.
Keď sme sa všetci poriadne vybláznili, nasledovala prezentácia. Boli sme milo prekvapení. Prekonal sa rekord
z minulého roka. Na Dubec prišlo neuveriteľných 60 detí.
Všetci účastníci dostali diplom a sladkú odmenu.
Ďalšia časť nášho popoludnia sa odohrávala na Teplici.
Tu si mohlo každé z detí priniesť svoju tekvičku. Tie sme
potom spolu s deťmi zasvietili . Každá mala svoje miesto
a dlho do noci blikotali. Aj tu deti dostali ako odmenu
Jesenníčka .
PS. Deti z MŠ v Liptovskom Jáne a deti z MŠ v Liptovskom Mikuláši spolu so svojimi učiteľkami pripravili jesenné motívy, ktorými sme vyzdobili okolie Teplice.
Bola to drobná, mravenčia práca. Všetky motívy boli pracné, náročné na vytrvalosť detí. Ale podarili sa.
V sobotu ráno pri prípravách na Teplici sa pri nás pristavovali cudzí ľudia. Obdivovali práce našich detí a vyslovovali obdiv.
Škoda len, že sa našli jednotlivci, vandali, ktorí nevedia
nič iné, len škodiť a ničiť prácu iných. Do rána bola všetka
naša práca zničená.
Marta Brziaková
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Uvítanie do života

„S mamičkou prišiel, neviem čo sa
stalo,
pred tým ho u nás nikdy nebolo...“
Privítala predškoláčka Anička
Halušková v piatok 28. novembra
hostí v obradnej sieni obecného
úradu. Hostí – rodičov a rodinných
príslušníkov detí, ktorí prijali pozvanie pri príležitosti uvítania detí – najmladších občanov do radov ostatných
a do života obce Liptovský Ján.
„Čakajú Vás povinnosti, ako práve
teraz (keď bolo rýchlo nájsť cumlík
a utíšiť jedného z najmladších hostí,

ktorý svojim spôsobom reagoval na
príhovor), ale aj mnoho radosti a neopakovateľných krásnych a šťastných
chvíľ“ – odzneli slová p.starostu, ktorými sa prihovoril prítomným.
„Žiadna rodičovská láska sa nikdy
nevráti, no ani žiadna sa nestratí“.
O láske matky, akú vie dieťaťu
venovať len ona, odznela aj pesnička
„Mama“, v podaní detí z materskej
školy, pri ktorej sa v nejedných očiach
prítomných hostí zaleskla slzička.
Do pamätnej knihy, kde sa zapisujú všetky významné udalosti v našej
obci, teda aj narodenie detí, pribudli
mená ôsmych detí:
Simona Burdeľová
Lucia Poliaková
Nikola Urbanová
Erika Kopáčová
Peter Buda
Oliver Jozef Janda
David Brziak
Peter Grežo – najmladší

ale najčulejší hosť, spolu s podpismi
ich rodičov i rodinných príslušníkov.
Spomienkou na tento slávnostný
deň pre nich bude pamätný list, ktorý
rodičia prevzali z rúk pána starostu
spolu s darčekmi a kvetinami pre
mamičky.
Na záver pán starosta vyslovil želanie stretnúť sa s prítomnými rodičmi
aj o rok a sľub, že sa postará o častejší výpadok elektrickej energie, aby
sa toto želanie naplnilo. Najmä teraz
za dlhých zimných večerov.
-zošFoto: Mgr. J. Záborský

Spomienka na Dr. Milana Rastislava Štefánika
Dňa 9. . 2008 v čase
od 5.00 do 8.00 hod. sa
v obradnej sieni OÚ Lipt.
Ján uskutočnila prednáška
venovaná spomienke M. R.
Štefánika. Bola zameraná na šírenie pravdivého
a demokratického obrazu.
Poskytla ucelený pohľad
na jeho pomerne krátky,
ale o to bohatší život a to
nielen z pohľadu človeka
ako vedca, ale aj z pohľadu
politika a diplomata, ktorý
sa roku 98 v dôsledku
rozpadu RakúskoUhorska
veľkou mierou pričinil o vznik samostatnej Československej republiky.
Prednášku viedol Mgr. Peter
Uhlik podpredseda Spoločnosti M.
R. Štefánika.
Tá vznikla roku 990, sídli v Brezovej pod Bradlom a v súčasnosti má
takmer tisíc registrovaných členov.
Prostredníctvom video prezentácie

cestovateľa Dr. F. Keleho a členov
Horskej záchrannej služby Západné
Tatry sme si pripomenuli životnú púť
Dr. M. R Štefánika. Slovom sprevádzal prezentáciu aj Ing. Valášek, ktorý
vyzdvihol prínos M. R. Štefánika
najmä v oblasti astrológie a meteorológie. Veď v priebehu niekoľkých
rokov vystúpil M. R. Štefánik na

Mont Blanc až šesť krát. Tu
sa venoval aktívnemu bádaniu a pozorovaniu. Práve
v tomto období si pripomíname, že od jeho posledného
výstupu uplynulo sto rokov.
Postupne sme mali možnosť
oboznámiť sa o jeho prínosoch do oblasti letectva, či
poznatkoch z obdobia jeho
pôsobenia, ako generála
francúzskej armády.
Celá prezentácia, ale aj
následná diskusia bola vedená v príjemnej a priateľskej
atmosfére. Jedinou temnou
stránkou bolo to, že sa prednášky
zúčastnilo pomerne málo mladých
ľudí a školákov.
Akciu zastrešovala Spoločnosť
M. R. Štefánika, Balco Media, Obec
Lipt.Ján a Cirkevný zbor Ev.cirkvi a.v.
Liptovský Ján .
Jaroslav Adamčík
Foto: Mgr. J. Záborsský

Obecný úrad informuje
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Nové všeobecne záväzné nariadenia obce
Od siedmeho novembra na úradnej
tabuli a na internetovej adrese obce www.
liptovskyjan.sk boli uverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení obce a to číslo 4/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a číslo 5/2008 o chove
a držaní zvierat, ktoré po schválení obecným zastupiteľstvom nadobudnú právoplatnosť od prvého januára budúceho roku. Odporúčame občanom a podnikateľom, aby si
tieto nariadenia dôkladne preštudovali a dodržiavali ich

Autobusová
zastávka
Obec Liptovský Ján a SAD, a.s.
Ružomberok sa dohodli, že žiacky autobus bude od 4. decembra 2008, ktorý dováža a odváža deti,
mať autobusovú zastávku, tak ako v minulosti, pred
základnou školou s materskou školou. Veríme, že
týmto opatrením zabezpečíme väčšiu bezpečnosť detí,
-čektoré navštevujú našu školu.

Zaujímavosti z matriky
Keď som listovala v úmrtnej matrike všímala som si, načo
naši občania v posledných dvadsiatich rokoch umierali.
Môžem povedať, že som bola nemilo prekvapená tým, čo
som zistila. Prvenstvo má infarkt myokardu 55 %, potom
nasledujú porážka a rakovina 35 %, ďalej samovraždy a rôzne nehody 5 % a na poslednom mieste rôzne iné ochorenia
4 %. Len  % ľudí, tak ako v minulosti, umiera na starobu.
-čeTieto fakty sú naozaj na zamyslenie.

Oprava strechy
Začiatkom roka 2007 sme od súrodencov Mišíkovcov
kúpili rodinný dom číslo 50. V tejto budove mienime
zriadiť múzeum a informačné centrum. Nakoľko tento
objekt je vo veľmi zlom technickom stave, požiadali
sme Ministerstvo financií o dotáciu na údržbu strechy.
Koncom septembra nám prišlo vyrozumenie, že nám
bolo pridelené 200 000 Sk. Veľmi sme sa tejto správe
potešili, lebo takúto dotáciu sme dostali prvýkrát v histórii, aj keď žiadosti na údržbu obecného majetku posielame každoročne. Strecha sa už opravuje a veríme, že do
konca roka bude aj dokončená. To však nie je všetko. Na
naše prekvapenie sme dostali finančné prostriedky aj na
ďalší projekt, na výmenu okien v hasičskej zbrojnici, vo
-čevýške 80 000 Sk. Táto akcia je už zrealizovaná.

ustanovenia. V tejto súvislosti upozorňujeme všetkých,
ktorí v roku 2008 nadobudli nehnuteľný majetok, aby
podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskoršie do 3. januára 2009 a taktiež všetkých poplatníkov, aby
žiadosti o úľavy, oslobodenia, ale aj všetky zmeny, ktoré
majú vplyv na výpočet poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, doručili v písomnej forme do
3. januára 2009 na obecný úrad. Potrebné tlačivá si budete
môcť stiahnuť z internetu, prípadne ich obdržíte na obec-čenom úrade.

Zaručene pravdivé, alebo čo je zle, to sa počíta?

Veľmi často sa stretávame s informáciami, ktoré sú „zaručene pravdivé”! Je až neuveriteľné, čo všetko si ľudia dokážu vymýšľať, aby boli zaujímaví a dráždili ostatných občanov. Stáva sa nám, že do úradu priam so zúrivosťou vbehne
stránka a riadne nás spucuje s tým, že „to tak nenechá,
lebo…”! Po ukľudnení a vysvetlení situácie, vo väčšine
prípadov odchádza spokojná s konštatovaním, že naozaj
netreba veriť všetkému, čo ľudia narozprávajú, ale treba sa
ísť informovať a nešíriť paniku. My, ľudia, sa veľmi radi
zapájame do diskusií, ktoré niekoho očierňujú, spochybňujú a samozrejme prečo by sme nepridali aj tú svoju trošku do mlyna a už to naberá tie správne obrátky. Je zaujímavé, že dobré informácie sa akosi nešíria, a tak to vyzerá,
že nás obklopujú len tie zlé. Stačí sa pozrieť do masmédií,
a čo vidíme a počujeme – len kto koho zavraždil, aké havárie sú na cestách, kto koho opustil, podviedol, ktorá „celebrita” si čo kúpila a za koľko, ktorého ministra treba odvolať a podobne. Mňa osobne takéto informácie už otravujú
a nemám o ne záujem. Dobrých a úsmevných informácií
je ako šafránu. Škoda, že ešte nikoho nenapadlo, vytvoriť reláciu napríklad s názvom „Čo pekné nás dnes stretlo?”
Som optimistka, a tak verím, že raz aj motyka strelí. -če-
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Vianočné posedenie „tých skôr narodených“
„Sme radi, že ste prijali naše pozvanie na spoločné stretnutie“, takto sa
prihovoril starosta v úvode stretnutia. Spoločné stretnutie bolo o to
významnejšie, že sme sa chceli občanom poďakovať za ich aktívnu činnosť v prospech obce. Deviatim hosťom z radov dôchodcov bol udelený
diplom za prínos do obce a dvom
z radov mladšej generácie. Ocenení
boli: Anna Strapoňová, Jozef Brziak,
PhDr.Ján Hlavienka, PhDr. Ján Ondáš,
Vladimír Kubovčík, Jozef Čáni, Mgr.
Milan Hanko, Zlatica Melnová, Renáta
Hurajová a im memoriam Jaroslav
Kompiš a Otmar Stanislav.
„Ťažko bolo vybrať z Vašich radov
len niektorých. Je Vás určite veľa, kto-

Voňahdy, asi v stredu to bolo, pred kolibou stojím, s dobrým kukerom pri očiach a čo nevidím – bača Miško na
druhom grúni sa oblieka. Košeľa, súkeníky, krpce, ešte aj
opliecko novô ba aj klobúk ako strecha na kostole. Pod
pazuchou modlitebná knižka. A keď fičúr išieu okolo
mňa, pretože cesta tak schádza do doliny, prihováram sa:
„A kdeže si sa vybrau, ani na hody? Vieš idem dolu do doliny trochu si pošpásovať s jednou vdovicou. (Miško je starý
mládenec) Hej, no a čo tá modlitebná knižka pod pazuchou? Nuž keď bude dobrô špásuvania hádam aj do nedele zostanem.“ Nuž aj takí sme my, a potom, že my starší
vraj už pre erotiku nemáme zmysel. Tak sa po novom volá
to, čo sa vždy nazývalo špásuvanie. Voňahdy mi valach
Peter z mišovej koliby mi takto hovorí: „Bača Ondro a či
vedia aká bola u nás na salaši erotika? Ale len medzi nami,
lebo by ma bača Mišo zabiu, keby sa dozvedeu, že som to
vytrúbiu.“
Nuž prišla voľáka grupa, samé baby spoza rieky Moravy.
Tá, čo ich sprevádzala, sa furt vraj vypytovala, že aký sú
slovácichlapi a podľa čoho to na prvý pohľad poznajú. Nuž
povedali hej, že podľa veľkosti nohy, teda chodidla, ako
sa spisovne povie. Kukali vraj po chlapoch v Bratislave,
v Žiline, v Mikuláši, ale samé šestky, sedmičky, sem tam
osmička a deviatky veľmi zrietkavo. Nuž vyteperila hých
k nám na kolibu. Keď videli tie zablatenie a zahnojenie
gumáky pod prístreškom, srdce im zaihralo. Veď bača má
asi dvanástky a my ostatní sa nedáme zahambiť. Tá najdivokejšia hneď okolo baču a ten len povedau: „Chlapi, nič sa
nedá robiť, je trhové hospodárstvo, tak len do toho.“
Bača Ondro na vlastné oči som videu, že nášmu bačovi dala českú päťstovku. My ostatní sme pozaliezali kde
sa dalo podnikať. Ráno po dojení bača dostau pridanú

rých úsilie bolo prínosom obci. Chceme
vďaku a uznanie vyjadriť aj ďalším
a v tejto tradícii pokračovať.“ – to boli
slová na záver oceňovania zástupcu starostu Ing. Pavla Mikušiaka. Vianočnú
náladu umocnilo aj vystúpenie detí
z miestnych škôl. Dobrú náladu prinieslo i vystúpenie divadeného súboru Atak 9 z Dovalova. No a o najveselšiu náladu sa postarala ľudová hudba
Zamiškovci.
Záverom za všetkých ocenených
vyjadril poďakovanie Mgr. Milan
Hanko: „Ocenenie bolo pre nás prekvapením. Cítime sa poctení i potešení, že sa
na nás ani teraz nezabúda. Ďakujeme.“
-zošFoto: Mgr. Juraj Záborský

ešte stovku. Keď sa zdráhau, že obchod je obchod, slečinka povedala: „Pane Báčo, že vás ty holiny musej pořádne
tlačit?“
A usmiata cupitala s ostatnými do doliny. Bača Ondrej
dlho som rozmýšľau prečo toho nášho baču tie gumáky tlačia? Jaj Peter, veď si ako to vajce natvrdo. My starší
chlapi sme už ako elektrické drôty, na tej zemi spadnuté.
Nevieš, či je v nich prúd. Ale keď je, tak ešte kopnú.
Voňahdy sme to povstania oslavovali. Vliau som chlapom a v kolibe sme spomínali. Začau som ja: Pamätám si,
že môj brat Jano bou pri partizánoch. Mladô ešte chlapčisko, skôr sa mu tie automaty páčili. Keď bolo povšetkom,
tak prišieu domou a na dvore mi granát ukazuje. Ondro,
vieš čo to dokáže? „No ukáž, vravím.“ Tak Jano odistiu
a hodiu rovno na reterát. Tresk, rana ako z kanóna, iba
triesky lietali. Vravím „to je ale sila, škoda, že to stará mať
nevideli.“ „Veď mám ešte, jeden vraví Jano.“ No hej, lenže
stará mať boli v tom reteráte. Sem daj aj do Mikuláša mi
treba zajsť, tu do banky, tu na hygienu či inde.
Voňahdy, keď som na hygienu išieu, kôli vzorkám syru,
moja stará, akože bačouka recepis my dala aby som z lekárne starej materi – akože mojej svokre liek som na motolice doniesou.
V lekárni „U boľavieho zuba“ mám pána magistra
kamaráta. Občas príde na kolibu, kyslú veľmi ľubi, dobrô
chlapä, ako kus chleba. Dal som mu ten recepis, pohotuvau, porátau, prehodili sme pár slov, lebo fronta bola
a porúčau som sa. Keď som už bou pekný kus na ceste
vybehou von a kričí za mnou. Ondro, počkaj, veď sa stala
hrozná vec, omylom nesieš starej materi namiesto antimotoliciara cyankály! „A to je taký veľký rozdiel, pýtam sa ja.“
Samozrejme, cyankály je dvakrát drahšie.
– pokračovanie nabudúce –
Jožo Urban

Zaujímavosti
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Barno Szent-Iványi a jeho verše
Umný človek bol Barnabáš Szent-iIványi, zvaný Barno, známy je jeho žartovný verš, opísal
v ňom cestu do Viedne so švagrom Náckom Smrecsányim, V Liptove sa z chuti nasmiali na ňom.
Niektoré najzaújímavejšie verše tu odtlačím:
V Smrečanoch meru volou mydlom umývajú,
Veľkomožný sa už do Viedne sberajú.
Pivnice sú prázdne, sýpka , humno, šopy,
Za dukát nenájdeš nikde sennej kopy.
A bozká si ženu, kým mu kabát práši:
„Už ma Barno čaká iﬆe v Mikuláši.“
Pinklík pod pazuchou, čižmy na palici,
Oštiepok, posúšik trčí v nohavici.

Tri musel zaplatiť.

Ešte od kuršmída sa tu odberáme,
Tri razy cengajú, my sa pohýňame.
Zeu posúch, oštiepok, piva sa naslápau,
Od Vrútok do Viedne na jeden cúg chrápau.
Fiaker, fahrens uns zum Golden Shnabel.
„Švagre, je to za koč tento fonkortabel.“
Izbu nám otvoria malovanú pekne,
A švagor proti mne tieto slová rekne:
„Ja tu nebudem žiť ako dáky pater,
Na večeru pôjdeme in Carltheater.“

Hostí je plno, ale predsa panuje istá tichosť.

„Ach, ešte mi, švagre, nesmieme byť pyšní,
Poďme my na Heukmarkt, či nám voly prišly?“
A voly už došly, vštky vypúšťajú,
Na studňu zavedú, smädnie napájajú,
Potom ich do maštál uvezujú radom,
Zpískanie, zmorernie, zmordovanie hladom.
A všetkie žrú chvatom, seno len tak šepce,
Len jeden je smutný a pribrať sa nechce.
Tedy ho vylúči, extra ho postaví,
Najkrajšiu porciu pred neho postaví.
A pýta ho pekne uhorsky, nemecky:
Jedz, Bela môj, ja som tvoj otec nebeský.
Druhý deň je už trh, včas ráno staneme,
Chríla sa dážď, vietor, na Heumarkt ideme.
Paraplui bol treba, my sme ho nemali,
Pred takýmto sklepom sme zrazu zastali.
A švagor zaklope, kupec „Herrein“ povie,
„Dobrý deň“, mu švagor po hersky odpovie.
Začne sa jednanie, ale sklepník ukáže na tabuľku, že má ceny
stále.
„Was geht mich an frix, frix, das sind Dumheiten nur,
Zweie werd’ ich geben für den mit schwarze Schnur.“
* volný preklad –Tak čo si dáš švagre, hádam ozaj kvargle?
** volný preklad – Roštenku som si dal, takú eﬆerházi.

Tu sme sa rozišli, každý v svoju stranu,
Švagor šiel za volmi kams’ za hornú bránu,
A ja do hotela, dokiaľ príde priateľ,
Zesť si kúsok syra dáky rostbráteľ.
Vôjdem do jedálne, sadnem si ku stolu,
Hneď kopa kelnerov je u mňa pospolu.

Zrazu sa odrapia na jedálni dvere,
Vojde chlap ako buk, silným hlasom zreve:
„A si už tu, Barno u besného hroma?
Už ťa všade hľadám, na rinku i doma!“
Všetko sa predesí, páni postávajú,
Kelneria sa kryjú, panie omdlievajú,
Ale sa stal pokoj, bo si sadne pekne
Na moju pravicu, takto ku mne rekne:
„Hát mit eszel, sógor, talán bizony kvárglit?“*
„Rostélyos hozattam, olyan, eszterházyt‘.“**
Príde kelner, švagor pýta polievku, mäso, víno a vyhlási:
„Und dann werde essen auch ich, eeszterházy‘.“
„Der Graf Eszteerházy, seine hochgeeboren,
Schenken uns die Ehre, gleich werde ich holern.“
A všetci kelneri nesú pohár, táner,
„Oberkelner“ letí pre bordó, šampáner.
Pán domový sa blíži, hlboko klaňajúc,
Eszterházy grófa úctive vítajúc.
Švagor teraz zbadal, čo je to za mýlka,
Zrazu ho nadíme Bogomírska pýcha:
Že jedo predkovia šesťtoročný páni,
Hrdinsky odpovie: „Ich heisse Szmrecsányi!“
Pán domový sa hneď chrbtom k nám obráti,
„A so hab’ die Ehre“, kelnerov hneď vráti.
Švagor darmo kríka: „Bringen sie Suppe, Fleisch“,
Kelner odmrkoce: „Ja, ja, ja, bitte, gleich.“
Pečienku doniesli, kríka: „Messer, Gabel! “
Nikdy viac nepôjde Zum Goldener Schnabel.

PhDr. Ján Hlavienka

Cirkev
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Storočný jubilant
V tomto roku evanjelici oslávili sté
výročie pamiatky posvätenia obnoveného kostola v Liptovskom Jáne.
Prinášame vám niekoľko slov o histórii evanjelického kostola v Liptovskom Jáne.
Reformácia zavítala do Liptovského Jána pomerne skoro. Už od
polovice 6. storočia sa tu vytvára
cirkevný zbor. Spočiatku sa veriaci
schádzali v Kostole sv. Jána Krstiteľa
v Liptovskom Jáne. V roku 687, po
Šopronskom sneme, bol tento kostol evanjelikom odobratý. Evanjelici
z Liptovského Jána, Závažnej Poruby
a Liptovskej Porúbky, boli pričlenení do novovytvoreného Cirkevného
zboru v Paludzi. No pre veľkú vzdialenosť Jána od Paludze všetky cirkevné úkony aj pre evanjelikov vykonával katolícky kňaz v Liptovskom Jáne
(krstil, sobášil, pochovával).
V roku 78 cisár Jozef II. vydal
Tolerančný patent, zákon, ktorým
udelil náboženskú slobodu štyrom
vierovyznaniam v ríši. To bol impulz
pre oživenie evanjelickej cirkvi v Liptovskom Jáne. V októbri 783 evanjelici v Liptovskom Jáne položili základný kameň a za dva roky bol postavený

tzv.
tolerančný
kostol. Mal šindľovú strechu a rovný
strop, nemal klenbu a hoci pôvodné
tolerančné kostoly
nemali veže, tento
pr avdepodobne
už mal vežu pristavenú, pretože
pri požiari, ako
sa píše v kronike, zničili sa aj
dva zvony. Žiaľ,
podoba pôvodného chrámu nikde
nebola zachytená.
Dňa piateho októbra 907 zhorela časť obce Liptovský Ján, aj cirkevná škola s kostolom. V roku 908
ho obnovili podľa projektov Juraja
Kossutha, staviteľa z Popradu, ktorý
pri obnove použil tvaroslovné prvky
novogotického slohu.
V novogotickom slohu obnovili aj
stĺpový oltár z roku 902 s obrazom
Ukrižovaného Krista.
Pred kostol postavili novogotickú
vežu s ihlancovitou strechou. Oltár
a kazateľnica, diela svätojánskeho

stolára Andreja Melichara, sú kópiou
oltára a kazateľnice z kostola v rumunskom Arade.
Podľa účtov z tretieho mája 909
znovu vybudovanie chrámu stalo
48 780 zlatých. Cirkevný zbor ostal
ešte niekoľko rokov zadlžený, čo prinášalo mnohé problémy aj neskôr
najmä, keď v roku 9 zomrel vyčerpaný brat farár K. Királyi.
Peter Taját
zborový farár svätojánsky
Foto: Mgr J. Záborský

Služby Božie počas adventu a Vianoc 2008
všetky adventné nedele

služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

9,00 hod.

24. december streda Štedrý deň

Štedrovečerné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

7,00 hod.

25. december štvrtok . slávnosť
vianočná Božie narodenie

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9,00 hod.

26. december piatok 2. slávnosť vianočná
Pamiatka Štefana mučeníka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9,00 hod.

28. december nedeľa po Vianociach

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9,00 hod.

3. december streda Záver občianskeho roka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

7,00 hod.

. január štvrtok Nový rok o polnoci

Stretnutie pod vežou

pod vežou ev. kostola

0,00 hod.

. január štvrtok Nový rok

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9,00 hod.

4. január nedeľa po Novom roku

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9,00 hod.

6. január utorok Zjavenie Krista Pána mudrcom Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9,00 hod.

Cirkev
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Vianoce – láska a milosť nášho Spasiteľa
Vianoce sú sviatky, na ktoré sa teší
každý z nás a očakáva ich s veľkou radosťou. Na dvere našich sŕdc klope posvätná hodina, ktorá je pre nás radosťou i nádejou. Kristus prišiel na tento
svet. Áno, prišiel, prichádza a príde.
O týchto troch príchodoch nášho
Pána sv. Bernard povedal: „prvý príchod je v tele a slabosti, druhý v duchu
a moci, posledný v sláve a majestáte“
Sv. Bernard hovorí, že keď Pán prvý
raz prišiel, bol viditeľný a bol medzi
ľuďmi. Keď príde na konci čias, vtedy
ho tiež všetci budú vidieť a uvidia svoju spásu. Avšak druhý príchod je skrytý a len vyvolení vidia Pána.
Prvý príchod bol v Betleheme. Syn
Boží prišiel na konkrétnom mieste a
v konkrétnom čase v tele a slabosti.
Stal sa človekom, aby človeka povýšil
k hodnosti Božieho dieťaťa.
Posledný príchod, v sláve a majestáte bude vtedy, keď príde v sláve súdiť
živých i mŕtvych.
Prostredný príchod v duchu a moci
je teraz.
Kristus prichádza! Prichádza každý
deň na oltároch celého sveta, rodí sa
v kňazských rukách počas konsekrácie. Prichádza a klope na dvere našich
sŕdc, v ktorých chce bývať.
Obyvatelia Betlehema nespoznali
čas navštívenia, v chudobe rodiny,
ktorá hľadala miesto na nocľah, nespoznali splnenie nádeje Izraela.
„Keby sme boli vedeli...“ – mohli by
povedať po Ježišovom narodení otvorili by sme pre neho dvere našich domácností, prijali by sme ho s radosťou.
Keby sme boli vedeli – mohli by šepkať medzi sebou obyvatelia Betlehema,

že táto chudobná žena, ktorá čakala
pôrod dieťaťa, je matkou očakávaného Spasiteľa, nedovolili by sme jej, aby
rodila v maštali. Keby mnohí z nás
vedeli, aké veľké šťastie nám chce dať
prichádzajúci Ježiš, neotáľali by sme s
obrátením. Keby sme uverili jeho slovám, ktoré predpovedajú jeho príchod
na konci čias, nestrácali by sme čas
na to, čo nás od Boha oddeľuje.
Ktokoľvek by bol v Betleheme prijal Pannu Máriu s Jozefom, bol by sa
stal najbohatším na svete, ale nikto
to nevyužil. I z obyčajného chlieva sa
stáva najslávnejšia katedrála sveta slávnejšia než Jeruzalemský chrám. Tam
totiž bývala Božia sláva, ale v betlehemskej maštali bol Boh samotný.
Tak je to aj s nami. Hoci sme slabí
a hriešni, ale keď necháme Ježiša
vstúpiť do nášho života, staneme sa
veľkými a Božími.
Kristus k nám prichádza a prechádza okolo nás. Skrýva sa v ľuďoch,
nielen v chorých, opustených či chudobných, ale aj v tvojej manželke či
manželovi, v tvojom dieťati, susedovi,
šéfovi v práci. Často ho však nechceme vidieť a predsa on sám povedal:
„čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších, mne ste urobili...“
Na Vianoce si túto pravdu musíme
znova uvedomiť. Neoslavujeme Vianoce len preto, aby sme si pripomenuli
ten Kristov prvý príchod a pamätali
na ten posledný, ale aj preto, aby sme
si uvedomili, že on je tu stále. Už je tu!
Vykúpil tento svet a svet mu patrí.
Skúsme sa z času na čas pozrieť do
zrkadla, sebe do očí a povedať si: „Som
niekto, koho Boh nekonečne miluje. Čo
viac si môžem priať?“ Skúsme sa po-

zrieť do očí našim blízkym, známym,
spolupracovníkom, ľuďom, ktorých
stretávame na ulici a povedať si: „Toto
je niekto, koho Boh nekonečne miluje.
Tento človek je pre mňa príležitosťou
prejaviť lásku.“Urobme všetko, čo je
v našej moci, aby sila našej lásky bola
mocnejšia ako zlo v našich chorých
srdciach.
Zostaňme verní jedinému a pravému Svetlu a vpustime Ho do nášho
vnútra, aby v nás svetlo Vianoc bolo
mocnejšie ako tma zla.
Túžme po Ježišovi intenzívne celý
rok, veď on je Emanuel, Boh s nami...
On je najväčší dar Boha pre nás.
Poďme teda do Betlehema a na svojej ceste urobme to, čo nám odkazuje
prorok Izaiáš: Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina nech sa vyplní a každý vrch a kopec
zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je
hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu. Toto všetko zakončime svätou spoveďou.
Poďme teda do Betlehema, veď Ježiš
preto zostúpil z neba, aby nás všetkých
priviedol do neba.
Všetkým Vám prajem požehnané
prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa Božích milostí. Nech je
to pre nás všetkých čas radosti a vďačnosti voči Bohu a tým, ktorých nám
Boh postavil do cesty.
Sviatosť zmierenia pred Vianocami
Na Narodenie Krista a predovšetkým jeho príchod do nášho srdca sa
máme pripraviť aj dobrou svätou spoveďou a odstrániť zo svojho vnútra
všetko to, čo tam nepatrí a naplniť sa
Kristovým pokojom.

V našej farnosti bude svätá spoveď vo farskom kostole dňa 4. 2. 2008 od 3.30 do 4.00.hod.
Poriadok svätých omší počas Vianoc v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne
24.2.2008

Streda

7.30 a 24.00 hod.

3.2.2008

Streda

6.00 hod.

25.2.2008

Štvrtok

.00 hod.

0.0.2009

Štvrtok

.00 hod.

26.2.2008

Piatok

9.30 hod.

04.0.2009

Nedeľa

0.00 hod.

28.2.2008

Nedeľa

0.00 hod.

ThLic. PaedDr. František
Kočibal
správca Rím.-kat farnosti
Liptovský Ján
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Školstvo

Čo nového v základnej škole?
Zapojili sme sa do projektu SEPARUJTE S NAMI, ktorú zastrešuje Občianske združenie Tatry. Absolvovali sme aj prednášky o separovaní odpadu s Mgr. Rudolfom Padom, ktorý
nám vysvetlil, ako separovať odpad, aký odpad patrí do žltej
nádoby a modrej, či zeleného kontajnera.Odpad separujeme v škole priamo v budove. V každej triede máme nádobu
na papier a plasty. Na chodbe vo vestibule je aj nádoba na
špeciálny odpad – napr. na použité batérie. Na každej hodine etickej výchovy zozbieraný odpad triedime a vynášame
do kontajnerov v obci. Papier zhromažďujeme v priestoroch
suterénu, a potom vyvážame do zberných surovín. Minulý
mesiac sme odovzdali dva veľké kontajnery papiera a získali
3 000 Sk, ktoré sme poslali do súťaže v Komunitnej nadácii
Liptov Poďme spolu, podporíme našu školu.
 Pán Pado prišiel medzi žiakov školy aj s Hugom je
to maskot kampane HODINA DEŤOM. Vyzbierali sme tisíc
korún, ktoré sme venovali tejto nadácii pre deti, ktoré to
viac potrebujú (fotka č.).
 Rozbehli sme projekt v rámci regionálnej výchovy,
kde sme si naplánovali, že navštívime kaštiele v našej obci,
budeme skúmať ich minulosť, budeme ich fotografovať, kresliť a maľovať, písať o nich krátke eseje. Potom zhromaždený materiál vydáme ako malé knižky. Takto sme s piatakmi navštívili Nemešovsko-Barnovský kaštieľ. Pán kastelán
nám poukazoval jednotlivé miestnosti s krásnymi klenbami, spolu sme sa odfotografovali pri krbe a informácie sme
spracovali na hodinách dejepisu a literárnej výchovy. Na
hodinách výtvarnej výchovy sme kaštieľ aj namaľovali. Na
informatike sme fotografie stiahli do počítačov a vybrali
najlepšiu, ktorú vidíte aj v Jánskych novinách (fotka č.2).
 Veľmi sa nám darilo na pracovnej návšteve v múzeu Slovenského krasu. Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa
vybrali vyrábať búdky pre vtáčikov. Mirka Špačková píše
o návšteve takto:
Reštaurácia pre vtáčiky
Na utorok 25. novembra som sa veľmi tešila. Navštívili sme
SMPaJ v Liptovskom Mikuláši. Chlapci vyrábali vtáčie
búdky. My dievčatá sme tiež nezaháľali a kuchtili sme dobroty pre vtáčiky. Ak by ste si aj vy chceli otvoriť reštauráciu
pre vtáčiky, tu je zopár receptov.
Recept na tukové gule:
3 pl. masti, 9 pl. rôznych semienok, 2 pl. posekaných orechov spolu vymiešame a dáme do sieťky s veľkými otvormi.
Zavesíme na konár.
Recept na rezne:
Loj obalíme rôznymi semienkami napr. ľan, slnečnica. Do
rezníka urobíme dieru a zavesíme na špagát a na konár.
Pozor: Tuk nesmie byť slaný, pretože by vtáčiky rýchlo
vysmädli. Dobroty nikdy nevešiame na slnko. Nám by asi
tieto jedlá veľmi nechutili, ale pre vtáčiky je to hotová pochúťka.

Školstvo
Pripájame vám aj fotografie: Ako chlapci zbíjali búdky a ako dievčatá „varili“ vtáčie
dobroty (fotka č. 3, 4).
 Naši prváci sa rýchlo aklimatizovali do vyučovacieho procesu. Pani učiteľka ich
chváli, že sú usilovní ako včeličky. Sem – tam sa stane, že si niečo zabudnú, ale to sa im dá
ešte prepáčiť. Stále spomínajú na školu v prírode vo Vysokých Tatrách (fotka č. 7).
 Deviatakom sa učiť nechce. Dokonca ani správanie nie je u niektorých na jednotku.
Písali prípravné testy na Monitor, kde zistili, že treba pridať v učení. Prostredníctvom novín
máme pre nich odkaz: zodpovednejšie sa stavajte ku svojim povinnostiam. Pozdravujeme
aj ich rodičov a prosíme: Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko…
 Vrámci turistického krúžku sme boli na vodopáde Skok. Bolo krásne počasie a previezli sme sa aj na zubačke. Deti píšu:
Pri vodopáde Skok
Počas jesenných prázdnin sme sa vybrali s turistickým
krúžkom a s pani učiteľkou Jandovou na Štrbské Pleso.
Ráno o siedmej hodine sme sa stretli na stanici v Podturni.
Cestovali sme vlakom do Štrby a lanovkou – zubačkou na
Štrbské pleso.
Najprv sme sa prešli okolo Štrbského plesa a odfotili sme
sa s divými kačičkami. Vôbec sa nás nebáli, dali sme im aj
kúsok suchého rožka.
Počasie nám veľmi neprialo, všetky tatranské štíty boli
zahalené v mrakoch, ale my sme aj tak vytrvalo kráčali hore
Mlynickou dolinou a pozorovali krásy tatranskej prírody.
Veľmi sa nám páčili borovice – limby, rôzne zákutia v skalách a veveričky.
Nad pásmom lesa nás prekvapil silný vietor, ktorý nás
takmer odfúkol. Aby nám nebola zima, obliekli sme si aj
pršiplášte. Vodopád sa nám páčil. Aj cesta domov v starodávnom vozni so stolíkmi sa nám páčila. Výlet sa nám vydaril a budeme na neho dlho spomínať. Členovia turistického
krúžku: Janko, Tibor, Majka, Danielka, Lukáš a Markétka
(fotka č. 5,6).
 Aj naši strelci zo streleckého krúžku zasa zabodovali
v súťaži. V Liptovskom Hrádku medzi mestskými školami
obsadili tetie miesto. BLAHOŽELÁME.
Blahoželáme aj futbalistom, ktorí v oblastnej súťaži v Okoličnom boli na druhom mieste.
 Viete ako si treba správne čistiť zuby? My to už vieme
vďaka pani zubnej doktorke Miške Adamčíkovej a jej bratovi Jarkovi, ktorí nám to ukázali na veľkých zubiskách a s velikánskou kefkou. Či si dobre čistíme zuby nám potvrdil test,
ktorý nám naši bývalí žiaci (Miška a Jarko) urobili: natreli
nám zuby vodičkou a komu sa sfarbili namodro, ten si zuby
zle umýva. Čo myslíte, ako to dopadlo? Nuž veru, všetci
sme mali modré zuby. Musíme sa starať o svoj chrup lepšie. Ďakujeme súrodencom Adamčíkovcom za osvetu a prajeme im, aby sa im v práci aj štúdiu darilo. (fotka č. 8)
Pripájame aj naše práce, nech sa zabavíte riešením našich
tajničiek.
Všetkým Vám prajeme Veselé Vianoce a veľa zdravia
v roku 2009. Nech je pre nás všetkých úspešný!
Mgr. Jana Pivková
riaditeľka školy
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„Štyri ročné obdobia“
Vynovené priestory v materskej škole potešili všetkých,
najmä deti. „Lentilkové triedy“ ich radostnejšie každé ráno
vítajú a ani rozlúčka s rodičmi vo dverách triedy nie je
taká ťažká. V novej jedálni „chutí oveľa viac“ a v umyvárňach chcú všetky deti vyskúšať nové sprchové kúty. Len
steny v triedach, hoci boli farebné, nepôsobili príliš veselo a pútavo. Padlo veľa návrhov, ako ich „oživiť“ – urobiť
na stenu veľké slniečko, aby bolo v triede „teplejšie“, alebo
namaľovať strom a v každom ročnom období ho bude
charakterizovať niečo iné, alebo vystrihnúť veľa zvieratiek, lebo sú milé a veselé. No predovšetkým by to malo
byť niečo nezvyčajné a zároveň príťažlive a
pútavé.
Taká možnosť sa naskytla vďaka ochotnej mamičke Dagmar Dubovskej, ktorá
nám sprostredkovala stretnutie s pani Mgr.
Andreou Vyoralovou, učiteľkou zo Školy
úžitkového výtvarníctva v Ružomberku,
teda odborníčkou na slovo vzatou. Už po
prvom stretnutí neostal nikto – ani deti,
ani dospelí – na pochybách, či sa a do akej
mieri trieda zmení. Najprv bolo treba prezrieť množstvo návrhov, ktoré by školské
veľkorozmerné steny výstižne vyplnili. No

vybrať si len niekoľko z takého množstva bolo ozaj veľmi
ťažké. Všetky totiž boli pestrofarebné, pútavé, veselé, no
najmä originálne. Po dlhom rozhodovaní padla voľba na
ročné obdobia – obrázky jar, leto, jeseň, zima. A tak sa
začala naša spolupráca so ŠÚV-kou. Pani Andrea nás pravidelne informovala, ako sa jej dievčatá usilujú, ako napreduje práca na obrázkoch. No a hotové obrázky prekonali
všetky naše očakávania. Sú ozaj nezvyčajné a originálnym
spôsobom vystihujú množstvo z toho, čo majú deti najradšej – slniečko, zvieratká, kvietky, pestrofarebné lístky,
snehové vločky... Dnes sa môžu tešiť, že jar i leto, jeseň aj
zimu majú v triede každý deň.
Veľká vďaka patrí predovšetkým p. Mgr.
Andree Vyoralovej a jej žiačkam. Sme presvedčení, že aj v budúcnosti budeme spolupracovať, či už na interiérových priestoroch,
alebo v exteriéri školy.
Ďakujeme za ochotu všetkým, ktorí
finančne i inak prispeli, k tomu aby
prostredníctvom takýchto obrázkov boli
priestory pre deti, kde trávia každodenne
niekoľko hodín, príťažlivejšie, veselšie a pútavejšie.
G. Kompišová

O Ferdovi Mravcovi
Rozprávanie o ňom i o jeho kamarátoch i o tom, ako žijú
pre nás pripravili tety zo Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V triede
nás privítal Fedro Mravec v nadživotnej veľkosti. Deti na
jeho otázky vedeli hravo odpovedať, dokonca ho upozornili, že má jednu šnúrku na topánke rozviazanú. Ani pri
rozprávaní o pestrofarebných kvietkoch a vzácnych rastlinkách sa deti nedali zahanbiť a dokázali, že o nich veľa
vedia, proste, že ich príroda i všetko čo s ňou súvisí, zaujíma. Správne vedeli vyplniť i omaľovánky, ktoré vystihovali všetko, o čom sa rozprávali s Ferdom Mravcom. Na
záver si všetci s tetami zatancovali na veselú pesničku „O
stonožke“. No najväčšiu radosť mali z toho, keď tety splnili svoj sľub a CD s pesničkou „O stonožke“ nám o pár dní
poslali.

Už teraz sa tešíme, keď nás „múzeumové“ tety navštívia
znovu a na to, čím nás prekvapia.
-zoš-
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Ako si v škôlke žijeme?
Cvičenie v telocvični – už od septembra aj „škôlkári“ –
veľkí i malí cvičia v telocvični.
Vďaka spoločným dverám so školou netreba chodiť cez
školský dvor, čo s radosťou privítali aj pani učiteľky, lebo
sa deti nemusia toľkokrát obliekať a vyzliekať ako minulý
školský rok.
Anglický jazyk – Hellou – sa každý týždeň v pondelok
popoludní ozýva vo „veľkej“ triede, kde sa deti 5–6 ročné
vďaka Mgr. Fecske učia anglický jazyk.
Soľná jaskyňa – permanentne raz za
týždeň pobudnú v soľnej jaskyni dve skupiny detíz triedy 4–6 ročných . Blahodárne
účinky slaného prostredia sa prejavili v dochádzke v tejto triede, kde aj teraz v období
zvýšenej chorobnosti je počet dochádzajúcich detí takmer sto percentný. Plánujeme
pobyt i pre mladšie deti, len prvýkrát je
potrebné vyskúšať si jaskyňu s rodičmi.
Vystúpenie detí – dňa 28.novembra s básničkou a pesničkami vystúpili
v obradnej sieni obecneho úradu na uvítaní detí do života aj naše deti – Anička
Halušková, Danielka Poliaková, Aďka
Pavelicová a Samko Dubovský.
Privítanie Mikuláša – aj my sme
privítali šiesteho decembra (v sobotu)
v areáli školy Mikuláša, Snehulienku

i protivného čerta. Darčeky nás potešili, zaslúžili sme si
ich aj za prekrásne vianočné ozdoby.
Vystúpenie pre dôchodcov – siedneho decembra sme
vystúpili s programom pre našich starých rodičov i pre
ostatných. Naše vystúpenie sa im veľmi páčilo, lebo nás
odmenili silným potleskom a sladkou odmenou.
Vianočná besiedka – na vianočnej besiedke sme sa
znovu stretli s Mikulášom. Okrem sladkých balíčkov nám
priniesol hromadu krásnych hračiek. Hneď na druhý deň
sme ich mohli vyskúšať. Sú ozaj veľmi pekné. Sľubujeme,
že si ich budeme šetriť.
Vianočné koledovanie – deń pred vianočnými prázdninami sme sa vybrali do
obce koledovať. Naše koledovanie potešilo
tety v obchode i nakupujúcich i deti v špeciálnej škole. Nezabudli sme ani na pána
starostu a tety na úrade, kde sme si vykoledovali najväčšiu odmenu.
Na záver sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí nám počas celého roku
finančne a inak pomáhali. Rodičom:
Pavelicovcom,
Poliakovcom,
p.
Dubovskej, p. Stanislavovi a Sokolovi.
Tiež p. Mikušiakovej, Vadovickej a pánovi Hackerovi. Aj ich zásluhou sa
na vianočnej besiedke všetky detské
očká rozžiarili.
Pedagogický kolektív MŠ

„O zúbkoch a zubných kefkách.“
„Ozaj si máme priniesť zubné kefky? – pýtali sa nás v materskej škole deti i mnohí rodičia. Ozaj!“
V piatok 5. novembra sme u nás privítali uja Jarka
Adamčíka ml. a tetu Michalku Adamčíkovú, ktorí nám
prišli porozprávať čo-to o našich zúbkoch, ako sa o ne
máme starať, aj prečo občas pobolievajú.
Najskôr nám ukázali „zázračnú“ vodičku, ktorá mala
odhaliť, či si deti dobre umývajú zúbky. Veru niektorí mali
veľké obavy z toho, ako to dopadne – či vodička zmení
farbu, alebo nie. Nakoniec sa na skúšku podujali skoro
všetci.
Pozornosť zbystrili deti najmä vtedy, keď uvideli v rukách uja Jarka veľkú zubnú kefku. Podaktorí si mysleli, že
taká kefka vyčistí zúbky sama a zúbky sa nekazia a nebolia. No hneď boli vyvedené z omylu. Ako povedal ujo
Jarko: „Správnu kefku treba kupovať v lekárni, vymeniť ju
vždy, keď zistíte, že je už zničená. Potom si s ňou môžeme
správne čistiť zúbky.“
Všetky deti na záver dostali kalendárik s nálepkami,
kde si môžu nalepiť obrázok, keď si zúbky umyjú a podľa
toho budú vedieť, či sa o zúbky starajú pravidelne.

Deti mali ešte množstvo otázok, ako a kde dostať takú
veľkú kefku, alebo čarovnú vodičku. Niektorí prezradili aj
to, prečo sa boja tety zubárky.
Všetci sľúbili, že sa budú o zúbky poctivo starať, dodržiavať všetky rady, takže možno tetu zubárku nebudú
musieť vôbec navštíviť. A ujo Jarko si to, aspoň dúfame,
príde o polroka skontrolovať.
-zoš-
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Kedy pôjdeme na lyže?
Toto je každý rok najčastejšia otázka členov lyžiarskeho
oddielu TJ Štart Liptovský Ján v čase od konca októbra.
Deti sa na zimnú sezónu vždy veľmi tešia a nevedia sa dočkať prvej domácej lyžovačky.
Aby boli na svahoch našich lyžiarskych stredísk dostatočne pripravení, trénujú pod odborným dohľadom našich
trénerov. S jesennou prípravou sme začali v septembri.
V tejto príprave sa zameriavame hlavne na atletické, gymnastické a posilňovacie cvičenia. Podľa poveternostných
podmienok prebieha príprava vonku alebo v telocvični ZŠ
Liptovský Ján. Osvedčenou a veľmi dobrou prípravou na
zimu je hlavne korčuľovanie na kolieskových korčuliach
a simulované „lyžovanie“ okolo kužeľov. Na túto činnosť
využívame letisko v Jamníku, prípadne príjazdovú cestu
do hotelového zariadenia Bystrá v našej obci.
V mesiaci október sme v lyžiarskom oddieli zorganizovali medzi rodičmi tri brigády na svahu nášho lyžiarskeho strediska Javorovica. Zjazdovka bola veľmi znečistená
od konárov stromov a od veľkých kameňov z letnej ťažby
dreva. Takéto brigády organizujeme v spolupráci s prevádzkovateľom strediska každoročne pred zimnou sezónou a chceme v nich, samozrejme, pokračovať i v budúcnosti.
V zimnej sezóne 2008/2009 máme v lyžiarskom oddieli
spolu 20 detí, z toho sedem lyžiarov v kategórii žiaci, osem
v kategórii predžiaci a päť najmenších lyžiarov v kategórii superbaby. Žiaci a predžiaci sa počas sezóny zúčastňujú pretekov s celoslovenskou pôsobnosťou, Slovenskom
pohári, i na regionálnych pretekoch Liptova, Liptovskom
pohári. Najmenší lyžiarikovia, zaradení do kategórie superbaby, sa s lyžami, s technikou zjazdového lyžovania
a s veľkým kopcom ešte len zoznamujú. Kým skončí zimná
sezóna i oni už budú smelo a úplne samostatne lyžovať.

Javorovica
Pán starosta ma oslovil, aby som napísal pár riadkov, ako
sme pripravení na zimnú sezónu 2008/2009. Po technickej stránke by malo byť všetko pripravené. Bola vykonaná
údržba a opravy vlekov, v čerpacej stanici boli vymenené hlavné stykače, kompenzačné kondenzátory, vykonaná údržba čerpadiel a odskúšaná funkčnosť zasnežovacieho systému. Počas krátkodobého ochladenia bol celý
systém zasnežovania uvedený do prevádzky a začali sme
so zasnežovaním stopy pod vlekom Doppelmayr. Avšak
vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia v ďalších
dňoch a týždni bolo zasnežovanie už na druhý deň prerušené.
Na úpravu zjazdových tratí sa kupuje ďalšie snežné
pásové vozidlo typu Prinoth T4 SW s navijákom.
Spoločnosť je v jednaní s firmou SNOWTECH ohľadom výberu a dodávky kontrolného lístkového systému.
V tomto prípade nespočíva problém vo výbere vhodného
systému pre naše stredisko a jeho uvedenia do prevádzky

Ale máme už aj také superbaby, ktoré trénujú v lyžiarskom
oddieli už dlhšie a majú za sebou minimálne jednu zimnú
prípravu. Takéto detičky sa už môžu zúčastňovať pretekov
a určite s nimi pôjdeme vyskúšať atmosféru zápolenia na
regionálnych pretekoch Liptovského pohára.
Sneh nám už napadol. Veľmi sa tomu tešíme, ale zatiaľ
chodíme do iných lyžiarskych stredísk, pokiaľ svoju prevádzku spustí naše domovské lyžiarske stredisko Javorovica.
Tak ako po minulé sezóny, aj teraz budeme opäť trénovať v sobotu a v nedeľu od 8.30 do 9.30 hod. a v pracovnom
týždni poobede utorok a v štvrtok od 6.00 do 8.00 hod.
Ak máte malé deti, lyžovanie sa vám páči, ale netrúfate si odborne viesť svoje ratolesti k zjazdovému lyžovaniu, príďte sa na nás pozrieť. Môžete sa i vy stať našimi členmi a budete voľný čas svoj i svojich detí tráviť na
čerstvom vzduchu a v kolektíve športových nadšencov,
Katarína Schrötterová
malých i veľkých...
ešte pred začatím sezóny, ale v dojednaní vyhovujúcich
platobných podmienok vzhľadom na finančné možnosti
spoločnosti.
Sú pripravené podmienky pre fungovanie vlastného
servisu a požičovne lyžiarskych potrieb. Veľmi dôležitým
faktorom pri už známej predpovedi počasia na . dekádu
decembra bude kapacitná možnosť firmy TECHNOALPIN
zapožičať nám za vyhovujúcich finančných podmienok
ďalšie snežné delá v počte minimálne štyri kusy plus dve
tyče tak, aby pri celodenných mrazoch v priebehu dvoch
týždňov bolo možné vysnežiť pod vlekom, zjazdovku
Balcovie dolinka a dojazdový areál so školským vlekom.
Preto otázka o pripravenosti na sezónu je skôr hypotetická, lebo veľmi veľa faktorov a hlavne ten najdôležitejší, počasie, rozhodujúcou mierou ovplyvňujú výsledok
našej roboty. A tým výsledkom je mať vysnežené zjazdové trate a trasu pod vlekom aspoň na 40 cm a vtedy
môžeme povedať, že sme pripravení na začiatok zimnej
Ladislav Kráľ
sezóny.
konaťeľ Športcentra Lipt. Ján
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Čo je nové v Občianskom združení Jánska dolina
September: Dňa 20. 09. 2008 o 5.30 v katolíckom kostole Jána Krstiteľa vstúpil do stavu manželského jeden zo
zakladajúcich členov. Pán Michal Hacker, riaditeľ hotela
Liptovský dvor šťastlivo vplával do prístavu manželského
spolu s Martinou Považanovou. Všetci členovia združenia
im touto cestou gratulujú a prajú veľa šťastných spoločných
dní.
Október: V penzióne Aurel sa dňa 8. 0. 2008 stretli
členovia združenia aj so svojimi rodinnými príslušníkmi,
aby prehodnotili a ukončili letnú sezónu. Sezónu zhodnotili ako veľmi dobrú, hlavne jej druhú polovicu (august).
Tento deň bol o to zaujímavejší a radostnejší, že nášmu členovi Pavlovi Dzúrovi sa narodil synček Paľko. Takže bol
aj dôvod na oslavu. Malému Paľkovi želáme veľa šťastia
a zdravia!
November: V dňoch 6. až 9. . 2008 sa konala výstava
CR v Budapešti pod názvom Hó Show. Zúčastnilo sa jej aj
naše združenie, ktoré reprezentovali Emília Ringošová
a Ing. Andrea Drobná. Výstavu sme hodnotili veľmi pozitívne. O Liptovský Ján bol veľký záujem zo strany návštevníkov výstavy. Hneď po výstave sme mali stretnutie
združenia, kde niektorí členovia poznamenali, že im už
prichádzajú maily z Maďarska.
A na záver nezabúdajme, že Občianske združenie nie je
len o starostiach, ale aj o radostiach.
Emília Ringošová
predseda OZ Jánska dolina

www.hornyliptov.sk
Začiatkom roka 2008 sa z iniciatívy neziskovej organizácie A-projekt a aktívnych členov prípravného výboru,
vytvorilo občianske združenie Miestna akčná skupina Horný Liptov. Našim cieľom je systematicky spolupracovať
na rozvoji regiónu horný Liptov tak, aby jeho výnimočné
hodnoty zostali zachované a prinášali trvalý úžitok miestnym obyvateľom. Momentálne združujeme 43 členov, medzi ktorými nechýbajú zástupcovia 22 obcí horného liptova, miestni podnikatelia, poľnohospodárske a lesnícke
subjekty, mimovládne organizácie a občania. Členstvo
v združení je otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem
aktívne sa podieľať na rozvoji a zveľaďovaní nášho krásneho regiónu. Výsledkom niekoľkomesačnej intenzívnej
spolupráce členov, priaznivcov, členov prípravného výboru a pracovných skupín je Integrovaná stratégia rozvoja
horného Liptova do roku 205. Táto je základnou podmienkou pre získanie finančnej podpory z Programu rozvoja
vidieka SR 2007–203, osi 4 Leader. Kompletnú verziu stratégie odovzdáme na Pôdohospodársku platobnú agentúru
v polovici decembra 2008 dúfame , že bude naša stratégia
podporená.
V rámci našich aktivít sa nám podarilo nadviazať vzájomnú spoluprácu s Mezi Úpou a Metují, občianskym

združením Centrum rozvoje Česká Skalice a poľským kúpeľným mestečkom Polanica Zdrój. Absolvovali sme niekoľko vzájomných návštev s cieľom rozvinutia spoločných
projektov. Naposledy sme našich partnerov privítali v pondelok šiesteho októbra v Liptovskom Jáne, ktorý je jedným
z členov. Pondelkový večer bol venovaný téme Cestovný
ruch a miestny produkt, podporenej premietaním filmov
Ľubora Patscha, vytvorených pod hlavičkou Art Štúdia, ako
zdroja inšpirácie pre rozvinutie spoločných projektov. Na
druhý deň po rannej prehliadke krás Liptovského Jána, sme
pokračovali diskusiou na tému Kultúrne mosty v prepojení
na cestovný ruch. Napriek krátkosti času sme stihli podpísať aj zmluvu o partnerstve medzi MAS Mezi Úpou a Metují
a MAS Horný Liptov, či absolvovať prehliadku Ovčiarskeho
múzea, návštevu Základnej umeleckej školy, Súkromnej
základnej umeleckej školy a Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom Hrádku. Veľmi sa tešíme z toho, že zo
vzájomnej diskusie účastníkov vzišli aj konkrétne námety na spoluprácu medzi konkrétnymi subjektami. Veríme,
že naše spoločné nápady sa nám v dohľadnej dobe podarí
pretaviť do reálnych aktivít a prostredníctvom nich udržiavať a rozvíjať cestu partnerstva, na ktorú sme sa spoločne vydali.
Viera Rajniaková

„Mikuláš je dobrý dedko...“
Takto zneli úvodné slová piesne o Mikulášovi v sobotu
šiesteho decembra v areáli základnej školy. Deti tu netrpezlivo čakali na obľúbeného Mikuláša. Čakanie im spríjemňovala babka „Ježibabka“. Najprv im chcela zobrať všetky
balíčky, ale keď sa presvedčila, že deti sú ozaj šikovné, tak
si to rozmyslela. Veď vedia recitovať, spievať, ba aj vyrábať
prekrásne vianočné ozdoby. Vďaka pani učiteľke Špačkovej
a Fröhlichovej, odborníčkam na slovo vzatým, boli diplomom a balíčkom odmenené tie naj… ozdoby. Ozdobená
jedlička a spev detí určite prilákal Mikuláša, Snehulienku,
ale i čerta. Na koči priviezli mnoho balíčkov a odmeňovali deti za spev i recitovanie. Aj Martinko, ktorý porozprával Mikulášovi vtip, dostal sladkú odmenu. Malý Miško
už-už chcel prezradiť, kde Mikuláša videl, ale zavčasu ho
čert odohnal. Darčeky dostali aj ostatné deti, ktoré stáli
opodiaľ. Báli sa čerta, lebo ich tak strašne strašil, až im
bolo do plaču. Čertovi sa strašenie očividne zapáčilo, lebo
o chvíľu strašil aj dospelých. To sa mu skoro nevyplatilo.
Plačlivo sľuboval, že o rok sa on určite polepší. A to sa už
pomaly stmievalo a prišiel čas na zapálenie vianočného
stromčeka. Po spoločnom odpočítaní s pánom starostom
sa stromček naozaj rozžiaril. Počas vianočného obdobia
bude sprevádzať všetky deti cestou do školy. Pán starosta
nám zaželal krásne Vianoce a vyslovil prianie, aby sme sa
stretli znovu o rok.
-zoš-

Tajničky od našich školákov
Šťastný Nový.....................................................................!
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petardy, sneh, ohňostroj, sane, guľovať, čaj,
pec, krúpy, Ježiško, rum, soby, kapor, ľad

strom, hviezda, guľa, prskavky, ozdoby, petardy, sneh,
vločky, zvonček, kapor, sane, lyže, sviečka, krúpy, zima,
dary, soby

! tu môže byť vaša reklama !
reklama-zábava-doprava
mobil: 0905 560 57
e-mail: urban@a-panter.sk
web: www.a-panter.sk

Ponúkame možnosť umiestnenia vlastnej reklamy.
Základný poplatok…500 Sk/ 6,59 € (kurz 30,260)
Bližšie informácie na tel.: 0905 560 57
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