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Tri otázky pre starostu
Vykonávame úpravy priestorov pri evanjelickej fare, kde
sa premiestni knižnica, ktorú otvoríme v júni.
Všimla som si nový bezbariérový vstup na obecnom úrade.
Čo je ešte nové?
Áno , prerobili sme vstup do obradnej
siene na bezbariérový. Aby ho mohli
využívať telesne postihnutí občania
a návštevníci na vstup do obecného úradu. Chceme tak vyjsť v ústre-

ty našim občanom i návštevníkom.
Nedávno sme podali žiadosť spolu
s projektom na zriadenie zberného
dvora.
Okrem tohto sme žiadali i o strojné vybavenie, ktoré by zahŕňalo mulčovač spolu s viacúčelovým traktorom. Tento by sme využívali pri
údržbe obecných priestranstiev, ale
aj mnohých súkromných pozemkov,
na ktorých si vlastníci neplnia svoju zákonnú povinnosť. Nevykášajú
svoje pozemky, čo rozhodne narúša vzhľad obce. Pri Kadi pribudli dve
hojdačky pre deti a dosypali sme piesok do pieskoviska a urobili sa i iné
drobné úpravy. Dúfam, že hojdačky vydržia aspoň do konca prázdnin,
pretože už teraz sme jednu opravovali po vandaloch.
Dostali sme dotáciu na opravu
základnej školy takmer 100.000 €.
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Za tieto peniaze chceme vymeniť
okná, opraviť a dobudovať sociálne
zariadenia pre žiakov i učiteľov, hlavne pri telocvični, aby ju mohla využívať aj širšia verejnosť.
Teraz vykonávame úpravy priestorov pri evanjelickej fare, kde sa premiestni knižnica, ktorú otvoríme

v júni. Potom sa začnú prerábať priestory bývalej knižnice, kde

vznikne nová trieda materskej školy
určená pre najmenšie detičky. Táto
bude dokončená do konca júla, kedy
sem prídu prví škôlkari.
Okrem iného sa začala výstavba nájomných bytových domov. Sú
vybudované základy pod prvú bytovku a začínajú sa stavať obvodové
múry.
Onedlho začne letná sezóna,
obec sa pripravuje. Ako je to
s termálnym kúpaliskom?
Dostali sme prísľub od prevádzkovateľa kúpaliska, že kúpalisko bude
na letnú sezónu pripravené.
Vzhľadom na to, že minulý rok
hygiena povolila prevádzku len
do konca augusta (kvôli havarijnému stavu v bufetoch a sociálnych
zariadeniach). Dúfame, že prebiehajúca rekonštrukcia bude dostatočná
a včas ukončená, aby mohlo byť kúpalisko otvorené. Zatiaľ sa snažíme pripraviť obec, pretože tí, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, si úbytok turistov určite všimli.
A pocítila to i obecná pokladnica,
v ktorej poklesol príjem z daní z ubytovania o 50 % za predchádzajúci
štvrťrok a tento pokles naďalej pokračuje. Preto sa snažíme pripraviť sa na
letnú sezónu čo najlepšie a apelujem
aj na občanov, aby sa snažili udržiavať

záhrady a verejné priestranstvá čisté a upravené. Pretože zamestnanci
obecného úradu nestačia sa postarať
naraz o obecné priestranstvá i súkromné záhrady. Snažme sa spríjemniť životné prostredie nielen sebe, ale
i ostatným spoluobčanom a návštevníkom. Potom môžeme očakávať, že
sa k nám budú chcieť vrátiť.
Blížia sa jánske slávnosti.
Máme sa načo tešiť?
Organizačný výbor spolu so zastupiteľstvom sa snaží pripraviť bohatý
program, aby si v ňom našiel niečo
každý od najmenších po najstarších.
Snažíme sa vyvarovať chýb z predchádzajúcich ročníkov. Samozrejme
bude tradičné pozývanie, svätojánske
mušky, ale viac o programe sa dočítate na predposlednej strane.
Zároveň vás chcem všetkých

V týchto priestoroch sa bude
nachádzať knižnica

pozvať na otvorenie Svätojánskych
nocí o 18.30 hodine pri prameni Teplica. A na záver len posledné

prianie – aby nám počasie vydržalo,
pretože je sa na čo tešiť.
Juraj Filo

Ej, dolina, dolina…
V Jánskej doline pri vleku sa už po štvrtýkrát stretli pri
guláši jánski seniori. Bolo ich vyše šesťdesiat. Presne
o 13.00 hodine prišiel pozdraviť najpočetnejšiu jánsku
organizáciu aj pán starosta. Na úvod, namiesto prípitku,
pani predsedníčka prečítala text piesne, ktorá by sa mohla
stať „hymnou“ jednoty dôchodcov a všetci prítomní súhlasili. Uverejňujeme ju v našich jánskych novinách, aby sa jej
text dostal každému, a potom by sme s gitarovým sprievodom Vladka Mlynčeka, mohli všetci naučiť. Veď je známe,
že spev je najlepší relax.
Po pozdrave pána starostu sa začal podávať guláš.
Výborný, ako vždy predtým, lebo ho varila známa skupina „gulášnikov“ pod varechou Jožka Karolčeka. Do kultúrneho programu, ktorý mal názov – Bavíme sa sami, sa
predsa objavilo prekvapenie. Zaspieval nám takmer všetky svoje hity Karel Gott. Kto zažmúril oči a iba počúval,
ho naozaj videl, pretože dobre známy imitátor jeho piesní pán Romančík ho vie napodobniť skutočne precízne.
Myslím, že nás všetkých potešil rovnako ako pán Vladimír
Kubovčík prednesom básne List matke. List bol naozaj
dlhý, ale pamäť pána Kubovčíka nezaváhala ani na okamih. Nuž, aj to sú vzácne príležitosti na poznávanie sa.
Kolektív rozospieval „náš spevák“, senior s gitarou, pán
Vladimír Mlynček. A potom sa už spievalo až do postupného rozchodu okolo 16.00 hodiny. Predsedníčka ešte uviedla program na letné mesiace, aby sa seniori mali na čo
tešiť.
Skončil sa guláš 2009, nech žije guláš 2010.

Hymna jánskych seniorov
Na Liptove pod horami je jedna dedina
a od nej až ku Ďumbieru tiahne sa dolina.
|: Ej dolina, dolina krásna Jánska dolina,
svätojánci si tu žijú jak jedna rodina :|
Majú hory s jaskyňami aj potok strieborný
a na každom metri vari prameň minerálny.
|: Ej dolina, dolina krásna Jánska dolina,
svätojánci si tu žijú jak jedna rodina :|
Poznajú ich nielen doma, ale aj vo svete,
lebo toľkú krásu veru málokde nájdete.
|: Ej dolina, dolina v tej doline svrčina
a pod ňou si guláš varí seniorska družina :|
Aj kaštiele z dávnych časov pútajú každého.
Skrásneli by veru ihneď, keby prišlo euro.
|: Ej dolina, dolina v tej doline bystrina
a pri nej si piesne spieva seniorska družina. :|
S jednou túžbou spájame sa ťažkou ale milou
urobiť Ján miestom, kde to vonia človečinou.
|: Ej dolina, dolina krásna Jánska dolina,
svätojánci si tu žijú jak jedna rodina :|
Anna Lubelanová
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Spomienka na udalosti pred oslobodením
Obec Liptovský Ján a Základná organizácia SZPB v Liptovskom Jáne už
tradične 8. mája pozvali všetkých
občanov a hostí Liptovského Jána
k pomníku padlých. Príhovor predsedu ZO SZPB v Liptovskom Jáne
doc. PhDr. Jozefa Urbana, CSc., ktorý pripomenul život v obci, činnosti
občanov a partizánov v tej dobe upútal natoľko,že redakčná rada Novín
z Jána rozhodla tento uverejniť.

Vážené dámy, vážení páni, milí
mladí priatelia, vážení hostia.
Istý politik povedal, že je lepšie
desať rokov viesť diplomatické rokovania a vyjednávať, ako viesť desať
minút vojnu. Zrejme mal na mysli súčasnú modernú vojnu vedenú
modernými zbraňami, pretože túto
myšlienku vyslovil na konci dvadsiateho storočia.
Všetci padlí, ktorých mená sú
na pamätníku, pri ktorom stojíme,
padli v boji za slobodu proti hyene,
ktorá vznikla v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. stor. a nazýva sa
fašizmus, či nacizmus, priniesol holokaust, rasovú neznášanlivosť, biedu
a utrpenie.
Už 64 rokov si pripomíname tieto zločiny a zverstvá a z generácie
na generáciu akoby slabli vo vedomí, pretože sa nás netýkajú priamo,
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ale len sprostredkovane. Už 64 rokov
si pripomíname hrdinstvá prostých
ľudí, ktorí vedeli, prečo berú zbraň
do ruky, o koho majú strach a boli
odhodlaní znášať utrpenie.
Súčasné generácie majú určitú znalosť o tomto dianí, ale málo
poznajú dianie tu na rodnej hrude,
činy našich otcov, starých otcov i tých,
ktorí neboli bytostne zviazaní s týmto krajom a položili životy za jeho slo-

bodu. Preto sa treba vrátiť k tunajšej histórii a využívať ju na výchovu v duchu vlastenectva, v duchu
výchovy na vlastných historických
koreňoch.
Už v tom čase štyri roky vedená vojna fašistickým Nemeckom
a po potlačení SNP doľahla na občanov Lipt. Jána doba ťažkého utrpenia.
Niektoré rodiny už vtedy stratili svojich mužov, otcov a synov. Režim, ktorý nastolili fašisti po vytvorení posádky v bývalých svätojánskych kúpeľoch (dnes Špeciálna škola), nenechal nikoho na pochybách, že každý odpor by vyvolal zúrivú reakciu,
ktorá by mohla viesť až k vypáleniu
obce. Obec bola permanentne strážená. Po osemnástej hodine bol zákaz
vychádzania. Vyšný koniec pri prameni Teplica smerom do doliny fašisti chránili guľometným hniezdom,

vedomí si, že v Jánskej doline sú partizáni. Opustiť obec mohli občania len
na základe zvláštneho povolenia.
Táto atmosféra vďaka rozumnému vedeniu vládneho komisára,
predstavovaným vtedy pánom notárom Dolským, znalým nemeckého
a maďarského jazyka, takticky plniaceho pokyny veliteľa nemeckých
a maďarských fašistov a spolupráci
veľmi utajenej s Revolučným národným výborom sa podarilo včas podávať informácie partizánom o plánovaných činnostiach nemeckých
vojsk, zásobovať partizánov všetkým
potrebným. Veľmi významne v tejto napätej atmosfére sa zachovali
samotní občania. Jednota bez ohľadu
na vieru a inú príslušnosť bola silou,
ktorá dokázala odolať proti smrti,
hroziacej na každom kroku.
Organizované premiestňovanie
fašistických jednotiek, zvýšený pohyb
a odchod z našej obce naznačovali, že
osloboditeľské vojská sa blížia. A bol
to prvý február, keď v odpoludňajších hodinách smerom od Podturne
sa objavili prví prieskumníci ČA.
K večeru, po príchode ďalších ich
po dedine častovali občania a ponúkali aj jedlom. Po súmraku požiadali
domácich vojakov o spoločné preskúmanie možnej cesty smerom na Lipt.
Hrádok cez Brezinu k Váhu popri
Medokýši. Tadiaľ v tú noc sa previezlo mnoho ťažkej vojenskej techniky do Lipt. Jána, nakoľko postupujúca ČA od Lipt. Hrádku narazila
na odpor nepriateľa a postup frontu
sa zastavil, začali boje.
Obec sa naraz ocitla uprostred
frontu a kanonády, ktorú dosiaľ
poznali len z kníh alebo z rozprávania. Aby ochránili seba aj svoje rodiny,
museli sa schovať v pivniciach. Veľmi
tomu účelu poslúžili pivnice Jánskych
kaštieľov, ktoré boli bezpečné. Keď to
trvalo už týždeň, vedenie frontu usúdilo, že život civilného obyvateľstva aj
detí a starcov v týchto podmienkach
už ďalej nie je možný a spolu s vedením obce nariadilo okamžitú evakuáciu obyvateľstva dvadsať kilometrov
za Lipt. Hrádok a to v noci. Cez deň

sa nepretržite strieľalo z oboch bojujúcich strán. Ubytovanie si musel každý hľadať sám, či u príbuzných, alebo
známych, alebo aj cudzích, podobne
aj stravovanie. V dedine zostali furmani s konskými a volskými povozmi
a boli k dispozícii bojujúcej armáde.
Ďalej zostali čelní funkcionári revolučného národného výboru, obvodný
notár a niekoľko vojakov SNP z obce
ako aj poriadková služba.
Jednotky červenej armády sústavne podnikali útoky na nepriateľské
pozície, nasadené boli aj povestné
kaťuše, ale vopred pripravené pozície sa nepodarilo narušiť. Začiatkom
februára silná jednotka ČA sa pokúšala čelným útokom dobyť silnú, vopred
vybudovanú obranu nemcov s niekoľkými bunkrami blízko sedla Príklop
v Záskočí na kóte 1119, možného
prechodu do Iľanovskej doliny. Útok
skončil neúspešne, padlo 15 sovietskych vojakov, ktorých bolo možné
odniesť až po vojne (17. mája1945).
Ďalšie obete boli objavené až 1. 6.
1995 po prieskume výpovedí očitých
svedkov, ktorý bojovali na kóte 1131
v Jánskej doline. Nález a odkrytie
pozostatkov plytkého hrobu štyroch
kostier sov. vojakov identifikovaných
podľa nájdených kovových predmetov v hrobe a to munície, pravoslávnych medailónikov, gombíkov kostených a kovových, zapaľovača, dvoch
párov topánok a opasku. Nález uskutočnili príslušníci Vojenskej akadémie SNP z Lipt. Mikuláši: plk. v.v.doc.
PhDr. Oldřich Vaněk CSc., rtm. Jozef
Antalík a rtm. Pavol Astalos. V dňoch
po 16. 2. 1945 príslušníkov ČA prišiel
vystriedať Čs. armádny zbor, do obce
sa vrátili niektorí mladší muži,na
príkaz Okr. RNV v obci bola zriadená Národná milícia na udržovanie
poriadku mala 22 členov. Za veliteľa
bol zvolený Andrej Hatala predtým
riaditeľ rím. kat. školy, neskôr Pavel
Čúrny ml. Dostali pušky, legitimácie a označenie. Napriek stálym útokom na nemecké pozície a ťažkými
zbraňami, front sa nehýbal a tak veliteľstvo druhého ukrajinského frontu nariadilo odsun civilného obyvateľstva od frontovej línie o ďalších
15–20 km na východ.V našej obci bol

nasadený aj lyžiarsky prápor
automatčíkov, ktorí sa pokúšali
dobyť obranný úsek na Príslope
kóta 1115, pričom ich sprevádzali naši občania, vojaci znalí
terénu a to Peter Jančuška aj Ján
Mlynček. Po viacerých neúspešných pokusoch koncom marca v noci za sprievodu Petera
Jančušku prešla jednotka lyžiarskeho práporu do zadnej časti Jánskej doliny cez zalesnený a bralnatý strmý terén kopca
Zadný vrch, dostali sa k hrebeňu
pri Krakovej holi a dobre maskovaní prešli na Demänovskú stranu a dostali sa do tyla nemeckým bunkrom a bez výstrelu
zajali posádky nemcov v bunkroch. Tým sa uvoľnil prechod
k silným nemeckým delostreleckým
pozíciám, ktoré sa museli ihneď sťahovať. Za niekoľko dní bol oslobodený Lipt. Mikuláš a celý horný Liptov.
Občania Lipt. Jána sa po ťažko prežitých deviatich týždňoch konečne
mohli vrátiť do svojich vytúžených
domovou.
Radosti z návratu pri pohľade na rozbitú dedinu plnú rôzneho nešváru, aký po dlhotrvajúcich
bojoch ostáva na bojisku sa zmenil
na žiaľ a zúfalstvo.
Vojna ešte neskončila a navrátení
vojaci museli narukovať k bojujúcej
armáde a odísť na front, ktorý pokračoval a bol zastavovaný nemeckými
protiútokmi.
Živý dobytok a ďalšie domáce zvieratá ostali len u furmanov a ich susedov, ktorí im ich opatrovali, alebo
tých občanov, ktorí boli počas evakuácie doma. Mnoho pobitých zvierat hlavne koní bolo po ulici a s prichádzajúcou teplotou sa začali rozkladať. Vedenie obce a občania videli,
že jediná záchrana pred možnou epidémiou je chytiť sa do ťažkej aj nebezpečnej práce a vyčistiť si dedinu, dvory a príbytky. Pomoc sa nedala
od nikadiaľ čakať. Aj na nebezpečné
práce, ako je odstraňovanie munície
v obci, neskôr celého chotára sa našli
v obci dobrovoľníci, bývalí vojaci, ktorí počas zákl. vojenskej služby získali základné vedomosti o manipulácii

s výbušninami. Boli to hlavne títo
občania: Michal Zoller, Ján a Michal
Mlynček, František Repček, Jozef
Kompiš, Pavel Čúrny ml., Michal
Pivko aj mnohí ďalší.
Vďaka schopnostiam a opatrnosti nedošlo pri takom veľkom množstve a rôznorodosti munície, pri jej
likvidácii k nijakým väčším úrazom. Nebezpečie sa ukázalo neskôr
u 10–12 ročných chlapcov, ktorých
výbuchy veľmi lákali a naučili sa
granáty očistiť a zahodiť najradšej
do potoka, kde potom zbierali ohlušené ryby. Napriek častým upozorneniam obecným bubnárom, jedného dňa pri manipulácii s granátom
na Brezine zomrel zasiahnutý 14-ročný Štefan Matejka.
Prišla aj ďalšia smutná správa,že dňa 2. 2. 1945 boli pri obci Lúčky
nemcami zastrelení traja naši občania-partizáni: Michal Ďurota, Jozef
Kazár, Michal Matejka. Na mieste je
postavený pamätný pomník.
Začiatkom septembra 1945 boli
prevezení do obce a na Jánskom cintoríne boli riadne pochovaní.
Na území Liptovského Jána cez
druhú svetovú vojnu padlo celkom
53 vojakov ČA. Z obce padlo spolu 9
občanov. SNP sa zúčastnilo 71 vojakov a 9 partizánov v zajatí v Nemecku
bolo 18 občanov v rôznych službách
Česť pamiatke všetkým,ktorí položili životy za našu slobodu.
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Cestovný ruch

Jánska knižnica putuje ďalej

Splnili si malý sen

„Bývali akí drotári… Chodili horami, chodili dolami za chrbtom vladárov sediacich u knuty. Chodili drôtovať svoj národ
puknutý…“ Takú metaforu vymyslel básnik Milan Rúfus
slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému.
Mne sa však pri týchto veršoch vždy vynoril v predstavách obraz putujúceho knihovníka Mateja Hrebendu.
Takmer slepého s plnou nošou kníh na chrbte, ako kráča pešo horami dolami z jednej dediny do druhej. A tu už
naňho čakali, knižnice po našich dedinách ani mestách
vtedy neboli. Predával Národné kalendáre, ľudovýchovné diela, aj prvú beletriu. Knihy, boli vtedy vzácne. Dnes
sú najmä drahé.
V jánskej knižnici napriek tomu nechýbajú novinky. Je
to tým, že obecný úrad zatiaľ v rozpočte štedro počíta aj
s touto potrebou obyvateľov. A čitatelia (stálych je ich okolo 90) sú za to vďační. Radi chodia do knižnice. Posledné
dva roky už všetky vekové kategórie od dva a pol ročných
po 85 ročných. Takže v stredu popoludní od 15.00 do 19.00
je tu živo a veselo. Stretávajú sa tu, hľadajú si tú svoju knihu, alebo sa informujú navzájom, kto mal čo požičané, či
je to dobré čítanie, či sa to oplatí požičať.
Od júna minulého roku funguje naša knižnica cez počítač, ktorý sme získali od ministerstva kultúry na základe
predloženého projektu. Príspevok na počítač aj na zakúpenie kníh predstavoval sumu 40 000 Sk. Je to dobrá pomoc,
najmä ak vieme, že knižky stoja dnes okolo 10 €.
Pre žiakov ZŠ sa tu konajú exkurzie v marci – mesiaci knihy. Majú poznávací, vzdelávací ale aj výchovný

V tradičnej rubrike venovanej cestovnému ruchu predstavujeme vybrané
podnikateľské subjekty, ktoré svojou
činnosťou pôsobia buď v obci alebo
doline. V tomto čísle si predstavíme
Espresso pri Teplici. Rozhovor nám
poskytla Katarína Kubáňová.
Katka, ako to vlastne celé začalo?
S partnerom Peťom sme hľadali
v Jáne dom na bývanie. V roku 1999
sa nám nakoniec podarilo kúpiť práve
tento od pani Urbanovej. Od začiatku
sme vedeli, že ho budeme aj komerčne využívať. Bol to možno tak trochu
taký náš malý sen. Prestavba nám
trvala skoro tri roky. Teraz sme vlastne začali siedmy rok prevádzky.
Opíš nám vaše zariadenie a naplnili
sa tvoje očakávania?
Vo vnútri máme celoročné posedenie asi pre 20 ľudí. V lete u nás funguje terasa s možnosťou opekania.
Keďže nemáme kuchyňu a nepodávame hotové jedlá, hosťom, ktorí konzumujú nápoje je k dispozícii grátis
gril pre vlastné účely. No a tie predstavy? Pravdu povediac, myslela som
si, že to bude lepšie. Problém bol
v tom, že kým sme dom prerobili, tak
sa tu otvorilo viacero nových hotelov,

charakter. Pre žiakov sú rozšírením možností ako stráviť
hodinu slovenského jazyka a literatúry.
Keď bola knižnica v budove Jednoty na poschodí, kde
boli väčšie priestory, stretávali sme sa v nej na besedách
o knihách a ich autoroch, alebo na predvianočných posedeniach.
O čitateľov ani o knihy nie je núdza. Tá je skôr o priestory, pretože sa v posledných rokoch často sťahuje. Teraz
do budovy za evanjelickým farským úradom. Má to aj svoje pozitíva je to uprostred obce a ďalšie sa uvidia. O negatívach zatiaľ netreba písať. Treba veriť, že na novom mieste si naša obecná knižnica zachová taký činorodý, osvetový charakter, ako mala doteraz. Že bude svetlom, za ktorým prídu jej čitatelia naďalej.
Anna Lubelanová

Voľby do európskeho parlamentu
Ako sa predpokladalo, účasť voličov bola veľmi nízka, aj
keď v našej obci bola vyššia, ako bol celoslovenský priemer. Pred dňom volieb bolo do voličského zoznamu zapísaných celkom 706 voličov. Zo zoznamu bola vyškrtnutá
jedna osoba pre nesvojprávnosť, desať voličov s voličským
preukazom a jedna osoba pre úmrtie.
V priebehu volieb prišlo voliť na voličský preukaz 30 voličov z celého Slovenska. Výsledky za Obec Liptovský Ján
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov:
724
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
189
Počet odovzdaných obálok
188
Počet platných odovzdaných hlasov spolu
184
Počet platných hlasov pre každú politickú stranu, politické
hnutie alebo koalíciu:
1. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 24
2. Sloboda a Solidarita
9
3. Smer – sociálna demokracia
69
4. Strana zelených
5
5. Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
38
6. Demokratická strana
1
6

7. Misia 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
1
8. Agrárna strana vidieka
2
9. Konzervatívny demokrati Slovenska – Občianska
konzervatívna strana
2
10. Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja 0
11. Komunistická strana Slovenska
5
12. Rómska iniciatíva Slovenska
0
13. Slovenská národná strana
8
14. Liga, občiansko-liberálna strana
0
15. Strana demokratickej ľavice
0
16. Slobodné Fórum
2
17. Kresťanskodemokratické hnutie
18
V našej obci dostali najviac preferenčných hlasov:
Monika Flašíková-Beňová PhDr.
32
Boris Zala doc. PhDr., CSc.
27
Eduard Kukan JUDr.
21
Alexander Slafkovský MUDr.
18
Sergej Kozlík Ing.
12
Peter Baco Ing.
11
Dokument, ako sa volilo v našom okrsku bude odvysielaný aj v TV Liptov a TV Patriot.
zapisovateľka: Eva Červeňová

penziónov, bufetov. Dovtedy ich tu
toľko nebolo.
Špecifikom vášho zariadenia je jeho
lokalita hneď pri Teplici. Možno však
aj pivo, ktoré čapujete. Prejavuje sa to
nejako v návštevnosti?
Ľudia, ktorí prídu do Jána, vyslovene
len kvôli prameňu a minerálnej vode,
ku nám nakoniec veľmi neodbočia.
Naša stabilná klientela sú ale aj tí, ktorým chutí práve naše pivo. Od začiatku čapujeme český Budvar. Nechceli
sme ponúknuť takú značku, aká sa už
v Jáne čapuje. Preto sme sa rozhodli práve pre Budvar. Pivo je kvalitné,
ľuďom chutí.
Ako vnímaš cestovný ruch v obci?
Naša dedina je pre niektorých ľudí

doslova srdcovou záležitosťou.
Poznám napríklad klientov z Poľska,
ktorí chodia do Jána desaťkrát za rok!
Veľmi sa im u nás páči, ale zdá sa im
to tu trochu zaspaté. Aj u nás počujem, ako sa návštevníci rozprávajú, kde mimo Jána boli a majú v pláne ešte ísť. Na zamyslenie je napríklad to, že v zime sa mnohí idú lyžovať mimo Jána. V lete mám pocit, že
ráno to všetko z Jána húfne odchádza. Turisti u nás iba prespia a cez
deň sú inde. Nemajú tu zrejme dostatočné atrakcie. Jeden vlek a kúpalisko je asi málo. Bolo by dobré vybudovať toho viac. Keď sa sem priláka veľa
ľudí, všetci sa budeme mať lepšie.
Lubomír Fronko

Čo je nové v OZ Jánska dolina
V dňoch 24.–26. apríla 2009 OZ
Jánska dolina prezentoval svoju obec
a dolinu ako zaujímavú a atraktívnu
destináciu na najnavštevovanejšom
poľskom veľtrhu cestovného ruchu
LATO Varšava. Bol to už štrnásty ročník. Mali sme možnosť prezentovať
sa v stánku Slovenskej agentúry cestovného ruchu. V úvodný deň veľtrhu sa v priestoroch slovenskej expozície uskutočnilo stretnutie s odbornou verejnosťou a novinármi. V ďalších dňoch bol záujem o Liptovský
Ján a Jánsku dolinu taktiež veľký a to
zo strany laickej verejnosti. Najviac
o termálne kúpaliská, možnosť rehabilitácii a relaxu, ale aj o turistiku.
Naše propagačné materiály boli rozšírené o novinku: „Špeciálnu ponuku“
t.j. plnofarebný propagačný materiál.

Na jednej strane je mapk a
Liptovského Jána
a Jánskej doliny, kde sú označené zariadenia,
ktoré sú členmi
OZ Jánska dolina
a z druhej strany pestrá ponuka
pre návštevníkov.
Jednotlivé zariadenia (členovia)
p onúk ajú z ľa vy, akcie v mesiacoch júl a august a množstvo kurzov
využiteľných po celý rok.
Okrem propagačných materiálov
sme ponúkali výrobky z ovčieho mlieka a z Pečivárni Liptovský Hrádok,

domácu slivovicu a samozrejme veľkou mierou sme zapôsobili aj našimi
dobovými kostýmami.
Emília Ringošová,
predseda OZ Jánska dolina
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Cesta obnovy hlavného oltára sv. Jána
Krstiteľa
Centrom náboženského života vo farnosti je kostol. Centrálnym miestom
chrámu je oltár – centrum jednoty,
na ktorom sa pod sviatostnými znakmi sprítomňuje obeta kríža. Je stolom
Pána. Má výraznejšie miesto v kostole než svätostánok alebo ambona. Vo
svätostánku sa uchováva Eucharistia,
no na oltári sa „rodí“.
Keď načrieme do histórie, v staroveku sa obvykle oltáre stavali na otvorených miestach a často boli určené
pre zápalné obety. Rimania budovali oltáre pre svoje osobné božstvá.
Často boli ozdobené nápismi a prinášala sa na nich buď zápalná obeta
(napr. kadidlo), alebo sa na ne kládol
dar (napr. sa vylialo víno).
V hebrejskej biblii sa objavujú oltáre (hebrejsky mizbéach, zo základu zábach zabíjať, obetovať) vyrobené obvykle z hliny alebo neotesaných
kameňov. V biblii sa po prvýkrát objavuje oltár, ktorý postavil Noe, ďalšími postavami, ktoré ich stavali boli
napr. Abrahám, Izák, Jakub a Mojžiš.
V stánku stretnutia a neskôr v chráme boli zriadené dva oltáre.
Prvým z nich bol oltár pre zápalné
obety, tiež nazývaný ako mosadzný
oltár či stôl Pána, na ktorom boli obetované predkladané chleby.
Druhým oltárom v chráme bol
kadidlový oltár, tiež nazývaný ako
zlatý oltár, ktorý stál pred oponou,
za ktorou vo veľsvätyni stála archa
zmluvy. Na tomto oltári prinášal veľkňaz ráno a večer ako obeť kadidlo.
Nový zákon používa slovo oltár pre
vyjadrenie Ježišovej obety na kríži,
pretože v kresťanstve neexistuje iná
obeť, ako obeť jediného kňaza Ježiša
Krista. V katolíckej liturgickej tradícii sa oltár chápe ako symbol Krista,
pretože predstavuje miesto, na ktorom sa sprítomňuje jediná Ježišova
obeť Otcovi za spásu sveta. Obvykle
sú na ňom umiestnené len sviece ako
symbol Krista-svetla sveta.
Až do II. Vatikánskeho koncilu bol
oltár v katolíckom kostole postavený
obvykle pri východnej stene kostola,
8

prostriedky budú použité na práce a to: zlátenie a striebrenie oltára,
sochárska výzdoba oltára, záverečná povrchová a konzervačná úprava,
spiatočná montáž oltára a záverečná
reštaurátorská dokumentácia.
Naša obec je významným turistickým a kultúrno-poznávacím centrom
turisti obdivujú typickú architektúru
kúrií a kaštieľov, Múzeum osobností
Lipt. Jána, ktorý sú klenotnicou ľudského poznania, ako aj architektonickú dominantu Rímskokatolíckeho
kostola sv. Jána Krstiteľa, v ktorom sa
tento oltár nachádza. Mnohí z turistov

počas roka a hlavne aj počas týchto
Svätojánskych nocíí navštevujú kostol, preto je v našom záujme čo v najrýchlejšom čase dať do pôvodného
stavu tento oltár, aby naďalej slúžil
svojmu účelu.
Cieľom tohto príspevku je podať
informácie, v akom stave sa nachádza
oltár a zároveň sa obrátiť na všetkých
ľudí dobrej vôle a sponzorov o finančnú pomoc v rámci svojich možností pri záchrane tejto kultúrnej
pamiatky. Jeden všetkým nepomôže, ale všetci môžu pomôcť jednému.Preto akúkoľvek finančnú pomoc

na záchranu oltára sv. Jána Krstiteľa
možno poslať na tento farský účet:
0056711995/0900. Pre naše spoločenstvo je akákoľvek pomoc veľmi
vítaná.
Veríme a chceme mať nádej, že
rok 2010 bude rokom, kedy oltár
po deviatich rokoch mravenčej práce
bude opäť stáť na svojom pôvodnom
mieste v Božom chráme v našej farnosti a tak spĺňať svoj účel.
O vytrvalosť v Ježišovom Duchu
za Vás i za seba prosí Váš duchovný
správca
ThLic. PaedDr. František Kočibal

Prázdninový kamarát
viedli k nemu tri stupne a kňaz pri
ňom stál chrbtom k ľudu. Oltár je
vyzdobený oltárnym obrazom, je
v ňom umiestnený bohostánok, kde
sa uchováva premenený chlieb.
Aj v našom chráme sa nachádza
hlavný oltár sv. Jána Krstiteľa, ktorý
sa v súčasnosti reštauruje.
Práce na obnove oltára sa začali
v roku 2001 demontovaním a prevezením do ateliéru reštaurátorov manželov Ovsiankovcov do Vrútok. V tom
istom roku bol spracovaný zámer pre
reštaurovanie a taktiež zásady pre
reštaurovanie pani Mgr. Darinou
Arce.
V roku 2002 bolo zreštaurované
barokové tabernákulum (bohostánok) a zároveň prenesený do tunajšieho Rímskokatolíckeho kostola sv.
Jána Krstiteľa.
O dva roky neskôr bol spracovaný finančný rozpočet na celkové reštaurovanie hlavného oltára vo výške
7 7341,83 € (2,33 mil. Sk). Prvé práce
na oltári začali v roku 2006 a to vykonaním reštaurátorského prieskumu
a spracovaním reštaurátorskej návrhovej dokumentácie. Ministerstvo
financií z projektu „Obnovme si svoj
dom“ poskytlo 1 659,70 € (50 000 Sk)
a z vlastných zdrojov to bolo 165,97 €
(5 000 Sk).
V roku 2007 bola na oltári
upevnená uvoľnená polychrómia

a dezinsekcia. V tomto roku nám
Ministerstvo financií z projektu „Obnovme si svoj dom“ poskytlo
1858,86 € (56 000 Sk) a z vlastných
zdrojov to bolo 3 867 € (116 500 Sk).
V roku 2008 boli naplánované dalšie práce na základe rozpočtu vo výške 20 912,17 € (630 000 Sk) a to: snímanie sekundárnych premalieb, čistenie vo výške 11 617,87 € (350 000
Sk) a petrifikácia vo výške 9 294,30 €
(280 000 Sk). Aj v minulom roku nám
Ministerstvo kultúry poskytlo sumu
16 596,95 € (500 000 Sk) a z vlastných zdrojov to bolo 1045,61 € (31
500 Sk).
Na tento rok bol vypracovaný projekt podľa rozpočtu vo výške 21 245 €
(640 026,86 Sk) a to na práce: dočistenie oltárnej architektúry vo výške
3 320 € (100 018,32 Sk) z roku 2008,
tvarová rekonštrukcia, dorezávka,
tmelenie, parketáš, lepenie vo výške
11 618 € (350 003,86 Sk) a kriedovanie, brúsenie, príprava podkladu pod
retuš vo výške 6 307 € (190 004,68
Sk). Prísľub finančných prostriedkov
na tento rok je vo výške 17 338 € (522
324,60 Sk) a to cestou Ministerstva
kultúry, OÚ Liptovský Ján a VÚC
Žilina, za čo im patrí veľká vďaka.
K celkovému ukončeniu reštaurátorských prác sú potrebné ešťe
ďalšie finančné prostriedky vo výške 32 530 € (980 000 Sk). Tieto

Dňa 28. júna sa budú tradične konať
v evanjelickom kostole služby Božie
na záver školského roka. Prinášam
vám kázeň, ktorá odznela pred rokom.
35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. 36 A zahľadel sa
na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal,
a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! 37
Tie slová počuli oní dvaja učeníci
a nasledovali Ježiša. 38 Ako sa Ježiš
obrátil a videl ich, že Ho nasledujú,
riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho:
Rabbi, čo v preklade značí: Majster
kde bývaš? 39 Povedal im: Poďte
a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva,
a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž)
okolo desiatej podvečer. 40 Jedným
z dvoch, ktorí to počuli od Jána
a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat
Šimona Petra. 41 Tento našiel najprv
svojho brata Šimona a povedal mu:
Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus),
42 a priviedol ho k Ježišovi. Keď
Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si
Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš
volať Kéfas, to znamená Peter. (Ján
1,35–42)
Skončil sa školský rok a tak deti
ako aj učitelia sa už tešia na chvíle voľna. Ale som presvedčený, že ak sme
niekoho mali v škole radi, či už medzi
učiteľmi alebo medzi žiakmi, tak nám
počas toho voľna bude aj trošku smutno. Rovnako je to aj s Pánom Ježišom.
Pán Ježiš nás povoláva, aby sme boli

s Ním. A tie príležitosti boli cez školský rok
na hodinách náboženstva, boli na stretnutiach konfirmandov,
boli na detskej besiedke, boli tu v chráme. A niekto si môže
vydýchnuť, že už idú
prázdniny. Ale kto má
rád Pána Ježiša, som
presvedčený, že bude
túžiť po Jeho blízkosti
aj počas prázdnin.
Náš text hovorí
o tom, ako si Pán Ježiš
povolal učeníkov. Pán
Ježiš povoláva učeníkov v niekoľ kých
krokoch.
1. Dáva človeka, ktorý svedčí o Ježišovi,
hovorí o Ňom, privádza k Nemu. K tomu
som povedal, že to môže byť aj cez
knihu, kazetu, CD či nejakú reláciu
v rozhlase alebo TV, ale základné je
vždy osobné svedectvo známeho človeka. A opýtal som sa: Akými sme my
svedkami? Koho sme my priviedli ku
Kristu?
2. Keď človek má takého človeka,
ktorý ho priviedol ku viere, príležitosťou pre prehĺbenie viery sú služby Božie i súkromie. Preto oboje sa
nemá zanedbávať ale je dobré ich

využiť. Na službách Božích je príležitosť počuť o Bohu a máme sa na to
sústrediť. Ale v súkromí zase môže
byť príležitosť na hlbšie svedectvo
o Pánu Bohu.
3. Keď sa takýto človek prehlbuje vo
viere, má byť orientovaný za Ježišom.
Podarí sa nám skutočne získať niekoho pre Pána Ježiša vtedy, keď ten človek neostane pripútaný na nás, ale
keď skutočne jeho autoritou je Pán
Ježiš.
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4. A nakoniec sme si povedali, že
každý veriaci človek by si v tejto fáze
mal postaviť otázku: „Čo hľadám?
O čo mi v kresťanstve ide?“ A veľkou
vecou je, ak si odpoviem: Túžim byť
spasený. Túžim po večnosti a po spoločenstve živého Boha a Pána Ježiša.
5. Radostné prebý vanie pri
Ježišovi. (Vv. 38bn) „Spýtali sa Ho:
Rabbi, čo v preklade značí: Majster,
kde bývaš? 39 Povedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo
desiatej podvečer.“ Učeníci neostávajú pri tom, že počuli svedectvo Jána
Krstiteľa a že sa stretli s Ježišom. Idú
za Ním. A nakoniec keď sa im pošťastilo prísť do osobného rozhovoru
s Pánom Ježišom, žiadajú Ho, aby
mohli ostať pri Ňom, a tak ostávajú
celú noc.
Nestačí im chvíľočka tu, chcú ísť
s Ním, byť s Ním viac. Kto už mal
niekedy spoločenstvo s Kristom, túži:
1. po ďalšom spoločenstvo s Kristom,
2. po nekončiacom spoločenstve Ním.
Pre kresťana-evanjelika sú služby
Božie úžasným spoločenstvom, lebo
tu je Pán Ježiš. A som presvedčený,
že ak evanjelik verí úprimne v Pána
Ježiša, je pre neho veľkou radosťou
môcť byť na službách Božích. Keď si
na dovolenke, aké je to milé keď tam
nájdeš evanjelický kostol a môžeš
vstúpiť doň. A aké je to milé, keď si
zistíš, kedy sú služby Božie a prídeš.
S vami, milí žiaci, konfirmandi, mládežníci, sme mali krásne spoločenstvo v tomto školskom roku – veľmi
som sa z neho tešil. Aké to bude milé,
ak aj cez prázdniny si nájdete čas nielen na brata farára, ale i na Pána.
6. Radostné svedectvo o Ňom. (Vv.
40–42a) „ 40 Jedným z dvoch, ktorí to
počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol
Ondrej, brat Šimona Petra. 41 Tento
našiel najprv svojho brata Šimona
a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo
v preklade značí Pomazaný (čiže
Kristus), 42a priviedol ho k Ježišovi.“
Človek, ktorý takto miluje Pána
Ježiša, vydáva radostné svedectvo
o tom a volá ďalších ľudí, aby išli
s ním. Keď dnes máme sviatok apoštolov Petra a Pavla, všimnite si, že
práve Šimon Peter bol tu takto povolaný, že jeho brat Ondrej k nemu
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prišiel a radostne mu svedčil.Počul
som viacero takých svedectiev, keď
mladí ľudia hovorili: uveril som tak,
že môj brat, moja sestra začali chodiť do kostola a na stretnutia mládeže. Veľmi ma to tam ťahalo.
Aj ja môžem povedať, že starý otec
chodil pomáhať pri stavbe kostola,
preto som tam išiel aj ja a tam ma brat
farár oslovil.
Tu si všimnite jednu vec. Ondrej
privádza Petra k Ježišovi. Privádza
ho, teda neposiela. Ide s ním.
Milí rodičia, učitelia. Je obrovský
rozdiel v tom, ak poviete: „Milé deti,
chodievajte do kostola, lebo je to dobré!“
Alebo ak poviete: „Deti, poďte, pôjdeme to chrámu Božieho v nedeľu spolu.“ Deti to úplne inak vnímajú a všímajú si nás ako svoje vzory. Ak my
milujeme chrám Boží, budú ho milovať aj ony.
7. Nakoniec posledný krok, o ktorom hovorí Písmo sväté po týchto

Zaujímavosti
dvoch (po túžbe byť blízko Ježiša
a po radostnom svedectve iným) je
nové bytie, nový život. (V. 42) „Keď
Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon,
syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to
znamená Peter.“
Pán Ježiš uzrel Šimona a najprv ho
oslovil jeho menom (tu vidíte, ako nás
Pán Ježiš pozná a ako nás miluje, že
sa nám prihovorí, oslovuje nás, chce
osloviť osobne aj teba) a dáva mu nové
meno Peter-Skala. Toto nové meno je
obrazom toho, že Pán Ježiš skutočne
umožňuje úplne nový, zmenený život,
znovuzrodenie.
To je vďaka Jeho obeti na Golgote
a to zahŕňa odpustenie hriechov,
všetkých predchádzajúcich dlhov,
zmierenie s Bohom, nový začiatok,
novú silu, nový život a večnosť.
Amen.
Peter Taját zborový farár

Európsky unikát
Dedina Liptovský Ján, ktorou sa
vchádza do turistami obľúbenej
Jánskej doliny, je čarovným kúskom
Slovenska. Ľudí do nej láka najmä
krásna príroda a v zime lyžovačka. Je
však málo tých, ktorí vedia, že drží
európsky unikát má najviac panských
kaštieľov v jednej obci! A okrem nich
tajomstvá, ktoré ostávajú skryté aj
pre samotnými dedinčanmi. Dnes sa
medzi modernými domami takmer
strácajú kaštiele a kúrie, v ktorých
sa písala história celého Liptova. Je
paradox, že práve tatárske nájazdy
pomohli rozvinúť obec. Za udatnosť a diplomatické služby daroval
kráľ Belo IV. Toto územie Vavrincovi
z Liptova a jeho synovi Bohumírovi.
Mal však podmienku, aby sídlo zasvätili svätému Jánovi, pretože práve na Jána – kráľ nepadol do zajatia
zásluhou Vavrinca a jeho bojovníkov,
ktorí Tatárov porazili. Bol to veľký
dar zem plná zlata, striebra i železnej
rudy, k tomu lesy a termálne pramene. Bohumír bol scestovaný, kadečo
videl a do Jána priniesol nové spôsoby
ťažby a spracovania zlata, mosadze
i novú architektúru. V roku 1806 keď
palatín József prechádzal po Liptove,
chceli mu vtedajší páni ukázať niečo
výnimočné – sedemnásobnú ozvenu doliny Szent Iványi. Na túto príležitosť sa nevoľníci museli naučiť kričať „Vivat princeps Palatínus“ opakovali to však tak dlho, že na určené znamenie nakoniec zakričali
„Vivat brindza lapatinus“ Svätojánski
páni sa išli od hanby prepadnúť, a
platín sa na tom výborne pobavil.
Toľko z príhody, ktorá sa dochovala. Bohumírovi potomkovia sa venovali zveľaďovaniu svojich statkov.
Spomenieme Jozefa Szentiványiho
(1817–1905), ktorý pochádzal z priamej vetvy Bohumírovcov. Bol synom
Ladislava Szentiványiho a mal dvoch
bratov Karola a Mikuláša, ktorý mali
panstvá na Gemeri. Je to aj posledný Szentivány, ktorí je u nás pochovaný. V doline prestaval horáreň pred
Bystrou a vytvoril tak pohodlný zrub
pre seba i svojich hostí s kúpeľom
a rybníkom. Ale preslávila ho najviac

„Csorba“ – Štrba alebo Štrbské pleso.
Ktorú dostal ako dedičsky podiel aj
s okolitými pozemkami. V tom čase
to nebola zlatá baňa. Vtedy to bola
zbytočná mláka a nevedeli čo s ňou,
ani jeden z jeho bratov ju nechcel.
Možno by ju nakoniec vypustili a premenili na pasienky, nebyť zemana
a urbárskeho podžupana Gustáva
Palugyaya, ktorý Jozefovi poradil,
že by sa dala využívať na turistický
ruch. Jozefovi, ktorý bol scestovaný, sa táto myšlienka veľmi zapáčila. Stal sa tak prvým majiteľom plesa. Až potom v roku 1873 na moréne
južného brehu jazera postavil poľovnícky zrub, ktorý postupne rozšíril
o izby a kosodrevinové a bylinkové
kúpele. Hostia mali nariadené chodiť bosí po skalách, nahí sa oddávať
slnečným kúpeľom, jesť čučoriedky
a brusnice. Pobyt stál 50 grajciarov.
Týmto položil základy pre turistický
ruch a kúpeľníctvo v Tatrách. Tieto
potom navštívili mnohí významní hostia ako srbský kráľ Milan, bulharský kráľ Ferdinand i starý korunný princ József so synmi princmi
Józefom a Lászlóm. Navštívil ich aj
staviteľ suezského prieplavu Ferdinad
Lesseps, toho okrem iného očarila Piťova banda. Veľmi sa mu páčili
naše trávnice. Hostiteľ chcel svojho
hosťa prekvapiť, tak mu povedal, že

Pečatidlo rodiny Szentyványi, kde
sú uvedené mená synov Bohumíra
a to Bodó, Miklós, Bogomer,
Jánoš, Lórinc a Déneš. Obrázok
znázorňuje vyklčovanie lesa

Náhrobok Jozefa Szentyványiho

Horáreň pred Bystrou
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Zaujímavosti
môže akúkoľvek francúzsku pesničku zapískať a Piťo ju na jedno počutie
zahrá. A zahral nielen Piťo, ale dokonale zahrala i celá banda. Lesseps
bol nadšený. V roku 1885 Štrbské
pleso dostalo štatút kúpeľného mesta. Ale toto Jozefovi nestačilo, rozvoj bral veľmi vážne. Preto dal dokopy statkárov a inteligenciu Liptova
a spoločne vyrážali na túry vyzbrojení lopatami, sekerami a čakanmi.
Objavovali jaskyne, minerálne a termálne pramene budovali turistické
chodníky. Z vlastných peňazí prispel
aj na vybudovanie úzkokoľajnej
zubačky. Medzi Tatranskou Štrbou
a Štrbským Plesom. Postupne pribúdali chaty a chodníky. Sezóna však
bola len od mája do augusta, kým
Kornel Stodola nepriniesol z Nórska
prvé „sky“. Odvtedy sa začala aj
zimná sezóna. Populárny bol „skijöring“ pri ktorom sa lyžiari nechali ťahať po zasnežených cestách koňmi. Staral sa aj poľovnícko-ochranársku činnosť v celých Tatrách o hájenie kamzíkov a svišťov. A v roku 1901
sa ukázalo, že námaha sa mu vyplatila. Štrbské pleso predal maďarskému
štátu za tri milióny vtedajších korún.
Hoci bol najbohatším zemanom
na Liptove toľko peňazí dovtedy nevidel. Ani po predaji Štrbského Plesa
na kúpeľníctvo nezabudli. V otcových
šľapajach pokračoval jeho jediný i keď
nevlastný syn Dr. Jozef Sentiványi,
ktorý vybudoval kúpele v Liptovskom

Čo sa v škole udialo

V roku 1888 cisár Rakúsky a kráľ Uhorský Franc Jozef pri príležitosti
znovuotvorenia najvyššie položených kúpeľov v Uhorsku udelil Štrbskému plesu
striebornú plaketu

Svätom Jáne. Inšpiroval sa kúpeľmi v Ružbachoch a Turčianskych
Tepliciach. Teraz Štrbské pleso bojuje
o zaradenie medzi prírodných sedem
divov sveta. Momentálne sa nachádza na ôsmom mieste vo svojej kategórii. Ak ho chcete podporiť tak hlasujte na stránke www.new7wonders.
com je zaradené v kategórii F jazerá,
rieky a vodopády hlasovanie sa uzatvára 7. júla.
Na záver ešte pár. Prvýkrát sa názov
plesa spomína v spise kežmarského
vedca a horolezca Dávida Fröhlicha
z roku 1644 a Štrbským ho nazval
preto, lebo ležalo v štrbskom chotári. Je položené v nadmorskej výške
1 346 m má rozlohu 19,76 ha a maximálnu hĺbku 20 m.

Celkový pohľad na Štrbské pleso z roku 1979
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Ján Hlavienka a Monika Urbanová

Za veľkej podpory vedenia školy aj na našej škole
začal pracovať žiacky parlament. Na triednických
hodinách si žiaci zvolili svojich zástupcov. A to
hovorcu triedy, zástupcu hovorcu a pokladníka. Títo majú
za úlohu informovať spolužiakov o akciách, ktoré sa uskutočnia. Pravidelne sa stretávajú s pani riaditeľkou, ktorá im zadeľuje ďalšie úlohy. Každý piatok má jedna trieda
vyhradený čas na školské vysielanie cez rozhlas. (foto. č. 1)
Začal vychádzať parlamentný časopis „Dráčik informáčik“.
Každá trieda má svoje logo a v časopise jednu stranu, kde
je miesto pre realizáciu v písaní, v kresbe, či v tvorbe tajničiek a pod.
Dňa 7. 5. sme privítali mamičky a staré mamy
s programom ku Deň matiek. Je to jeden z najkrajších sviatkov, pretože „mama je len mama“.
Besiedku sme usporiadali v našej telocvični, ktorú si
deti vyzdobili. Maminky prekvapili pekným programom.
Spievali, recitovali, tancovali a videli sme aj divadlo „Soľ
nad zlato“, ktorú naši druháci zahrali aj v MŠ.(foto. č. 2)
Piateho mája sa žiaci 2., 3., 4., 5. ročníka sa zúčastnili atletickej súťaže Kinderiáda na ZŠ MRM
v Lipt. Mikuláši. Súťažili vo viacerých disciplínach napr. beh na 60 m, skok do diaľky, hod plnou loptou, štafeta. Deti nakoniec skončili v strede výsledkovej
listiny. Stretli sme sa tu i s olympijskou víťazkou Elenou
Kaliskou. (foto. č. 3) Úspešní sme boli v matematických
súťažiach. V Pytagoriáde to boli Šimon Zlejší, Monika
Račková, Peter Kiss, Matej Multáň, Michaela Vicenová,
Michal Rakár, Ján Bobrik, Mirko Janovčík.

Pamätná tabuľa na Štrbskom plese

Deň Zeme sme si pripomenuli 21. 4. Žiaci sa realizujú hlavne na výtvarnej výchove, kde maľujú
na túto tému. Výtvarné práce mohla vidieť i široká verejnosť. Boli vystavené pred budovou školy.
Pravidelne sa zúčastňujeme futbalových súťaží. Má
to aj výhody aj nevýhody. Naši žiaci trénujú pravidelne s pánom školníkom a podávajú veľmi dobré výkony.
Obvodové kolá zvyčajne vyhrajú a postupujú do okresného
kola. Šikovných chlapcov si všimnú aj tréneri z Okoličného
a zlanária nám ich do školy v Okoličnom, čo nás na jednej
strane teší, že sú dobrí, ale strácame žiakov zo školy, čo je
pre školu veľká strata, keďže škola má málo žiakov. Futbal
predsa môžu hrať aj v Liptovskom Jáne.
V obvodnom kole vo futbale skončili mladší žiaci
na prvom mieste, starší žiaci tiež obsadili prvé miesto.
V okresnom kole skončili starší žiaci na treťom mieste
V súťaži Bezpečne na bicykli v okrese nás reprezentovali
dvaja Mirkovia s Mirkou a Danielkou a obsadili sme ôsme
miesto. (foto. č. 4)
Vedúca streleckého krúžku Mgr. Králiková pripravila
súťaž o najlepšieho strelca školy. Všetkých úspešných si
13
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pozrite na fotografii. Ako odmenu dostali tričká so školským logom, ktorý ručne vymaľovali pani učiteľky-výtvarníčky. (foto. č. 5)
V okresnej súťaži Hliadok mladých zdravotníkov naši
žiaci Natalka, Miška, Kryštof, Terezka, Miška, a Miška
obsadili tretie miesto.
Ako každý rok sme boli aj na Konferencii Stop fajčeniu
na námestí v Liptovskom Mikuláši. Zaujali sme prezentáciou so športovou futbalovou tematikou. S chlapcamistaršími futbalistami a pánom Brziakom ako trénerom.
Spojazdnili sme ďalších desať PC, ktoré sme dostali sponzorsky od spoločnosti Enel. Dokúpili sme
softvér, pripojili sa na internet a momentálne má
v škole každý žiak v počítačovej triede počítač. (foto. č. 6)
Päť PC je v materskej škole, ktoré môžu využívať aj deti
z MŠ na svoje činnosti v novom školskom vzdelávacom
programe.
Školskej družine sa veľmi pekne darí. Deti sú v nej veľmi rady, lebo pani vychovávateľka im pripraví vždy pekný program. V budúcom roku plánujeme jej činnosť predĺžiť popoludní do pol štvrtej. Pripravujeme pre nich nové
priestory na hranie, ale aj na vybavenie technikou – televízor, video, CD prehrávač, aby ich mohli využiť v nepriaznivom počasí.
Zapojili sme sa do súťaže KNL Podporíme svoju školu,
kde sme si našetrili peniaze, ba získali aj bonus 531 €, ktorý určite využijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Všetky naše aktivity si môžete pozrieť na našej web
stránke, alebo vo vitrínkach v obciach (pokiaľ ich vandali nezničia). Vydávame pravidelne dva časopisy – Dráčik
informáčik a Pyramídu.
Piataci vypracovali projekt z enviromentálnej
výchovy Vtáčia kronika na hodinách Tvorba životného prostredia a šiestaci projekt Pamätníky
na hodinách dejepisu a etickej výchovy v spolupráci
s ZPB a OÚ Lipt. Ján. Obidva budú zverejnené na našej
web stránke. Na hodinách regionálnej výchovy pracujeme
na projekte Kaštiele obce. Fotíme ich, kreslíme, navštevujeme. A na záver fotka našich tešiacich sa deviatakov. (foto.
č. 7)
V spolupráci so zriaďovateľom sme vypracovali sme dva
projekty: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
a Projekt na obnovu budovy a jej zariadení. Potešili sme
sa, keď nám pán starosta oznámil, že druhý projekt prešiel
a na účet nám posielajú takmer 100 000 €. Vyhlásili sme
Výzvu pre záujemcov o práce na výmene zvyšných okien,
výmene a obnove hygienických zariadení a priestorov pre
novú triedu v MŠ. Do konca školských prázdnin, dúfame,
budeme čakať žiakov s vynovenými WC, umyvárňou, šatňami, novými oknami a uvidíme, čo sa ešte podarí spraviť.
Toto bola najlepšia správa, ktorú som dostala počas svojej riaditeľskej kariéry. Asi to bol dar k jej desiatemu výročiu.
Mgr. Jana Pivková
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Ako si v škôlke žijeme ?
Deň Zeme – sme „oslávili“ úpravou školskej záhrady. S pani učiteľkami sme upravili kvetinovú skalku
a presádzali kvietky do plastových kvetináčov, ktoré budú
zdobiť okná našej budovy. (foto. č. 1.)
Návšteva s SČK a HZ – 30.apríla nás navštívili teta
Beatka Vyoralová s SČK z Liptovského Mikuláša
a hasiči z Liptovského Jána. Od nich sme sa dozvedeli, na koho a ako sa máme obrátiť, keď potrebujeme súrne pomoc. Na našej kamarátke Natálke sme si vyskúšali,
ako treba ošetriť zranenú nohu po páde z bicykla, ukázali
sme, že vieme správne chodiť na bicykloch i kolobežkách,
samozrejme s prilbou na hlave a v doprovode rodičov a aj
správne prechádzať cez vozovku. Vďaka ochotným hasičom Matúšovi Lukáčovi a Vladkovi Vašinovi, ktorí trpezlivo odpovedali na naše všetečné otázky, sme mali možnosť prezrieť si hasičské auto a posedieť si v ňom. dozvedeli sme sa, ako a kedy sa púšťa maják, vyskúšali sme si
ozajstné hasičské čiapky a prilby. (foto. č. 2.) V najbližších
dňoch každý z nás chcel byť hasičom alebo „doktorkou“.
„Hurá, počítače“ – neskrývali sme nadšenie, keď
nám ich ujo Vlado Balco zapojil. Zatiaľ ich využívajú len predškoláci s pani učiteľkou Švantnerovou popoludní. No časom sa k nim, ako pani učiteľky sľúbili, dostaneme všetci.
„Čarovný svet lesa“ – pod týmto názvom nám naše
dobré známe „múzeové“ tety porozprávali o lese.
A my sme poznali všetky značky, ktoré upozorňujú návštevníkov lesa na to, čo sa v lese nesmie a čo môže robiť.
Doniesli nám ukázať aj „rozparované“ (preparované) zvieratká – líšku, žabku, jašteričku ...Už vieme, že takéto zvieratká nemáme hladkať.
„Soľ nad zlato“ – Túto rozprávočku nacvičili naši
kamaráti z druhej triedy s pani učiteľkou Valikou
Jandovou. Svojim vystúpením nás všetkých, malých i veľkých, potešili. Sú to už skutoční herci, lebo nám ukázali, že
aj obyčajný chlieb so soľou ohromne chutí.
Deň matiek – na besiedkach sme sa predstavili
mamičkám a starým mamám 19. a 20.mája.
Najprv sme potešili mamičky my, malí s básničkami a pesničkami, ako „husičky“ i ako „kováči“. Zahanbiť sme sa
nedali ani s tančekom „Medveďku, daj labku ...“ s vlastnou
choreografiou. (foto. č. 3. a 4.)
Na druhý deň sme privítali mamičky a staré mamy
my z „veľkej triedy“. Aj za naše vystúpenie – či už básničky, pesničky alebo tanečné pásmo – sme si vyslúžili veľký potlesk. Takto, nám vlastným spôsobom sme sa chceli
našim mamičkám poďakovať za to, že ich máme.
1. jún – Medzinárodný deň detí – Všetci sme sa
na svoj veľký deň veľmi tešili, ktorý má byť plný
radosti, súťaží, zábavy i prekvapení. No tento deň nám ani
počasie neprialo. O to väčšia bola naša radosť po príchode do vyzdobenej telocvične, kde na nás skutočne čakal
kopec zábavy a prekvapení. No každý z nás musel dokázať,
aký je šikovný, obratný a pohotový zdolávať aj tie najťažšie
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Deň otvorených dverí ŠZŠI Liptovský Ján

prekážky. Sladkú odmenu sme si vyslúžili najprv od pána
starostu, ktorý nám prišiel k sviatku zablahoželať. Potom
nás navštívili tety a staré mamy, spolu s nami si zaspievali i zatancovali a aj ich blahoželanie bolo dobré a sladké.
O veľké prekvapenie sa postarala teta Hanka Strapoňová
a jej rodina, ktorá nám darovala veľkého bieleho plyšového
medveďa. Veríme, že poteší najmä deti – budúcich škôlkárov v novej triede. A na záver prekvapenie vo veľkom červenom vreci? Všetky deti, aj tie, ktoré nás v tento deň navštívili, si odnášali z vreca plyšáčiky. Výnimočne v tento deň
nám spríjemňovali chvíle aj na postieľkach. (foto. č. 5.)
Rozlúčka s predškolákmi – V tomto školskom roku
sme sa 15. júna rozlúčili s predškolákmi, ktorí od septembra zasadnú do lavíc v prvých triedach. Na „maturite škôlkárika“ svojimi vedomosťami všetci dokázali, že už
ozaj patria do prvej triedy. Potvrdila to aj „maturitná komisia“ , členmi ktorej boli aj pani učiteľky zo ZŠ. (foto. č. 6)
Držíme im palce, aby sa im „skok do prvej triedy“ vydaril na výbornú.
Kolektív učiteliek z MŠ

Školské zamyslenie — nielen na školskej pôde
V ľudských vzťahoch sa často stretávame s pojmami ako
sú empatia, asertivita, agresivita atď. Mám na mysli predovšetkým nárast sociálne negatívnych javov v škole. Tých
javov, ktoré so sebou nesú aj výrazný amorálny aspekt.
Medzi najčastejšie formy násilia a ubližovania patria fyzické a psychické prejavy násilia medzi žiakmi.
Ak chce učiteľ naučiť žiakov morálne prípustným prejavom správania sa, ako je napr.: schopnosť vedieť sa vcítiť do pocitov iného a vnímať svet jeho očami, či dokonca
vedieť prejaviť svoje názory a práva a rešpektovať pri tom
práva a názory iných, mal by sa ich sám naučiť demonštrovať vo vzťahu k iným – teda musí byť sám vzorom cnosti
a pozitívnym príkladom.
Tu však narážame na narúšanie pozitívneho vzťahu
učiteľ – žiak pod vplyvom viacerých okolností. Častejšie
sa objavuje forma násilia, a to násilia žiaka voči učiteľovi v podobe nerešpektovania učiteľovej výzvy, hanlivých
a slovných útokov, arogantných poznámok, dokonca slovných vyhrážok.
Ako zamedziť takémuto správaniu v škole? Tu práve je
priestor, kde musí uplatniť sa um a možno aj „zdvihnutá
ruka“ rodičov. Kedy sme si to my, skôr narodení, mohli
niečo také dovoliť, aby sme povedali učiteľovi, že „je mu
ukradnutý a aj tak ho nebude rešpektovať“ (a to som povedala ešte veľmi slušnými slovami)? Žiaci majú iný slovník
obsahujúci tie najšťavnatejšie „krčmové“ slová. Kde sa ich
len naučili, keď ich ovládajú už pred príchodom do materskej školy?
Musíme venovať zvýšenú potrebu prevencii, pretože
práve prostredníctvom nej sme schopní redukovať deštruktívne správanie. Agresívne prejavy správania je možné
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podľa odborníkov možné riešiť cez otvorenú komunikáciu.
Komunikujte s učiteľom, ak treba aj častejšie, ako na rodičovskom združení. Dvere školy sú stále otvorené pre každého rodiča aj priateľa školy. Vzájomnou komunikáciou
rodiča, učiteľa a žiaka budeme systematicky podporovať
a budovať vzájomnú dôveru.
Pedagóg akoby tlačil pred sebou sizyfovský balvan.
Dostáva do konfliktu výchovy spoločnosti (reprezentovaná samotným učiteľom) na jednej strane a rodinnej výchovy na strane druhej. Výsledkom toho všetkého je v konečnom dôsledku zmätené dieťa, ktoré nevie, čo je správne
a dobré. Nevie dostatočne dobre rozlišovať medzi dobrým
a zlým konaním a aj samotné mravné vedomie uňho dosahuje nízku úroveň. Aj preto by takýmto deťom mala byť
venovaná zvýšená pozornosť zo strany školy, rodiny, ale
i spoločnosti samotnej.
A čo rozumieme pod pojmom dobro?
Dobro je „všetko to, čo napĺňa život človeka radosťou a šťastím, pohodou a pokojom, sociálnou istotou, pocitom bezpečia
a istoty, spokojnosti. Spravodlivosť je určujúcim momentom
dobra (Gluchman)“.
J. A. Komenský často zdôrazňoval, že škola má byť dielňou ľudskosti. Snažíme sa pomôcť mladým ľuďom rozoznávať dobro od zla, a teda aj pripraviť mladého človeka prevziať zodpovednosť za zodpovedné užívanie slobody. Naučiť ho mravnej zodpovednosti za svoje konanie
a život. Pretože nie politika, nie ekonomika, ale idea ľudskosti je tým najpodstatnejším princípom, o ktorý sa musíme všetci spoločne usilovať.
Mgr. Jana Pivková

Brány Špeciálnej základnej školy internátnej
v Liptovskom Jáne sa dňa 22. 05. 2009 už po tretí krát
otvorili pre širokú odbornú a laickú verejnosť, ale v prvom
rade pre priateľov mentálne a viacnásobne postihnutých
detí.
Divadielko detí Špeciálnej materskej školy internátnej v Liptovskom Jáne pod vedením Mgr. Kataríny
Erhardtovej a pani Kataríny Filovej, tanečné pásmo pod
vedením Renáty Hurajovej bolo poďakovaním všetkým
tým, ktorí stáli pri nás celý školský rok 2008/2009.
Návštevníci si prezreli priestory školy, videli ukážky
z  oddelenia rehabilitácie, zúčastnili sa na vyučovacom
procese v jednotlivých triedach.
Tak ako po každý rok Dňa otvorených dverí boli pripravené výstavky prác detí a ich pedagógov. Návštevníci boli
tradične ponúknutí výrobkami z cukrárskeho a kuchárskeho umenia zamestnancov školy.
Deti si mohli zajazdiť na koníkoch, ale najväčší úspech
u detí z Materskej školy z Bratislavy, ktoré sa takisto predstavili svojim kultúrnym programom mal psík Baro so svojím cvičiteľom pánom Jiřím Vyhnalom.
Dovoľte mi, aby sa v mene svojom a našich detí srdečne poďakoval a za dlhoročnú pomoc, podporu a spoluprácu pri napĺňaní a realizácii našich cieľov v starostlivosti
o naše mentálne a viacnásobne postihnuté deti.
Naše poďakovanie patrí Rotary klubu Liptovský Mikuláš
a občianskemu združeniu Športrelax Liptovský Ján, pánovi starostovi Jurajovi Filovi a pánovi starostovi Podturne
Mariánovi Vojtíkovi.
Mgr. Vladimír Klement
riaditeľ školy
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Šport

Medzisezónna činnosť lyžiarskeho oddielu
TJ Štart Liptovský Ján
Máme jún, posledný mesiac v školskom roku 2008/2009.
My, lyžiari a členovia lyžiarskeho oddielu TJ Štart Liptovský
Ján, sa momentálne nachádzame vo fáze jarného tréningového procesu.
Zimu sme oficiálne ukončili dňa 10. 4. na Veľký piatok.
Výbor LO za pomoci rodičov a sponzorov zorganizoval
netradične tradičný Vajíčkový pretek.
Netradičný bol v tom, že tento rok v lyžiarskom stredisku Javorovica síce bol sneh až do Veľkej noci, ale vlek už
niekoľko dní neťahal.
Nevadilo nám to, tréneri si skoro ráno vyšlapali až pod
samý vrchol zjazdovky, nanosili slalomové palice, postavili obrovský slalom a o 9,00 hod. sme sa celý oddiel s rodičmi a priateľmi vydali na ťažký pochod ku štartu záverečného preteku, kde už nebolo dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
Počasie bolo výborné, slnko svietilo, bola už v podstate jar. Deti si s radosťou dali dve kolá obrovského slalomu. Poniektorí to dokonca zobrali netradične a vyskúšali si „obrák“ bez lyží! Len tak, na lyžiarkach! Mali sme aj
výsledkovú listinu, ale v tento deň to vôbec nebolo podstatné. Chceli sme sa tradičným spôsobom, teda Vajíčkovým
pretekom rozlúčiť so zimou, snehom, lyžami a lyžiarskym
strediskom.
Po preteku nás čakal v bufete Krmelec vynikajúci guláš,
sladkosti a nápoje pre všetkých. Lyžiari-pretekári dostali
na záver zaujímavé darčeky od našich sponzorov.
Starosta obce Juraj Filo osobne každému reprezentantovi Liptovského Jána odovzdal Pamätný list za zimnú
sezónu 2008/2009 a všetci sme spoločne skonštatovali, že
s najobľúbenejším zimným športom nekončíme, chceme
ďalej trénovať a zodpovedne sa pripravovať na nadchádzajúcu sezónu, ktorá by tu podľa kalendára mala byť už o päť
mesiacov!
Po plánovanej prestávke sme jarnú prípravu začali
10. 5. 2009 na kolieskových korčuliach. Trénujeme dvakrát
týždenne, korčule striedame s kondičným behom, loptovými hrami a posilňovaním. Mnohé z našich detí v tomto období aktívne hrávajú futbal. V pláne máme i zdolanie
okolitých končiarov. Výstup na Poludnicu nám z dôvodu
nepriaznivého počasia v tradičnom termíne nevyšiel, ale
chceme to skúsiť v termíne náhradnom.
Čaká nás ešte pred nadchádzajúcou zimnou sezónou
vyriešenie dohôd s lyžiarskymi strediskami ohľadom zimných tréningov. Finančné požiadavky strediska Javorovica
sa pre náš oddiel oproti predchádzajúcim sezónam zvýšili, a tak je našou najdôležitejšou úlohou finančné náklady optimalizovať i za podmienok zmeny miesta trénovania, aby sa i tak už veľmi vysoké výdavky na zimu nestali
pre rodičov neúnosné.
Katarína Schrötterová
Predseda LO TJ Štart Liptovský Ján
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Program Svätojánskych nocí 26.–28. 6.2009
Piatok 26. 6. 2009

15.30 hod. Na známosť sa dáva…

zvolávanie širokej verejnosti na podujatie v obciach Uh. Ves, Podtureň, Liptovský Ján a dolina.
Zvolávať sa bude na kočoch v sprievode pandúrov, muziky a samozrejme panstva

18.30 hod. Vitajte v Jáne…

Kultúrny program pri Kadi:
prehliadka svätojánskych mušiek
ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša,
detský folklórny súbor Sliačanček z Liptovských Sliačov,
Svätojánsky prameň-mužský evanjelický spevokol z Liptovského Jána
Bačovské trio z Turca
Folkl. skupina Poludnica zo Záv. Poruby a moderuje Igor Hraško

20.30 hod. Lampášový sprievod

(od Kade do areálu TU Štart)

21.00 hod. Detský mini ohňostroj
21.15 hod. Zapálenie Svätojánskeho ohňa
21.30 hod. Zábava prvej noci

DJ Balco a Ľudová hudba Haluška, záhradný bufet a reštaurácia TU Štart

Sobota 27. 6. 2009

9.00 hod. Filmárik a Filmuška

premietanie rozprávok v areáli špeciálnej školy

10.00 hod Rozprávkový les

dvojhodinovka s deťmi a pre deti

13.00 hod. Futbalový turnaj Old Boys

počas prvej prestávky vystúpenie gymnastiek zo Záv. Poruby
a v druhej prestávke tanečná skupina Jessy z Vavrišova

13.00 hod. Aréna voľnej zábavy

kone, nafukovací drak, trampolína, šliapacie autíčka,
„psie kusy“ zoberte aj malých štvornohých kamarátov

19.00 hod. Divadelná hra Čierny Mních

divadelný súbor Atak 9 z Dovalova v priestoroch TU Štart

20.00 hod. Zábava druhej noci s tombolou

hudobná skupina Nicola z Liptovského Mikuláša záhradný bufet a reštaurácia TU Štart

Nedeľa 28. 6. 2009

10.00 hod. Aerobic Show Fit Studio HANKA
Hotel Liptovský Dvor

14.30 hod. Koncert spevokolov Liptova XVIII. ročník
Evanjelický kostol v Lipt. Jáne

15.00 hod. Dychová hudba pri Krmelci

Mestský dychový orchester z Liptovského Mikuláša

SPRIEVODNÉ AKCIE:

Sobota

10.00–18.00 hod.

Pia-So-Ne

Svätojánsky jarmok
tradičný jarmok v areáli TU Štart
Kolotoče z Českej republiky

Bližšie informácie: Obecný úrad Liptovský Ján, tel.: 044/528 04 70, e-mail: ic@liptovskyjan.sk,
www.liptovskyjan.sk
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