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XLI. ročník

Obecné novinky

Čo nové s revitalizáciou
Kade a prameňa Teplica?

Teplice a bez zásahov zostáva i Kaďa
a malý bazénik. Nakoľko pri zásahu
do ich podložia by mohlo dôjsť k strate
prírodných výverov.

Počas tohto roka sa v našej obci konali
dva verejné hovory, ktorých predmetom
bola revitalizácia areálu Kade a prameňa Teplica. Boli vypracované dve štúdie.
Jedna bola vypracovaná podľa platných technických noriem a požiadaviek
obecného zastupiteľstva ako je oplotenie pozemku, protipovodňový systém
a zabezpečenie celého areálu proti vandalizmu a krádežiam. Druhú štúdiu vypracovalo OZ Jánčania pre Ján tak, aby
sa v minimálnej miere zmenil súčasný
stav. Obe štúdie rátajú zo zachovaním
voľného prístupu k odbernému miestu

Dňa 2. 7. 2018 zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom sa zúčastnili aj členovia OZ Jánčania pre Ján. Nedoriešené stále ostáva symbolické vstupné
do areálu Kade. Obecné zastupiteľstvo
navrhuje areál oplotiť a vyberať od návštevníkov symbolické vstupné, ktoré by
slúžilo len na úhradu bežných nákladov
na prevádzku areálu. Pre obyvateľov
Liptovského Jána by bol vstup aj naďalej zadarmo. Tomuto návrhu sa však členovia OZ Jánčania pre Ján bránia.

Za účelom zistenia spokojnosti návštevníkov s využitím areálu Kade a prameňa
Teplica bol vypracovaný dotazník. Momentálne referentky nášho kultúrneho centra robia štatistiku návštevnosti
areálu Kade, vyplňujú dotazníky s návštevníkmi a samozrejme aj naďalej sa
odoberajú vzorky pre posúdenie kvality vody. Aktuálne výsledky štatistiky hovoria, že priemerná denná návštevnosť
v areáli je približne 40 ľudí. Maximálna
denná návštevnosť bola zistená viac ako
100 ľudí. Na základe týchto faktov sa pripraví projektová dokumentácia na vydanie stavebného povolenia, v ktorej
sa upravia počty sociálnych zariadení,
spŕch a celkového vybavenia, tak aby
spĺňala hygienické požiadavky. Ešte
pred tým sa táto štúdia zašle Pamiatkovému úradu (KPÚ Žilina), ktorý má právo sa vyjadriť k skladbe a použití materiálov na spevnené plochy, tvar striech,
stavieb, typ a tvar oplotenia a pod.
Na základe týchto stanovísk bude spracovaná projektová dokumentácia, ktorá
bude slúžiť na vydanie stavebného povolenia. Predpokladané vydanie stavebného povolenia je koniec tohto roku,
z čoho vyplýva, že samotná realizácia by
mohla byť až na budúci rok.

Investovanie do rozvoja
obce

Vizualizácia revitalizácie Kade a jej okolia spracovaná v zmysle platných noriem
a požiadaviek obce Liptovský Ján.

WC
Prezliekacie kabínky
Technická miestnosť
Sprcha

Z dôvodu dobrého hospodárenia
obce v roku 2017 vznikli voľné finančné prostriedky, ktoré sa obec rozhodla investovať do opráv havarijného
stavu miestnych komunikácií hlavne
v starej časti obce. Mali by sa realizovať

opravy a odstránenie havarijného stavu
ulíc Jána Kalinčiaka, Do políka, Za vodou, Kúpeľná, časť Starojánskej ulice
od domu p. Rotha a až po Kaďu, Pod vežami, Padlých hrdinov a ulica Breh, ktorá si asi najviac zaslúži opravu. Tento rok
k tomu konečne dôjde. Z tohto dôvodu prosíme občanov Liptovského Jána
o trpezlivosť, hlavne na spomínaných
uliciach, nakoľko ulice budú čiastočne
uzavreté.

Čo nové sa počas prázdnin
urobí v škole?
Zásadnou zmenou v ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne nastala tento rok výmena
riaditeľa školy. Zastupujúca riaditeľka
Mgr. Mária Devečková odovzdala vedenie školy k 30. 6. 2018 novozvolenému
Mgr. Jaroslavovi Debnárikovi, ktorý od 1.
7. 2018 nastúpil do funkcie riaditeľa ZŠ
a MŠ. Počas letných prázdnin plánujeme
úpravu okolia školy. Demontáž starých
nevyhovujúcich prvkov na detskom ihrisku a ich výmena za nové. Taktiež plánujeme výmenu osvetlenia v jednotlivých triedach z hľadiska úspory elektrickej energie a pre lepšie osvetlenie
tried, nakoľko staré neónové osvetlenie
už nespĺňa platné normy. Zároveň pripravujeme projektovú dokumentáciu

na vybudovanie parkovacích miest pre
zamestnancov v areáli školy. Je to z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov, hlavne ráno, keď rodičia vozia deti do školy.

Vzácna návšteva
Stredu 11. júla 2018 v Liptovskom Jáne
sme privítali vzácnu návštevu, a to Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike pána LIN Lin. V Kultúrnom dome ho privítal starosta obce
Mgr. Juraj Filo. Zaujali ho naše výstavy,
hlavne pani Schrötterovej, kde sú aj obrazy maľované na hodváb. Navštívil aj
Rímsko-katolícky kostol, kde ho upútal
zrekonštruovaný oltár. Počas pobytu
v Liptovskom Jáne stihol navštíviť minerálny prameň Kaďa, Stanišovskú jaskyňu, Minislovensko. Zaujímal sa hlavne
ako funguje cestovný ruch v Liptovskom
Jáne a konštatoval, že jeho krajania momentálne navštevujú len hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislavu a chceli
by, aby spoznali aj krásy Liptova a Liptovského Jána, ktorý sa mu veľmi páčil.

Prejavil veľkú spokojnosť s touto lokalitou a možnosťami, ktoré cestovný ruch
v Liptovskom Jáne poskytuje. Na záver návštevy nás ubezpečil, že určite sa
k nám do Liptovského Jána ešte vráti.

Oznam
S radosťou oznamujeme občanom obce
Liptovský Jána aj návštevníkom , že znova je nainštalovaný bankomat, ktorý je
umiestený pri autobusovej zastávke
oproti hotela Ďumbier (viď foto). Veríme, že bude dlho slúžiť k spokojnosti
všetkých.

Kaďa
Detská zóna

Minerálny prameň
Teplica

Vstup do areálu

Vizualizácia revitalizácie Kade a jej okolia spracovaná podľa požiadaviek Občianske• Prírodné
kúpalisko
KAĎA
Liptovský Ján
PÔDORYS
ho
združenia
Jánčania
pre– Ján.
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Svätojánske noci – Na panské!
Už tradične na Jána sa v našej obci konali oslavy pod názvom Svätojánske
noci. Týmito oslavami sa otvára letná turistická sezóna. Počas troch dní prebiehal bohatý kultúrny program plný zábavy, folklóru a športu.

chodníky a minerálne pramene. Folklórny program bol ukončený lampášikovým sprievodom, ktorý sa ťahal od kultúrneho domu až ku svätojánskej vatre.
O zábavu do skorých ranných hodín sa
postarala hudobná skupina EMINENT.
Súčasťou večernej zábavy bolo aj polnočné žrebovanie vecných cien, ktoré
boli tento rok nesmierne bohaté.

Program začínal živou pozvánkou
na koči, kde pandúri pozývali všetkých
domácich aj návštevníkov na oslavy a zapálenie Svätojánskeho ohňa.
Trojica jaskyniarik, turistík a minerálik
nám ako každý rok otvárajú nielen turistickú sezónu, ale aj pomáhajú sprístupniť jaskynné chodby, turistické
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Sobotňajší program sa niesol v športovom duchu. Na svoje si prišli najmä deti
v tvorivých dielňach, na detských atrakciách a pre dievčatá a ženy bolo pripravené líčenie s Mary Kay. Slávnosti boli



v nedeľu ukončené koncertom spevokolov Liptova v evanjelickom kostole.
Vo večerných hodinách sa kultúrny dom
zaplnil do posledného miesta a ľudia si
mohli oddýchnuť a pobaviť sa pri divadelnom predstavení DS OKNO Ryba pre
štyroch.
Napriek nie veľmi priaznivému počasiu ulice našej obce žili počas Svätojánskych nocí naplno. Tešíme sa z účasti
a veríme, že každý si prišiel na svoje.
Kultúrne referentky: Ing. Zuzana Mlynčeková
a Ing. Silvia Hnilicová.
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Plánovaná
návšteva
Fontaine le
Port
Portifontainčania nás pozývajú, aby
sme ku nim prišli na tradičnú družobnú návštevu budúci rok koncom mája - okolo 30.5., alebo začiatkom júna. Okrem nás a svojich
rodín majú naplánované rôzne spoločenské akcie, ktoré musia zamontovať v budúcom roku do svojho
programu.

Svätojánsky chodníček

Jánske dni, etablované a úspešné podujatie obce, ktoré už dávno presahuje hranice regiónu Liptov, konajúce sa každoročne okolo 24. júna. Veď napokon, obec
nesie pomenovanie Liptovský Ján. Neodmysliteľnou súčasťou (popri všetkých
kultúrnych a spoločenských podujatiach) je i tradičný Jánsky chodníček venovaný deťom. Tento rok si ho pod patronát zobrala miestna základná a materská škola. Rekvizity žiaci tvorili počas
hodín výtvarnej a technickej výchovy.
Bol zostavený z niekoľkých stanovíšť,
ktoré tematicky zapadali do rozprávkového sveta. V úvode si deti spoločne s rodičmi od víl vyzdvihli kartičky, do ktorých
tradične zbierali pečiatky, prešli cez zlatú bránu a nechali svoj originálny odkaz
i kresbu na baneri pri vstupe.

neskončil v peci. Zamotať sa do pavučiny? Žiadny problém! Ak sa Vám však podarilo z nej dostať a malé PAVÚČIKY Vám
pomohli, získali ste opäť pečiatku. V lesnej škôlke ste sa od POĽOVNÍKA mohli
naučiť odlíšiť stopy exotických, domácich a lesných zvierat. Nápomocné vám
boli aj zvieratká ako VČIELKA, VLK a LIENKA. STRAŠIACI ponúkli (po prekonaní
bodliakového poľa) hod šiškami a beh
pomedzi stohy slamy. Nechýbalo ani
bublinkové kráľovstvo. Privítal Vás RYTIER, KRÁĽOVNÁ, DVORNÁ PANI i PRINCEZNÁ, ktorej sa postrácali farebné perličky z náhrdelníka a bolo potrebné ich
dostať na jedno miesto. Popreskakovaním bublinkovej škôlky si deti mohli vyskúšať tvorbu obrovských bublín, ktoré
často zaujali aj rodičov, ktorým sa z kráľovstva ani nechcelo odísť. Komu zostali zvyšné sily, vystúpil na vyhliadku. Tá
ponúka neopakovateľný výhľad nielen
na Liptovský Ján ale i okolité obce. Hore
ich privítal PUSTOVNÍK s pomocníkom
a spoločne všetkých naučili orientovať sa
vo svetových stranách a poznávať zvieratá podľa prijímania typu potravy. Posledné stanovište tvorila kráľovská hra – šach

Ďalej ich už čakal VODNÍK ČĽUPKO, kde
si mohli poskladať lodičky a otestovať,
či sú schopné plavby po hladine vody.
Tí šikovnejší dokonca chytili pár rozprávkových rybiek. V perníkovom domčeku stretli JEŽIBABU, JANKOV A MARIENKU. Mohli si vyzdobiť perník, previesť
sa na pekelnom fúriku. Našťastie, nikto
6
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a kreslenie originálnej rozprávkovej dedinky. Zároveň si všetky deti od víl prevzali zaslúženú odmenu v podobe sladkostí a športových potrieb.
Podujatie už tradične prilákalo množstvo rodičov s deťmi nielen z blízkeho
a širšieho okolia, ale i mnohých turistov
zo zahraničia, ktorí takýmto originálnym spôsobom zároveň poznávali krásy obce Liptovský Ján. Ďakujeme nielen
kolegom, ale i žiakom a všetkým ďalším,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na organizácií a bezproblémovej realizácii tejto jedinečnej akcie.

Nebolo by odo mňa fair vyjadriť sa
za vás všetkých, že súhlasíme, hoci
si osobne myslím, že koniec mája, či
začiatok júna je super termín. Keby
som ja vyberal, bola by to jar.

Po minuloročnom úspechu divadelného súboru Okno nastala otázka, či
aj tento rok nám naši domáci ochotníci predstavia počas svätojánskych slávností ďalšiu hru. Nesklamali nás.

Regióny Francúzska majú svoje unikátne a neopakovateľné čaro a sú
turisticky zaujímavé aj v ostatných
ročných obdobiach, ale jar, keď sa
po pochmúrnej zime Francúzsko
prebúdza a hrá všetkými farbami,
je predsa len najkrajšie obdobie. Asi
všetci to tak prežívame, či nie!?

Spoločenskú sálu kultúrneho domu
v nedeľňajší podvečer zaplnili do posledného miesta návštevníci čakajúci
na premiéru inscenácie na motívy divadelnej hry Ryba pre štyroch, ktorej
autormi sú Wolfgang Kohlhaas a Rita
Zimmerová. Pod vedením režiséra a dramaturga Juraja Záborského predviedli
ochotnícki herci vynikajúce divadelné
predstavenie. Príbeh troch sestier a ich
verného sluhu zahrali Gabika Kompišová, Blanka Špačková, Monika Vrlíková a v neposlednom rade Otakar Körner, ktorý stvárnil rolu sluhu naozaj excelentne. Je obdivuhodné aké herecké
výkony podali, napriek tomu že až traja z nich stáli prvýkrát pred takým davom ľudí. O scénu a kostými sa postarala Zlatka Melnová, ktorá spolu s Kvetkou Čániovou sledovali text. Náš známy
moderátor z Liptovského Jána Rasťo
Pertzian spolu s Jurajom Záborským sa
postarali o osvetlenie a zvukovú stránku. Divadelné výkony našich domácich
hercov vyzdvihli aj ochotníci z okolitých

Samozrejme okrem toho a podľa
francúzskeho, ale aj „slušného“ slovenského bontónu platí aj to, že, ak
nie je vážny dôvod na zmenu, stretnutie sa organizuje v termíne, ktorý vyhovuje obom, pozývanému
aj pozývajúcemu. Prosím záujemcov, ktorí sa do Francúzska chystajú a majú iný názor, aby nám čo najskôr dali vedieť. Najlepšie na môj
email: rudolf.gajar@gmail.com
Rudolf Gajar

Súčasťou Jánskych dní bol aj florbalový
turnaj, ktorý sa konal 23. júna na multifunkčnom ihrisku. Tento rok prebiehal
jeho 10. ročník. Okrem domácich z Liptovského Jána sa ho zúčastnili aj žiaci
zo ZŠ Važec a ZŠ Hradná v Liptovskom
Hrádku. Spôsobom každý s každým sme
dokázali zvíťaziť nad L. Hrádkom vysoko
9:1 a Važcom 3:2 a stali sme sa celkovým
víťazom turnaja a odniesli sme si putovný pohár starostu obce.

Divadelný súbor opäť na scéne!
obcí, ktorí ich pozvali na festival ochotníckych divadiel v Ľubeli. Ochotníci počas celého roka usilovne nacvičovali
a počas skúšok zažili množstvo vtipných
situácií. Sme radi, že aj my ako kultúrne
referentky, sme mohli byť súčasťou ich
stretnutí, ktoré na nás preniesli pozitívnu energiu a pocit rodinnej atmosféry.
Naši ochotníci dostali veľké zadosťučinenie v podobe „standing ovation“.
Pán starosta našej obce Mgr. Juraj Filo
ich po celú dobu skúšania podporoval
a podotkol, že sa teší už na ďalšiu hru,
v ktorej im bude opäť rád nápomocný. Neutíchajúci potlesk prerušil režisér p. Juraj Záborský, ktorý sa na záver
divadelného predstavenia poďakoval
všetkým divákom. Poďakovanie adresoval aj všetkým, ktorí akokoľvek prispeli
k tomu, aby sa divadelné predstavenie
mohlo uskutočniť. Jemu ako občanovi
Liptovského Jána patrí veľká vďaka, že
sa mu opäť po rokoch podarilo oživiť
múry kultúrneho domu a vniesť do našej obce kultúru v podobe divadelného
predstavenia. Skladáme mu veľkú poklonu za výber divadelnej hry, z ktorej
sršal humor a diváci odchádzali s dobrou náladou. Ďakujeme našim ochotníkom, ktorí venujú svoj voľný čas podpore kultúry našej obce.
Ak by ste sa chceli stať súčasťou divadelného súboru Okno, jej členovia Vás radi
privítajú. V prípade záujmu prosím kontaktujte kultúrne referentky.
Kultúrne referentky: Ing. Silvia Hnilicová a Ing. Zuzana
Mlynčeková

Ingrid Kucháríková
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Oslavy ukončenia vojny
Oslavy 73. výročia ukončenia druhej svetovej vojny boli v tomto roku 2018 veľmi
významné a sviatočné nielen preto, že
už 73 rokov žijeme v mieri, ale aj preto,
že sa nám podarila veľká vec – postaviť
a odhaliť pamätníček pre vojakov červenej armády, ktorí padli pri oslobodení
našej obce vo februári 1945.

Ku krásnym oslavám nám prispel aj májový dáždik, básne detí a pani učiteliek
zo ZŠ s MŠ, spevokol Svätojánsky prameň zaspieval hymnu SR a hymnickú
pieseň pri pomníku padlých v obci, kde
pokračovali oslavy druhou časťou.
Predseda ZO predniesol správu o bojoch počas vojny. Prihovorili sa aj pozvaní hostia a pán starosta pozval na malé
občerstvenie všetkých zúčastnených
do hotela Štart, kde sme sa mohli s našimi hosťami porozprávať. Výbor ZO SZPB
srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili na zdarnom priebehu osláv 73. výročia
ukončenia II. sv. vojny.
Dňa 12. 6. 2018 nás navždy opustil náš dlhodobý člen Vladimír Kubovčík, recitátor
krásnych básní na našich oslavách.
Dňa 11. 6. 2018 nás opustil aj koordinátor
našich osláv pri realizácii pomníka vojakom ČA pán Ladislav Huba, ktorý vyhotovil tabuľu na uvedený pomník, predseda
SZPB v Liptovskej Lúžnej.

Na hodnotiacej schôdzi vo februári
tohto roku sme prijali uznesenie, postaviť pomník vojakom ČA pred Bielym.
Túto myšlienku navrhol historik pán Oldřich Vaněk. Spolu so starostom obce sa
nám podarilo myšlienku realizovať. Pozemok nám poskytlo PS Komposesorát
Bielo Marušová na ľavej strane pri ceste.
Koordinátorom medzi ZO, OÚ a ruským
veľvyslanectvom RF v Bratislave bol pán
Huba, predseda ZO v Liptovskej Lúžnej.
Osláv sa zúčastnili pozvaní hostia: brigádny generál v. v. Ján Iľanovský, Nikolaj S. Ryžov tajomník veľvyslanectva RF
v Bratislave, pán Machovič a pán Vaněk
z oblastného výboru SZPB.
8
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Česť ich pamiatke. Milan Jančuška, predseda ZO SZPB


Upratovanie

Voľné dni

Prvý máj tradične ožil pionierskymi šatkami, svetlomodrými košeľami, stuhami vo vlasoch a úsmevom
na perách. Opäť sme sa ráno stretli
pri Kadi, rozdali si ochranné rukavice, vrecia, spravili dokumentárnu
fotografiu a rozdelili sme sa do skupín tak, aby sme zachytili oblasť
popod Kameničnú, po Novej ulici i po pešej zóne. Pri prameni sme
rozdali až 50 identifikačných náramkov, čo je v doterajšej tradícii upratovania rekord. Postupne sa k nám
pridávali aj ďalší dobrovoľníci a už
tretí rok prišla i rodinka z Martina.
Vraj sa im naša akcia páči a Jánsku
dolinu milujú, tak prečo by ju nemohli prísť aj čistiť. Vyzbierali sme
spolu 15 vriec. Raritkou by mohlo
byť napríklad vyhodené cédečko,
stará magnetofónová páska či pneumatika z auta. Odpadu je z roka
na rok menej. Dúfame, že raz príde
čas, keď sa len prejdeme od Kade
k jaskyni a budeme len spomínať
na znečistenú dolinu. Veď nakoniec
znečisťujeme si ju my, ľudia... Hádam raz dospejeme.

O niekoľko dní, hodín sa skončia
povinnosti: žiakom, učiteľom, pedagógom a školským zamestnancom a začnú sa tak dlho očakávané
„PRÁZDNINY“.

Pri jaskyni sme sa posilnili výborným gulášom, bryndzovou nátierkou i domácimi koláčikmi. Jaskyniari za našej asistencie pochovali Ciageľ stanišovský vždystudený a pod
čerešňou sme privítali letnú sezónu
2018. Nech sa u nás všetci návštevníci cítia príjemne.
Katarína Schrotterová

Pre niekoho voľné dni, ale pre niekoho zase len a len ďalšie starosti a povinnosti s tým, že kde a ku
komu „odložíme“ svoje deti a kto sa
nám o nich postará?! Podľa mňa je
veľmi potrebné, aby sme všetci spoločne a aktívne využili tieto „voľné dni
– prázdniny“ rodina, obec, farnosť...
aby sme sa o seba navzájom všetci
postarali. Chcem Vás preto všetkých
pozvať k tomu, aby tieto dva mesiace neboli prázdne dni , ale dni pre
stretnutia a nadobudnutia nových
priateľstiev, nových zážitkov, nových skúseností, ktoré potom ďalej
vo svojom živote všetci využijeme.
Keď Boh stvoril svet za šesť dní, tak
ten siedmy deň si odpočinul, lebo
tým chcel aj nám dať príklad a ukázať, že pre každého človeka je potrebný voľný deň, oddych, prázdniny – pre telo, ale aj dušu.
Tak Vás chcem všetkých srdečne pozvať: deti aj žiakov, mládež aj dospelých, rodičov aj starkých, aby sme
využili tento čas prázdnin a voľných
dní aj na duchovné občerstvenie tu
na našom milovanom LIPTOVE priamo pod POLUDNICOU a prichádzali
k Stvoriteľovi obdivovať jeho dokonalé stvorenie sveta, ale aj nás ľudí
v prírode, ale aj na svätú omšu každú nedeľu o 9.30 h v našom farskom
kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jane.
Na stretnutie s vami sa teší Peter Kvasňák – farár.

Odhalenie pomníka
8. mája 2018 v Deň víťazstva nad fašizmom, sme na začiatku Jánskej doliny odhalili pomníček vojakom Červenej armády, ktorí padli počas oslobodzovacích bojov. Slávnostný akt otvorili starosta obce
Mgr. Juraj Filo s predsedom ZO SZPB Milanom Jančuškom. Prítomný bol prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie
Nikolaj Sergejevič Ryžov, CSc. a jubilujúci
brigádny generál Ján Iľanovský.
S históriou a súvislosťami postavenia pamätníka prítomných zoznámil doc. Oldřich Vaněk. Nemecká jednotka, ktorá
mala zabrániť prieniku do tyla obrany
v Liptovskom Mikuláši, zaujímala obranu
na hrebeni medzi Jánskou a Iľanovskou
dolinou (k. 1119 sedlo pod Kúpeľom – Príslop - k. 1270 Kúpeľ – k. 1548 Poludnica).
Prieskumnej skupine 151. streleckého pluku, ktorá sem bola vyslaná s úlohou zistiť
rozmiestnenie nemeckých síl, sa podarilo
získať zajatca z 2. horského práporu 138.
horského pluku 3. horskej divízie.
11. februára 1945 dostala 8. strelecká divízia rozkaz na druhý deň prelomiť nemeckú obranu medzi Váhom a Iľanovom
a ovládnuť Iľanovo. 1. prápor 229. streleckého pluku bol vyslaný vykonať obchvat
nemeckého postavenia na hrebeni. 310.
strelecký pluk so 182. samostatnou trestnou rotou mali vykonať hlboký obchvat
sedlom pod Kúpeľom cez hrebene, postupovať pozdĺž potoka Iľanovka a dostať sa do tyla nemeckej 3. horskej divízie.

a v boji ustúpila do priestoru 1 km severovýchodne od kóty 1119. Ani zvyšné jednotky 8. streleckej divízie nedosiahli stanovené ciele – 151. strelecký pluk sa síce
prebojoval na východný okraj Iľanova,
v ďalšom však bol vytlačený do východiskového postavenia. 310. strelecký pluk
prešiel do druhého sledu divízie v Závažnej Porube.
V bojoch padlo 49 červenoarmejcov,
z toho takmer polovica boli príslušníci 182. samostatnej trestnej roty. Pretože
v noci na 16. februára 8. strelecká divízia odovzdala úsek 1. čs. brigáde, zostali títo padlí na bojisku. Pätnástich zniesli Jánčania až 17. mája 1945. Pochovaní
boli v spoločných hroboch v Liptovskom
Jáne - v záhrade Jozefa Ceklára, v záhrade Petra Brtáňa a pred evanjelickým kostolom. Po exhumáciách v roku 1946 boli
prenesení na Cintorín Červenej armády
v Žiline na Bôriku. Kostrové pozostatky ďalších štyroch sa našli až 50 rokov
po skončení vojny. Študenti Vojenskej
akadémie im priamo na mieste postavili skromný pamätníček. Ešte v lete 1945
Za vrátami v Iľanovskej doline na prechode na Nízky grúň horár Mäsiar našiel
pozostatky dvoch umučených vojakov
Červenej armády. Ich tela boli prevezené na Partizánsky cintorín v Martine Priekope. Tým všetkým patrí táto spomienka
a nám všetkým ako pripomienka, že naše
oslobodenie bolo vykúpené krvou.
Oldřich Vaněk

Útok určený na 12. februára bol z dôvodu zlého počasia odložený a prvosledové jednotky sa vrátili do východiska
k útoku. 310. strelecký pluk v sedle narazil na odpor, zaľahol a na rozkaz veliteľa
17. gardového streleckého zboru sa vrátil
do Liptovského Jána. Ani 1. práporu 229.
streleckého pluku sa v ťažkom teréne
nepodarilo dosiahnuť stanovenú úlohu
a vrátil sa Závažnej Poruby. Na kóte 1119
tak bola ponechaná len 182. samostatná
trestná rota.
Dňa 13. februára o 11,50 hod. nepriateľ
v sile roty začal protiútok zo svahov kóty
1119 a kóty 1376 (Magura). 182. samostatná trestná rota utrpela straty, stratila spojenie s divíziou (zničená rádiostanica)
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Pozoruhodné nálezy zo Sokolovej jaskyne

Za 7. Horami
V dňoch 5. – 7. júla sa v kultúrnom centre konal prvý ročník Festivalu bábkových divadiel určeného pre deti. Vo veľmi komornej atmosfére v lone prírody
prebiehali bábkové predstavenia každé
ráno na amfiteátri kultúrneho domu.
Potešila nás veľká účasť nielen detí, ale
aj dospelých. Okrem divadelných prestavení naše kultúrne centrum ponúkalo sprievodný program v podobe výstav. Išlo o výstavy netradičných bábok,
detskej tvorby, približne 500 modelov
autíčkok, papierových hradov a ručne maľovaných dáždnikov. V areáli prebiehal Liptovský jarmoček, ukážky tradičných remesiel a ochutnávka syrov.
Okrem tohto programu mali detičky
možnosť zahrať sa s bábkami, ktoré pre
nich pripravila Zlatka Melnová, členka
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divadelného súboru KUK spolu s jej ďalšími pomocníkmi. Projekt za 7 horami
splnil svoj účel a naše kultúrne centrum
sa tešilo vysokej účasti návštevníkov.
Z niekoľko tisícovej účasti návštevníkov,
turistov a domácich sa radovalo nielen kultúrne centrum, ale aj celá obec
Liptovský Ján. Davy spokojných ľudí sa
tiahli celou Jánskou dolinou. Deti si mali
možnosť zaspievať, zašportovať, stretli
sa so známymi osobnosťami a zabávali
sa až do večerných hodín. Festival za 7
horami odštartoval v Liptovskom Jáne
letné prázdniny a veríme, že duchu dobrej nálady bude pokračovať celá letná
sezóna.
Kultúrne referentky: Ing. Silvia Hnilicová
a Ing. Zuzana Mlynčeková



Táto lokalita s dĺžkou 1,5 kilometra patrí
medzi významné speleologické objekty Jánskej doliny. Jej speleologickému
prieskumu sa venujú generácie jaskyniarov, v roku 1998 sa tu objavilo niekoľko stoviek nových metrov chodieb.
Jej vchod sa nachádza v brale Sokol
nad sútokom Bystrej a Štiavnice. V poviedke Kamarát Jašek z roku 1937 toto
bralo spisovateľ Dobroslav Chrobák pomenoval ako Sokolová. Jej podzemné
priestory predstavujú rozmerné riečne
chodby na dne ktorých tečie ponorná
Štiavnica. Nachádza sa v nárazníkovom
pásme vôd prichádzajúcich z nekrasového kryštalického jadra Nízkych Tatier
na vápencový komplex Ohnišťa (1538 m
n. m.). Jej vchod podľa článku R. Urama
uverejneného v roku 1894 v Národných
novinách údajne rozšíril v minulosti
majiteľ okolitých hôr Jozef SzentivániGemerský. Dodnes sa tu zachovali stopy po vývrtoch, ktoré slúžili pri odstreloch horniny. Jaskyňa však bola aj predtým prístupná, lebo sa tu našla údajne
vyschnutá mŕtvola valacha Sokola. Pri
rozširovaní chodby do tzv. Nezameranej siene tu našiel na sklonku 20. storočia Peter Vaněk fragment ľudskej lebky
(určil dr. P. Holec, UK Bratislava). Pri návšteve jaskyne antropológmi z UK Bratislava v júni roku 2018 pod vedením Michala Poljaka sa tu prezreli kosti, ktoré
sa nachádzali pod vstupnou priepasťou. Okrem zvieracích ostatkov sa tu našli aj ďalšie ľudské kosti, pravdepodobne z dvoch jedincov, podrobnosti budú
známe až z antropologickej správy. Toto
však nie je jediná pozoruhodnosť jaskyne. Pri čistení jaskyne od starých driev
v roku 2007, ktorých sa tu najmä pod
vstupnou priepasťou nachádzalo veľké množstvo sme tu našli opracované
drevá, ktoré slúžili azda ako rebrík pri
zbieraní plastického sintra. Táto pozoruhodná hmota, typická pre jaskyne stredných polôh na Slovensku sa v staršej literatúre uvádza aj pod názvom skalné
mlieko, kamenné mlieko alebo Album
Nihil, čo v preklade z latinčiny znamená
biele nič. Táto anorganická látka obsahujúca aj veľké množstvo mikroorganizmov je známa svojimi liečebnými účinkami. V pomerne ľahko prístupnej Sokolovej jaskyni sa v minulosti plastický

Vchod do Sokolovej jaskyne

Pozostatky azda po rebríku zo Sokolovej jaskyne

Stopy po zoškrabávaní bieleho sintra v jaskyni

biely sinter získaval zoškrabovaním zo
stien. Dodnes sa tu zachovali na stenách
stopy prstov, ktoré stierali túto hmotu.
Ťažko sa vysloviť k obdobiu keď sa tak
dialo, ale z roku 1672 sú písomné zmienky o tejto hmote z jaskyne Aksamitka
z Pienin. Možno však bez nadsádzky tvrdiť, že kamenné mlieko sa v tejto jaskyni zbieralo počas mnohých generácií.
Jaskyňa Sokolová a aj ďalšie podzemné
priestory v okolí určite skrývajú ešte ďalšie tajomstvá, len treba chodiť s otvorenými očami a ušami...
Literatúra:
PRIKRYL, Ľ., V., 1985: Dejiny speleológie
na Slovensku. Veda, Bratislava.
LALKOVIČ, M., 2000: Jaskyne očami slovenskej literatúry do roku 1918.


Stopy po vyvŕtaných dierach na odstrel vo
vchode do Sokolovej jaskyne

Slovenský kras, 38, Liptovský Mikuláš,
93-126.
VANĚK, P. – HURTAJ, M., 1998: Jaskyňa
Sokolová – objav a cesta k nemu. Spravodaj SSS, 29, 3, Liptovský Mikuláš, 4-9.
CHROBÁK, D., 1964: Kamarát Jašek. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
Bratislava.
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek
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Okienko seniorov
Pravidelné rokovania výboru zabezpečovali plnenie
jednotlivých úloh prijatých HČS
Zaoberali sme sa účasťou našich členov
na oslavách Dňa víťazstva 8.5. 2018 pri
pomníku padlých v obci aj odhalenia pomníka ruským partizánom pred Bielym.
Spevokol sv. Jána Krstiteľa po dohode s
p. Dubielovou sme prihlásili na okresnú
prehliadku spevokolov. Úspešným vystúpením pripravili divákom pekný umelecký zážitok.
Pripravovali sme návštevu múzea v Liptovskom Hrádku, príprave kostýmov
na prvého mája a brigáde pri čistení
doliny.
V oblasti športu sme pripravovali plavecké preteky v hoteli Alexandra, účasť členov na okresných športových hrách aj
športových hrách v Liptovskom Hrádku.
Pripravovali sme poznávací zájazd
na Spiš, výstavku starých hračiek, posedenie pri guláši, blahoželanie jubilantom, VI. ročníka Majálesu okresu, návštevu členov v seniorských zariadeniach.
Značnú pozornosť sme venovali príprave podujatia Svätojánske noci 2018, predávali sme tombolové vstupenky a zapisovali účastníkov s menom Ján, umožnili

sme aj prehliadku Nášho dedičstva pre
návštevníkov obce počas slávností.
Navštívili sme výstavku ručných prác
v Smrečanoch, kde nás predsedníčka Eva Jančová milo privítala. Umožnili nám aj prehliadku rim. kat. kostola
a ich pamätnej izby, kde sme si spoločne
pobesedovali.
Z kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočnili v Lipt. Mikuláši sme sa zúčastnili na predstavení Klamstvo, Veľký a malý
muž, a koncertu Kandráčovcov. Z ponuky 44. ročníka Belopotockého Mikuláš
sme sa zúčastnili predstavenia Trinásta hodina. Tiež sme boli na predstavení
nášho divadelného súboru OKNO Ryba
pre štyroch.
Družobné ZO v Uhorskej Vsi a Podturni
nás navštívili na výstavke háčkovaných
dečiek, kde sme hovorili o práci v ZO.
Ján Ondáš, Viera Brtáňová, Dana Matejková a Adela Nikitinová sa zúčastnili na okresnom sneme v Lipt. Mikuláši.
Viera Brtáňová bola zvolená do Krajskej
rady JDS v Žiline a Michal Kotian za kandidáta na predsedu Ústrednej rady JDS
v Bratislave.

Seniorky v materskej škole

4.6.2018 sme sa boli poďakovať deťom a pani učiteľkám MŠ za vystúpenia, na niektorých našich podujatiach, ktoré pre nás pripravujú.
Naše členky p. Strapoňová, Melnová, Hadvidžiaková, Kráľová a Brotková urobili deťom veľkú radosť darovanými loptami, farebnými kriedami
a cukríkmi, ktoré im nezištne priniesli. Deťom sa prihovorila pani Hanka
Strapoňová a pani učiteľka Gabika
opätovala vďaku za pomoc zo strany ZO JDS. Totiž aby vystúpenia boli
ešte krajšie, sme im pošili a povyšívali oblečenie – košieľky, nohavice, šaty.
Šikovné ruky našich starých mám Brtáňovej, Melnovej, Záborskej, Budovej, Kráľovej, ale aj materiál od pani
Dubravcovej, Cholvadtovej, Čurnej
a Strapoňovej okrášlili našich malých
školákov. Deti ako poďakovanie nám
darovali pekné kvietky, pekne nám
zarecitovali a zaspievali. O niekoľko
rokov mladšie sme sa s deťmi rozlúčili a tešíme sa opäť na stretnutie.

Jubilujúce členky na expozícii

Oslávili sme 20. výročie
Slávnostné posedenie k 20. výročiu založenia JDS v Liptovskom Jáne sa uskutočnilo 15.3.2018 v hoteli Štart v Liptovskom Jáne. Z pozvaných hostí sa zasadnutia zúčastnil starosta obce Lipt. Ján
Mgr. Juraj Filo, Mgr. Lenka Mitrengová, prednostka OÚ Lipt. Mikuláš, Dr. Michal Kotian, predseda OO JDS a KO JDS
v Žiline, Emma Žišková, preds. revíznej
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komisie KO JDS Žilina, Predsedníčka ZO
Uhorská Ves Mária Multáňová, predsedníčka ZO JDS Podtureň Eva Huštáková,
predsedovia urbárskych spolkov Dušan Pivko a Dagmar Klongová, predsedníčka COOP Jednoty Erika Janovčíková, a Pavel Jezný za kolektív technickej údržby obce. Ospravedlnili sa
predseda COOP Jednoty Ing. Ján Šlauka


Jednou zo základných úloh JDS je nenechať svojich členov osamotených,
ale im pomáhať a zaujímať sa o ich
život. V tomto roku máme 4 členky
v domovoch dôchodcov. Pani Vilmu
Račkovú a Annu Jeznú navštívili pani
Cholvadtová a Gloneková v minulom
roku. Pani Máriu Ruskovú a Helenu
Mlynčekovú – jubilantky, sme priviezli na expozíciu a tu sme im poblahoželali v novoupravených priestoroch. Táto návšteva bola pre ne radostná, rozhovory o živote v obci
nemali konca kraja. Život v zariadeniach si tiež pochvaľovali, poďakovali
p. Melnovej, Kompišovej a Brtáňovej
za organizáciu pobytu a odvoz nazad
do zariadenia. Boli veľmi potešené, že

mohli v krásnom prostredí stráviť príjemné chvíle. Popriali nám veľa úspechov v činnostiach, ktoré ZO robí. My
sme im popriali veľa zdravia, aby sme
sa mohli znova stretávať.

Seniori a 1. máj – Ciageľ

Na akciu združenia Jánska dolina
sme sa dôkladne pripravili. Oprášili sme staré rovnošaty pionierov, pripravili mávatká a stretli sme sa pri
Kadi. Dôležitá bola vlajka pionierskej
skupiny nemenovanej ZŠ, roky uložená v depozite. Ona nám dodávala
elán do práce. Po menších kozmetických úpravách - dostali sme červené
mašle do vlasov, sme sa vydali Novou ulicou do doliny, kde sme zbierali odpadky z obidvoch strán cesty.
Sem tam sme si zaspievali pionierske pesničky, ktoré nám rozdala pani
Mišúnová. Pomaly sme prišli k Stanišovskej jaskyni, kde nás čakalo občerstvenie, výborný guláš zo Strachanovky a chutné koláče. Brigáda sa zavŕšila pochovaním Ciagľa, ktorého sa
zúčastnilo aj veľa turistov a návštevníkov obce. Počasie nám prialo, a tak
sme prežili pekný deň v našej malebnej prírode. Ďakujeme všetkým organizátorom za vydarenú akciu.

a predseda urbárskeho spolku spolku
Ladislav Garabáš,ml.
Pani Brtáňová privítala prítomných,
oboznámila ich s programom stretnutia a s 20 - ročnou činnosťou ZO, ktorej
ustanovujúca schôdza bola 21.1.1998.
Za účasti 23 členov okrem iniciátorky Jaroslavy Ouhrabkovej boli aj Elena
Kompišová, Jozef Lukáč, st. Otmar Stanislav, Jozef Brziak, Nadežda Cholvadtová, Jozef Húska. Do výboru v roku
2000 pribudli Margita Dubravcová,
Oľga Cisárová, Július Paprčka. ZO mala
spolu 58 členov. V roku 2004 pribudli Anna Strapoňová, Anna Lubelanová a Mária Rusková – 84 členov. V roku
2007 sa stala predsedníčkou Anna Lubelanová, postupne do výboru pribudli Jozef Karolček a Rudolf Gajar /2009/.
Na HČS 14.3.2012 bola Viera Brtáňová
zvolená za predsedníčku ZO. Do výboru pribudli Magdaléna Budová a Marta Róthová. Základňa mala 134 členov.
V roku 2015 boli do výboru schválení
Jozef Lukáč a Milan Brtáň. Organizácia sa rozrástla na 144 členov, čo znamená, že sme druhá najväčšia organizácia v okrese. Základ výboru po celý
čas tvorili Elena Kompišová, Anna Strapoňová, Margita Dubravcová, Nadežda


Cholvadtová. V roku 2015 vo výbore začali pracovať Oľga Mlynčeková, Jozef
Lukáč a v roku 2018 Zlatica Melnová,
Adela Nikitinová a Jaroslav Juráš.
Ceníme si pomoc hlavne zo strany OÚ
v Lipt. Jáne, predovšetkým p. starostu
a tiež predsedu COOP Jednoty v Lipt. Mikuláši Jána Šlauku, kolektívu zamestnancov predajne COOP Jednoty aj ostatných
spoločenských organizácií v obci, miestnych urbárskych spolkov, a pod.
Ďakujeme aj za pomoc a spoluprácu susedným organizáciám, referentkám informačného centra aj mnohým nemenovaným členom a občanom obce i okresu.
V diskusii sa prihovorili všetci prítomní hostia, vyzdvihli prácu predsedníčky
a výboru ZO a zaželali všetkým seniorom
veľa zdravia a chuti do ďalšej práce.
Viera Brtáňová odovzdala pamätné listy všetkým bývalým aj terajším
členom výboru aj hosťom, ktorí v nemalej miere pomáhajú zabezpečovať
chod ZO JDS v Lipt. Jáne. Všetci seniori sa potom mohli srdečne porozprávať a zabaviť pri našej hudbe SENIOR
BEND.
Noviny z Jána
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Okienko seniorov
Posedenie pri guláši
Príprava na guláš je náročná, ale naša
skupina si vie s prípravou poradiť, hoci
ide o veľký počet porcií. Dobré počasie pri tejto akcii je polovica úspechu
a veru sa nám vydarilo. Vydarilo sa aj
jedlo, začo vďačíme gulášmajstrovi pánovi Hladovi a pomocníkom: pani Strapoňovej, Šutliakovej, Melnovej, Kompišovej, Mlynčekovej, pánovi Jurášovi,
Mlynčekovi, Lukáčovi. Atmosféra prípravy bola výborná, taká ako aj pripravený
guláš. Predsedníčka V. Brtáňová privítala prítomných, starostu Filu, tešila ju hojná účasť členov približujúca sa k stovke. O dobrú náladu sa postaral SENIOR
BEND. Počas prestávky pani predsedníčka oboznámila členov o akciách, ktoré

výbor pripravuje. Poďakovala všetkým,
ktorí sa na akciách podieľajú.
K životnému jubileu sme blahoželali: 80.
rokov – Viere Martákovej a Zuzane Čurnej, 75. rokov – Pavlovi Budovi, Ladislavovi
Garabášovi, Alžbete Jeznej, 70. rokov – Jolane Perdekovej, Magde Záborskej, Anne
Multáňovej, Jaroslavovi Mlynčekovi a Milanovi Jančuškovi. Slovami básnika sa im
prihovorila Mária Šarafínová.
Starosta nás informoval o novinkách
v obci. Seniori sa veselo zabavili, porozprávali aj si zatancovali. Záverom sme
poďakovali za príjemne strávené chvíle
a hudobníkom za skvelú zábavu.

VI. ročník okresného majálesu
Záhradná reštaurácia hotela Štart je
ideálna pre uskutočnenie podujatia
ako je majáles. Preto predsedníctvo OR
v Liptovskom Mikuláši požiadalo opäť
predsedníčku Vieru Brtáňovú o pomoc
a spoluprácu pri organizovaní majálesu.

Predsedníčka Viera Brtáňová privítala prítomných a zaželala všetkým príjemnú zábavu. Majáles otvorila tanečná skupina Lubeľanka po nich vystúpila skupina Seniorka zo Závažnej
Poruby. Zábava sa rozprúdila naplno,
popritom sa podával guláš a vylosovala tombola. Do tomboly prispeli: Penzion Vila Viktoria, Mikušiakovci,
Ing. Alena Uličná, riad. soc. poisťovne,
starosta obce Liptovský Ján, St. Nicolaus, Obec Partizánska Ľupča, PS Partizánska Ľupča, Hotel Máj, Koliba Strachanovka a pán Ľubomír Urban vyhotovil nápis na tribúnu.

Stretnutie so starostom Jurajom Filom,
Jánom Šajbidorom a predsedom OO
JDS Michalom Kotianom sa uskutočnilo
3. 5. 2018 v OÚ v Lipt. Jáne. Bol potvrdený termín konania na 18. 5. 2018 o 14.00
h. Pani Brtáňová navrhla tombolu a získala na akciu sponzorov. Výbor zabezpečil zorganizovanie majálesu. Prihlásilo sa až 312 seniorov z 24 okresov. Od 12tej hodiny sa areál rýchlo zapĺňal.

Zábava bola výborná, tancujúcich bol
plný parket. Popoludnie rýchlo ubehlo, plesanie sme ukončili v dobrej nálade. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na prípravách podieľali. Želáme si
všetci, aby sme sa v zdraví dožili ďalšieho VII. ročníka.

Majálesu sa zúčastnili aj pozvaní hostia:
Mgr. Lenka Mitrengová, Ing. Ján Blcháč,
Mgr. Vladimír Tréger. Prišli aj starostovia
obcí Malužiná, Závažná Poruba aj predseda OO JDS Dr. Michal Kotian.
14
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Zájazd za históriou Spiša



Seniori na športových hrách

30.5.2018 sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši Okresné športové hry.
Po obdržaní propozícií sa na hrách
zúčastnili: Daniela Bujňáková – hod
granátom na cieľ, hod váľkom, streľba
Valéria Jandová – hod guľou, hod granátom na cieľ, hod váľkom, Dagmar
Mišúnová – hod granátom na cieľ,
hod váľkom, streľba, Vladimír Brziak
– streľba, stolný tenis, Jozef Hapčo –
beh na 60m, streľba.
Naši súťažiaci boli úspešní: Valéria
Jandová hod guľou I. miesto, hod
granátom na cieľ II. miesto, hod váľkom II. miesto. Dagmar Mišúnová –
hod váľkom III. miesto. Vladimír Brziak – stolný tenis III. miesto. Jozef
Hapčo – beh na 60 m, I. miesto.
Okresné športové hry boli pripravené výborne, začo patrí poďakovanie manželom Bubelínyovcom
a všetkým, ktorí sa na príprave podieľali. Počasie prialo, bol to vydarený športový deň. Celkove súťažilo 115
pretekárov zo 17- tich ZO. Naša ZO
v konečnom bodovaní skončila na 7.
mieste.

Tvorivé dielne napredujú

Tohto roku v jarných mesiacoch sme
tvorivé dielne nezatvorili. Plynulo
sme pokračovali v našich tvorivých
aktivitách na veľkonočných ozdobách. Vŕbové alebo brezové venčeky sme vyzdobili stužkami a drobnými zvieratkami, plastové vajíčka
čipkami, a pod. Tieto jarné pozdravy
sme použili na výzdobu kultúrneho
domu. Skúšali sme aj techniku Quillinq, čo je tvorba z farebných papierových pásikov. Výsledok vidno na oknách budovy. Na jánske slávnosti
sme vyrábali metličky z brezového
prútia, ktoré sme zdobili rôznymi látkami a čipkami, aby nadobudli podobu ženskej postavy. Na podnet Zlatky
Melnovej sme skúsili pracovať s modelárskou hlinou. Výrobky sme si dali
vypáliť a teraz tešia svojich majiteľov.
Šili sme aj košieľky pre deti z MŠ a tešili sa spolu s nimi pri ich vystúpeniach na javisku KD.
V jesenných mesiacoch chceme svoju činnosť presťahovať do priestorov expozície Náše Dedičstvo a veľmi
radi privítame ďalšie záujemkyne.

Spišský hrad bol jedným z mála hradov, ktoré odolali ničivému mongolskému vpádu v roku 1241. Na stavebných prácach v 13. storočí sa podieľali

severotalianski kamenárski majstri.
Významnou stavbou, pochádzajúcou
z tohto obdobia, ktorá však neprežila neskoršie stavebné úpravy, bola románska kaplnka, nachádzajúca sa nad
vstupnou bránou.
Za bojové zásluhy a vernosť panovníkovi daroval v roku 1465 Matej Korvín Zápoľskovcom Spišský hrad do dedičnej
držby aj s titulom dedičného grófa. Keď
sa Zápoľskovci stali pánmi Spišského
hradu, zdôraznili to stavebnou premenou jeho areálu na šľachtické sídlo. V prvej etape prác bolo ich hlavnou myšlienkou udržať románsky palác ako hlavný
objekt. Nasledujúce dve prestavby aj
úprava románskeho paláca, znamenali vznik nových budov a gotickej kaplnky so vstupmi od paláca, ktorú postavili na voľnom priestranstve na nádvorí. Do obdobia panstva Zápoľskovcov
spadá ešte jedna významná udalosť. 2.
februára 1487 sa tu palatínovi Štefanovi
Zápoľskému a jeho manželke Hedvige
narodil syn Ján, neskorší uhorský kráľ.
Zápoľskovci hrad vlastnili do roku 1528.
Alexander Turzo už predtým vymenovaný za spišského župana sa v roku 1531
stal pánom Spišského hradu, na ktorý
v roku 1553 dostal aj kráľovskú donáciu,
ale len pre potomkov po meči. Turzovci v roku 1635 spišskou vetvou vymreli

Margita Dubravcová

Deň matiek

Dnes si už májové dni ani nevieme
predstaviť bez návštevy Závažnej Poruby. V útulnom zákutí za dedinou,
kde radostné výkriky priateľských
stretnutí prehluší len zurčiaci potôčik, či ozývajúce sa spevy. Takto začínajú každoročné oslavy dňa matiek
na Liptove. Koľko je tu mám, starých
mám, toľko objatí a radosti. Celý rok
sa tešíme na tento deň aj na pár ďakovných mužských slov. Tak posilnené nielen láskavým slovom, ale
aj vlastnoručne urobenými grilovanými pochúťkami plynie čas nášho
stretnutia. Tešíme na stretnutie o rok.

Zájazdy patria k našim najobľúbenejším
akciám. A hoci ich príprava trvá aj niekoľko mesiacov, jedného dňa nastúpime do autobusu a vyrážame. Vďaka precíznej príprave Vladka Eichlera sme si
tohto roku naplánovali výlet na Spišský
hrad, Spišskú kapitulu a Levoču. Cesta
autobusom bola kratšia, ale o to náročnejší bol výstup na hrad a potom prehliadka po rozsiahlom hradnom území.
Zo starých múrov dýcha história umocnená výkladom fundovanej sprievodkyne. Spišský hrad je zrúcanina hradu,
ktorá zaberá vrchol travertínovej kopy
Spišský hradný vrch. Tvorí dominantu
širokého okolia na hlavnom cestnom
ťahu spájajúcom východoslovenské regióny Spiš a Šariš. Je nielen dôkazom
vývoja architektúry od 12. do 18. storočia
u nás, ale svojou rozlohou, ktorá prevyšuje 4 hektáre (presne 41 426 m²) je jeden z najväčších hradných komplexov
na Slovensku. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 1993 je ako
súčasť pamiatkového súboru Levoča,
Spišský hrad a pamiatky okolia zapísaný na Zozname Svetového dedičstva
UNESCO.

Stretnutie vo vode

Jánska dolina ponúka veľa možností
ako zmysluplne prežiť voľné chvíle.
Jednou z nich je aj stretnutie na plavárni v hoteli Alexandra, kde sme sa
stretli so seniormi ZO Lipt. Hrádok.
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Okienko seniorov
v mužskej línii, a tak sa hrad opäť stal
predmetov sporov; tentoraz sa oň uchádzali rôzni vzdialení príbuzní. Najoprávnenejšie nároky na dedičstvo mala Eva
Forgáčová, vnučka Alexandra Turzu, vydatá za Štefana Čákiho. Hrad sa tak dostal do dedičnej držby rodu, ktorý ho
vlastnil až do polovice 20. storočia.
Od druhej polovice 17. storočia nastalo v dejinách Spišského hradu obdobie
postupného úpadku. Prežil ešte dve obliehania. Jedno počas Tököliho povstania, keď ho od augusta do polovice
novembra 1683 bezvýsledne obliehali
kuruci. Druhý raz odolával v decembri
1703 vojskám Františka II. Rákociho, no
na Vianoce toho roku hrad dobyvateľom podľahol. Nasledujúce tri roky bol
v rukách Rákociovcov.

Levočskú radnicu

Chrám sv. Jakuba

Levoča je známa aj ako mesto škôl, v súčasnosti zažíva veľké obnovenie svojich
vzácnych budov.

Tento kostol a komplex kláštorov bol postavený v polovici 18. storočia na troskách
najstaršieho Levočského kostola, ktorý
zbúrali po požiari. Typický barokový štýl
stavby uchváti vaše zmysly už z diaľky.

Na prvom mieste nemôže byť nič iné,
ako Chrám sv. Jakuba. Je to najznámejšia pamiatka mesta a má na to plné právo. Neuveriteľne krásny interiér aj exteriér je pastvou pre oči a v kombinácií
s najväčším gotickým oltárom na svete
s výškou 18,62 metra z dielne majstra
Pavla, je tento chrám veľkolepým umeleckým dielom.
Noviny z Jána
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Keď sa naša sprievodkyňa dozvedela,
odkiaľ sme, bola nadšená, lebo sama je
Liptáčka a spomienkam nebolo konca
kraja. Ďakujeme za krásny deň všetkým,
ktorí sa oň postarali. Vrátili sme sa domov spokojní a obohatení o množstvo
nových poznatkov.


Potrebujeme:
200 g hera alebo smetol
4 pl práškového cukru
4 ks žĺtok
300 g polohrubej múky
1 ks kypriaci prášok do pečiva DrOetker
250 ml vlažného mlieka
trochu tuku a múky na vymazanie a vysypanie plechu

4 ks bielka
250 g kryštálový cukor
250 g ríbezlí

Prvé dve pamiatky sú, dá sa povedať,
povinnou jazdou keď navštívite Levoču. No menej známym, avšak o nič menej krásnym, je mestské opevnenie. A to
je škoda, pretože najmä západná časť
mestských hradieb ponúka neopakovateľné pohľady na okolitú krajinu a najmä Baziliku Navštívenia Panny Márie
na Mariánskej hore. Pri prehliadke nesmiete tiež zabudnúť na 2 zachované
brány a to Košickú a Poľskú.

Barokový kostol sv. Ducha
a kláštor minoritov

Ríbezľový koláč so
snehom

Ríbezľový sneh

Mestské opevnenie

Na východe našej krajiny sa nachádza
malé mesto LEVOČA iba so 14 500 obyvateľmi. Je šesťkrát menšie ako Bratislava, ale svojou bohatou historickou atmosférou, ktorá siaha až do stredoveku,
patrí medzi najväčšie slovenské skvosty,
o čom mnoho Slovákov ani len netuší.
Ak navštívite toto mesto, nezabudnite si
pozrieť:



Zdravý pohyb vo vode ovplyvňuje
aj dobrú náladu všetkých prítomných, ktorých počet stále narastá.
Nešlo len o výhru v preteku, ale najmä užiť si blahodárne pôsobenie
vody na naše neduhy. Na podujatí sa zúčastnilo 29 seniorov, našich
členov bolo 9. V kategórii žien Valéria Jandová získala 1. miesto, Mária
Kompišová bola 4. Z mužov sa na 4.
mieste umiestnil Jaroslav Juráš.

Keď sa nabažíte krás Chrámu sv. Jakuba, hneď pri ňom stojí renesančná radnica. Odhaduje sa, že bola postavená
v 15. storočí a od svojho vzniku v nej boli
uskutočnené rozhodnutia, ktoré rozhodovali o osude celého mesta a okolia.
Posledná prestavba nastala ešte koncom 19. storočia, takže od prvého momentu, ako do nej vstúpite, budete mať
dojem, ako keby ste sa preniesli v čase
na dôležité rokovanie.

V tom čase však Čákiovci ako právoplatní majitelia nejavili už o hrad veľký záujem. Zmenené spoločenské podmienky u nich vyvolali potrebu vybudovať si
pohodlnejšie sídla v podhradí, do ktorých sa postupne presťahovali. Hrad začal pustnúť a devastácii nemohla zabrániť ani neveľká posádka, ktorú si na hrade ešte vydržiavali. Definitívny zánik
nastal v roku 1780, kedy hrad podľahol
ničivému požiaru. Jeho niekdajší strategický význam stratil zmysel a požiarom
zničené hradné múry ostali iba ako kulisa okrášľujúca krajinu.

16

Texty spracovali: Viera Brtáňová,
Adela Nikitinová a Jana Pivková

Jarné upratovanie dedičstva

Dobré gazdinky vždy na jar upracú a vyvetrajú svoj dom. Tak si aj
priestory Nášho dedičstva žiadali
jarnú očistu, a to ešte pred Jánskymi slávnosťami. 18. júna sa nás zišlo 8 a začali sme hneď od podlahy.
Umyli sme okná, dvere, utreli
prach...trvalo to celé dopoludnie.
A výsledok rozvoňal vystavené exponáty ako aj novonainštalovanú
výstavku starých hračiek HRAČKY MINULOSTI . Veru jesto čo pozerať: bábiky, kočíky, autíčka, hojdacie koníky. Všetko to dotvára
výstava výkresov detí z MŠ, kde
vidno všetko to, čo deti zaujíma
a teší. Príďte sa pozrieť, spomienky na zašlé časy Vás určite potešia.

Postup:
Cesto: Heru vymiešame so 4 pl cukru
a postupne pridáme 4 žĺtka a vymiešame. Pridáme múku zmiešanú s práškom
do pečiva dobre premiešame a postupne vlejeme a zapracujeme do cesta
vlažné mlieko. Pečieme ne vymastenom
a múkou vysypanom plechu 20 minút
pri teplote 170°C.
Medzitým si pripravíme ríbezľový sneh:
zo 4 bielkov vyšľaháme tuhý sneh.
Do snehu zašľaháme cukor a nakoniec
jemne vmiešame ríbezle .
Ríbezľový sneh rozotrieme na upečený
koláč a dáme ho ešte naspäť do rúry zapiecť, tak aby chytil sneh krásnu farbu
a koláčik je hotový. Necháme vychladnúť a podávame.

Prevencia osteoporózy
Vajcovú škrupinu ponorte na 5 minút
do vriacej vody. Nechajte ju dobre vyschnúť. Potom pomeľte na mlynčeku na
kávu. Jemnú zmes užívajte najviac 1 g
denne spoločne s polovicou citrónu alebo ju prisypte do jedla. Túto kúru robte
v januári a v novembri, celý mesiac. Je to
ideálny zdroj vápnika.
-piv.- Zdroj Michail Tombak: Vyliečiť nevyliečiteľné

BIO-RELAX
Práve teraz oddychuješ a ........................................................... (riešenie
tajničky).
Vôbec sa však nenahnevá... On sa z toho raduje!!!

TAJNIČKA
↓
Ústi do neho žlčník
a podžalúdková žľaza
Časť oka, reguluje veľkosť
zrenice

→

Časť mozgu, riadi
rovnováhu tela

→

Ženská pohlavná bunka

→

→

Kožné farbivo

→

Výlučky žliaz s vnútorným
vylučovaním

→

Krvný prevod

→

Väzivová blana na
povrchu kosti

→

Červené krvné farbivo

→

Enzým v žalúdočnej šťave

→

Srdcovnica – najväčšia
cieva v tele človeka

→

Sluchová kostička

→

Zmyslové bunky uložené
v zmyslových orgánoch
Hormón podžalúdkovej
žľazy

→

Ženské pohlavné žľazy

→

Nasleduje za hrtanom

→

→
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PRAJEM TI KRÁSNE PRÁZDNINY – ODDYCHUJ S ROZUMOM 

17

Školský klub detí

do ktorého by sa mali zapojiť všetci.
Zvláštnu pozornosť sme tento rok venovali triedeniu odpadu. Urobili sme si plagát a aj v praxi vyskúšali, čo patrí do ktorého farebného kontajnera.

Deti v knižnici
Bol už síce apríl (04. 04. 2018), ale v rámci
Marca – mesiaca knihy, deti z I. oddelenia ŠKD navštívili obecnú knižnicu v Liptovskom Jáne, ktorá sa nachádza v Kultúrnom dome.

Kde bolo, tam bolo
Slovenská rozprávka má svoj deň. Vždy
na výročie narodenia jej najväčšieho
zberateľa Pavla Dobšinského (16. marca 1828, Slavošovce – 22. októbra 1885,
Drienčany). Tento rok sme si 16. 03. pripomenuli už 190. výročie jeho narodenia, a tak sme mali v ŠKD dvojnásobný dôvod zorganizovať akciu spojenú s Pavlom Dobšinským a s ľudovými
rozprávkami. Vybrali sme si jednu, ktorá podľa dobových záznamov bola zaznamenaná v Liptovskom Jáne – Janko Hraško. Deti si tak v priebehu troch
dní vypočuli rozprávanie o živote Pavla
Dobšinského; prváci si vypočuli (a snažili sa už aj čítať), ostatné deti prečítali
rozprávku o Jankovi Hraškovi. Nakoniec
jeho príbeh prekreslili na veľký plagát
a vytvorili aj niekoľko leporel. Dúfame,
že si deti odniesli opäť kopu zážitkov
a vedomostí.
18
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Kvapka za kvapkou...
Modrá alebo biela? Akú farbu má voda?
Keďže sme sa nevedeli dohodnúť, rozhodli sme sa, že na Deň vody (22. 03.)
prídu deti oblečené v modrom alebo
v bielom.
Keď sme si niečo o vode, jej vlastnostiach, používaní a ochrane povedali,
prešli sme k praktickým činom. Ukázali sme si pokusom tri skupenstvá vody.
Schválne, viete aké sú to? (anituket,
arap, daľ) Potom sme vyskúšali, ako dlho
deti vydržia držať plnú 0,5 litrovú pet
fľašu vo vystretých rukách. Vyzeralo to
veľmi ľahko, ale po skončení deti priznali, že to bolo veľmi náročné. Nakoniec
sme sa všetci spoločne odfotili pod veľkým plagátom ku Dňu vody.


Pani knihovníčka D. Fröhlichová deti
srdečne privítala, a skôr ako ich zasvätila do tajomstva kníh a knižničnej práce, pozvala deti, aby si prezreli aj výstavu pani Kataríny Schrötterovej „Príbehy“.
Potom už deti zaviedla do podkrovia,
kde sa nachádza obecná knižnica. Deti
si prezreli ako a kde sú uložené knihy
a mohli si jednu, ktorá sa im páčila, vybrať. Tú si potom mohli detailnejšie pozrieť a pani knihovníčka im porozprávala, ako kniha vzniká a kto všetko pri jej
zrode stojí. Nakoniec ich pozvala, aby sa
tiež stali čitateľmi a aktívnymi návštevníkmi aj obecnej knižnice v Liptovskom
Jáne. Aj touto cestou jej za spoločne
strávený čas ďakujeme.
Keďže I. oddelenie ŠKD navštevujú prváčikovia, ktorí len teraz zvládli abecedu a začínajú sami lúskať prvé nadpisy
a texty, a pri všeobecne nízkom záujme o knihy, vyzeralo to tak, že návšteva
knižnice bude pre ne novou skúsenosťou. Milým prekvapením bolo, že väčšina už návštevu knižnice absolvovala
a jej fungovanie už pre ne nebolo žiadnou novinkou.

Deň Zeme
V ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne si Deň
Zeme (22. 04.) pripomenuli, okrem

iného, aj výstavou eko-plagátov na bráne a na plote školy.
Podobný plagát vyrobili aj deti v ŠKD.
Veľkou zemeguľou sme si pripomenuli Deň Zeme; namaľovanými vlajkami
štátov, že je to medzinárodný sviatok,

Využili sme aj odpad (vrchnáčiky z PET
fliaš) na vytváranie rôznych tvarov a obrázkov. Aby toho nebolo málo, urobili
sme si aj poriadok na našom školskom
ihrisku – pohrabličkovali sme skalky, vypleli pieskovisko a pozbierali papieriky
v celom areáli.

Cesta za mliekom
Medzinárodný deň mlieka (16. 05.) sme
si pripomenuli aj v školskom klube
detí. Okrem kreatívnych a podnetných

násteniek aj akciou „Mliečne olovranty“.
Deti mali nosiť na popoludňajší olovrant
čo najviac mliečnych výrobkov. A tak
v týždni od 09. 05. 2018 do 16. 05. 2018
jedli a pili na olovrant ochutené aj zakysané mlieka, chlebíky s maslom a syrom, tvarohové dezerty, mliečne pudingy, a najmä jogurty, ktoré deťom veľmi
chutili. (Sem-tam sa mihli aj mliečne tyčinky, ktoré všetkým chutili asi najviac.)
Tí najaktívnejší boli, samozrejme, odmenení. Čím iným ako niečím mliečnym.
Okrem toho sme v ŠKD dva dni pozerali
DVD „Cesta mlieka“ od Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka a Slovenského mliekarenského zväzu. Deti sa v piatich častiach oboznámili so základnými
informáciami o kravách, o prvovýrobe
a spracovaní mlieka. Dozvedeli sa aké
druhy mliečnych výrobkov poznáme,
ako správne skladovať mlieko a mliečne výrobky a napokon niečo o význame
mlieka vo výžive.
Mgr. Zuzana Daňová

TJ Štart Liptovský Ján

Lyžiarsky oddiel

Pre záujmové lyžovanie v zimnej sezóne 2018/2019 vyhlasuje

nábor
detí od 5-8 rokov pod vedením skúseného trénera Petra Fursta.
Kontaktujte: Vyoralová 0918 670 092, Niňaj 0905/357 133

Elektrokolobežky
Ak ste si ešte nevšimli, máme v Jánskej doline novú atrakciu. Požičovňa Igora Niňaja, ktorá sídli v hoteli Ďumbier prenajíma elektrokolobežky. Namiesto vašich nôh
ich poháňa elektromotor. Paráda, že? Najviac, kolobežky nerobia ani hluk ani smrad
a neznečisťujú prírodu. Hodinu som túto celkom adrenalínovú novinku s dcérou
pred pár dňami testoval a bol to príjemný zážitok. Dodržiavanie bezpečnosti musí
byť samozrejmosťou , lebo maximálna rýchlosť kolobežiek je až 25 km za hodinu.
Rudo Gajar
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TJ Štart
Po sezóne 2016/2017 vypadlo
naše A-mužstvo do 2. triedy LFZ.
Osudnou sa nám stala jeseň
2016, kedy sme získali len 6 bodov a boli sme poslední. V novej
sezóne 2017/2018 sme sa chceli pobiť o skorý návrat späť do 1.
triedy. Avšak jeseň bola poznačená tým, že sme mali úzky káder a v niektorých zápasoch sa
nám to vypomstilo.
Sezóna 2017/18. Horný rad zľava: Stanislav Šavrtka, Kristián Roth, Martin Jezný, Stanislav Potkan, Jakub
Fiačan, Tomáš Žolna, Peter Daňo (C) . Dolný rad zľava: Andrej Košč, Erik Pazdera, Zdeno Kompiš, Patrik
Hriadeľ, Patrik Sova

3. miesto v Ružomberskej lige
Liptovský Ján ukončil sezónu 2017/18
Mestskej Ružomberskej Florbal4u lige
na vynikajúcom 3. mieste a dočkal sa vytúženého kovu.
Novinkou tohto roku bolo, že organizátori ligy tento rok usporiadali takzvaný ALL
STARS zápas, kde každý tím nominoval
dvoch najlepších hráčov a organizátori súťaže nominovali brankárov. Za náš tím si exhibičný ALL STARS zápas zahrali Patrik Sova,
Tomáš Žolna a brankár Zdeno Kompiš.
Liga bola tohto roku viac než vyrovnaná
a dokázali sme zabojovať o pekné výsledky. Čo nás trochu mrzí je, že táto sezóna
bola kratšia a ukrátená o play off vyraďovacie súboje, nakoľko z kapacitných dôvodov nebolo kde hrať. Keďže ako tím
fungujeme bez trénera a tréningy si viac
menej vedieme sami, chalani majú svoje
povinnosti a je ťažké sa vždy zísť v plnej
sile, tak s takýmto výsledkom sme určite
spokojní a na začiatku sezóny sme o tom
ani nesnívali. Týmto by sme sa chceli poďakovať aj obci Lipt. Ján za sponzorské,
ktoré sme využili na možnosť pokračovať v ďalšej sezóne stále sa zlepšujúcej
Mestskej Ligy Ružomberok. Vďaka patrí
aj sponzorovi Black Horse, ktorý nám dodáva to pravé nabudenie pred zápasmi
v podobe energetických nápojov. Samozrejme ak by mal niekto záujem sa k nám
pridať či už ako hráč, alebo tréner, dvere
sú otvorené a nebránime sa vzájomnej
komunikácii. Z hráčskeho hľadiska ako

veľké mínus považujeme aj dlhodobé zranenie nášho odchovanca Tomáša Belicu,
ktorý pre problémy s kolenom, bohužiaľ,
už asi s florbalom skončil. Podarilo sa nám
však vyskladať vyrovnaný tím, ktorý ťahal
za jeden povraz.
Začiatkom roku sme sa zúčastnili aj Liptovského Florbalového pohára. Odohrali
sme dokopy 7 ťažkých zápasov, kde sme
zviditeľnili našu obec tým najlepším spôsobom a to tak, že v kvalitne obsadenom
turnaji sme sa prebojovali až do finále,
kde však tesná prehra proti nášmu rivalovi z ligy, tímu Gumball z Ružomberka 2:1,
zmarila nádej na vytúžené turnajové zlato. Druhé miesto však teší a sme radi, že
aj v tejto uponáhľanej dobe si vieme nájsť
čas a zoskupiť partiu, ktorá dokáže zabojovať a cenné výsledky.
O krátke vyjadrenie som požiadal aj kapitána tímu Peťa Daňa: „Keby mi pred sezónou niekto povedal, že budeme tretí, tak mu
neuverím. Nie preto, že by sme mali slabý
tím, ale ako je spomínané vyššie, pracovné
povinnosti nie vždy dovolia všetkým chalanom prísť keď je treba, keďže zápasy sa
väčšinou hrajú začiatkom a v strede týždňa.
Sezóna bola kolísavá, chodilo nás miestami
menej ako je potrebné na odohranie kvalitného zápasu, ale vždy tam bola "zdravá"
kostra tímu. Na konci sezóny sme zvládli
dôležité zápasy a napokon sme to zavŕšili
úspechom čomu sa všetci tešíme.”

Po jeseni sme boli na 4. mieste so
6 bodovou stratou na 1. miesto.
V jarnej časti sa nám podarilo
káder ako tak doplniť, ale po početných zraneniach zostalo bojaschopných len 12 až 13 hráčov, čo
je málo. Na to v akých bojových
podmienkach sme prechádzali
touto sezónou bolo až na neuverenie, že 5 kôl pred koncom sme
boli postupujúcim tímom práve my. Ale nevyšiel nám zápas
v Hrboltovej, ktorý sme prehrali
3:2 a potom si to už Lipt. Lužná
nepustila z rúk. Zaujímavosťou
je, že sme boli jediní, kto porazil
víťaza súťaže Lipt. Lužnú. Žiacke
družstvo skončilo vo svojej skupine posledné, ale odohralo pár
veľmi dobrých zápasov, v ktorých aj bodovalo. Mládežníkom
sa v novej sezóne venuje trojica Dušan Bocko, Rastislav Brotka a Michal Ilavský. Obrovským
plusom je to, že od novej sezóny
sme prihlásili do súťaže aj dorastenecké mužstvo, ktoré chýbalo
v súťažiach 8 rokov. Je to síce aj
s prispením hráčov z okolitých
dedín, ale v dnešnej dobe by sa
takéto družstvo len ťažko skladalo z chlapcov jednej dediny.
Veríme, že chlapci budú mať
chuť po celú sezónu tak, ako začali s prípravou na ňu. Držme
palce všetkým naším družstvám
v novej sezóne 2018/2019.
Ing. Ľubomír Oravec

Autor: Zdeno Kompiš (brankár FBK Lipt. Ján)
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