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Noviny z Jána

Na všeobecnú známosť sa dáva, že v dňoch 25. až 27. júna
2010, sa konajú Svätojánske noci. Slávnosti sa začnú pri
Kadi a pokračovať budú v Štarte. Na túto slávu vás pozýva
svätojánsky richtár Juraj Filo a celá jeho družina.

Zaujímavosti

Na Jána v Liptovskom Jáne
Prvá písomná zmienka o obci LiptovŽivot spojený so striedaním roč- Jano, milý Jano, zobúdzaj sa včas ráno.
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zobrazené i v rodovom erbe spolu
ne, ale boli aj organizátormi kulHej, Jáne, Jáne koho oženíme?
s veliteľskou trúbkou.
túrneho a spoločenského života
Hej, Tóna Kompišovie, koho, že mu
Po skončení tatárskych nájazv obci. Vo všetkých obciach Lipdáme?
dov dal kráľ postaviť na tom miestova prebiehalo preskúšanie žiaHej, Marku Krajčuškovie.
te drevený kostolík (na Parkančekov z vedomostí za prítomnosti
ku). V ňom si zriadili benediktínrodičov i občanov. Po skončení
Okop si kapustu, bude ti hlavatá.
ski mnísi misijnú stanicu, ktorú
ekzámenu komisia odmeňovala
Usiluj sa robit‘, budeš ty bohatá.
zasvätili ich patrónovi Jánovi Krsnajlepších
žiakov náboženskou
Uč sa chleba napiecť a tak sa vydávaj.
titeľovi. Ku koncu 13. storočia
knižkou Perlička. Záverom poZavčas kravy podoj a dlho nespávaj!
na jeho mieste postavili murovaverili pána učiteľa s organizovaUž trúbi na kravy a ty ešte drichneš,
ný kostol. V jeho okolí postupne
ním majálesu na najbližšiu nekeď ťa on vybúcha, od spania odvykneš.
vznikla osada, ktorá niesla meno
deľu. V sobotu pred majálesom
Postupne vo veršoch poženili a povydávali
Liptovský Svätý Ján. Bohumísa vyčistilo miesto na tancovanie.
všetkých mládencov a dievčatá.
rovci ovládli v krátkom čase dve
U nás to bolo za Mundom alebo
tretiny Liptova, časť Spiša i Turpod Stráňou za Urbanovcami.
ca. Pred smrťou Bohumír rozdelil ma- tenie tela i duše. Boli to hlavne vatry, V deň majálesu pod vedením učiteľa,
jetok medzi šiestich synov s tým, že okolo ktorých mládež a starší spievali, farára a starostu celá dedina so specentrum rodu bude v Jáne a na čelo tancovali a často ich aj preskakovali.
vom a hudbou odchádzala na miesto
rodu postavil najstaršieho syna Boda
Veľká moc sa pripisovala rastlinám majálesu. Mamky niesli košíky s jed(1286–1343), ktorý používal meno nazbieraným na Jánsku noc ešte pred lom a pitím. Nechýbali voňavé šišBodo de Szent-Ivanyi. Týmto jednot- východom slnka. Napríklad papradie ky, fánky, klobása a hriatô. Na mieste
ným spôsobom riadenia rodu sa udr- malo otvárať zem a odhaľovať skryté majálesu bola cigánska kapela, alebo
žali vyše 650 rokov. V tomto roku na poklady.
slávna hudba z Bobrovca pod vedením
Jána je tomu už 747 rokov čo sa tieto
Prípravy na Jána sa začínali už dva saxofonistu Hlavaja. Na privítanie sa
udalosti odohrali.
týždne vopred, kedy dievčatá večer spievala takáto pesnička:
chodili spievať na Jánovku a mládenci
hotovali vatru.
Vítaj, vítaj krásny máj,
V podvečer Jána uvili dievky malé
vábi nás už k sebe háj.
venčeky a tie potom hádzali do stojacej
Slniečko už teplo hreje,
vody. Ktorý venček sa prvý pohol, tá sa
vtáčik spieva, vetrík veje.
prvá vydá. Okrem toho uvili venčeky,
Milý čas volá nás,
ktorými obdarovali mládencov.
von do hája volá nás.
Vatry sa pálili vždy na vyvýšených
miestach a po zapálení všetci spoločne
Úvod patril deťom a pred večerom
zaspievali napríklad takúto pesničku: sa do zábavy pripojili i rodičia. Základom tejto slávnosti v prírode boli
Bože nám pomáhaj Jána ospevovať,
hry spojené s tancom a spevom. Meaby nás vedeli v Jáne spomínať.
dzi najobľúbenejšie patrili Medveďu,
Jáne náš, Jáne náš, hybaj, hybaj!
daj labu a Ej, cindruška, cindruška...
Po skončení majálesov začínalo koDlho do noci sa ozýval spev, až kým senie a sušenie sena, ktoré v Jáne, ale
vatra nedohorela. Keď dohorel oheň i v celom Liptove, bolo veľmi krásne
i fakle mládenci a dievčatá si na roz- a neopakovateľné.
Ján Hlavienka a Monika Urbanová
lúčku zaspievali:
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Tri otázky pre starostu
Nezadržateľne sa blíži letná sezóna a všetci sme zvedaví: Ako bude vyzerať obec
po „revitalizácii“? Opraví sa konečne cesta do doliny, ktorá vďaka intenzívnej ťažbe
dostala zabrať? Budú sa opravovať chodníky? Na tieto a iné otázky som sa opýtala
pána starostu.
Prvého júna bolo slávnostné poklepávanie po základnom kameni „revitalizácie“. Čo to pre nás
ako občanov prinesie?
Poklepávaním sa oficiálne začala „revitalizácia“ námestia v našej obci. Teraz už bude nasledovať samotná realizácia projektu. Dodávateľom stavby sa
stala firma Molior group s.r.o. z Prešova. Samotná realizácia by mala trvať
štyri mesiace, počas ktorých sa zmení vzhľad časti našej obce. Iste prebiehajúce práce nám všetkým často znepríjemnia život, preto prosím občanov o trpezlivosť a zhovievavosť počas
týchto prác.
Mnohí sme už boli v otvorenej Stanišovskej jaskyni, ktorá
je zaujímavá a má svoje čaro.
Cestou Jánskou dolinou k nej si
však treba dávať pozor na obrovské jamy, ktoré sú po intenzívnej ťažbe dreva. Majú urbárske
a pozemkové spoločenstvá záujem o jej opravu?
Od roku 2007 pozorujem zhoršujúci sa stav tejto cesty. Časť od konca
zrekonštruovanej cesty a vybudovaných chodníkov až po Stanišovú patrí pozemok Slovenskému pozemkovému fondu a teleso cesty patrí štátnym lesom. V Jánskej doline pôsobí
jedenásť pozemkových a urbárskych
spoločenstiev, ktoré bolo ťažké presvedčiť o nutnosti investovania do
opravy cesty, ktorú všetci používajú na zvoz dreva po ťažbe. Dôvod je
aj ten, že cesta patrí už spomínaným
subjektom. S veľkým úsilím sa nám

 Základný kameň poklepáva štátny tajomník MDPaT Milan Mojš, Juraj Blanár
predseda ŽSK a starosta obce Juraj Fillo

 Deti z MŠ i napriek nepriaznivému počasiu zaspievali a zatancovali

podarilo združiť prostriedky, za ktoré sa čiastočne opravili najviac poškodené úseky. Toto však nebolo postačujúce. V tomto období prišiel pán
František Čenka s myšlienkou získania nenávratného finančného príspevku (NFP) z eurofondov. Hlavne
vďaka jeho úsiliu a aktívnemu prístupu pozemkových spoločenstiev (Komposesorátu Bielo-Marušová, Smrečany, Liptovský Peter a Podtureň) bol
vypracovaný projekt a podaná žiadosť
o NFP. Dolina bola rozdelená podľa
vlastníkov na úseky, na ktoré boli vypracované projekty a podané žiadosti.
Úsek Komposesorátu Bielo-Marušová

a pozemkového spoločenstva Smrečany bol v žiadosti o NFP úspešný. Ďalším úsekom, ktorý bude opravený, je
vo vlastníctve pozemkového spoločenstva Liptovský Peter, je to od predBystrou na Hoľovskú. V týchto úsekoch budú opravené mosty, priekopy,
priepusty a samozrejme opravená cesta. Celkovo by sa malo na opravu ciest
preinvestovať viac ako 1 200 000 €.
V doline sa cesta bude opravovať.
Ale čo s chodníkmi na Novej ulici,
ktoré sú v čoraz horšom stave?
Dá sa povedať, že k tejto téme sa pravidelne vraciame. Uvedomujem si, že sú
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vo veľmi zlom stave. No v tomto momente obec z vlastných zdrojov nemá
možnosť vykonať rekonštrukciu, ktorá len v hrubom odhade predstavuje
sumu viac ako 300 000 €. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu chodníkov. Riadiaci orgán má do konca roku vyhlásiť výzvu
na podávanie žiadostí o NFP z eurofondov. Dúfame, že tak ako sme boli
úspešní pri získavaní prostriedkov na
„revitalizáciu“ budeme i v tomto projekte úspešní. Zatiaľ budú vykonané
len najnevyhnutnejšie opravy, pretože
v tejto situácii si myslím, že je rozumnejšie počkať. Všetkých spoluobčanov
bývajúcich na Novej ulici chcem poprosiť o trpezlivosť.
Nebývalý ruch v okolí Štartu mi
pripomína, že sa zrejme niečo
blíži. A veru blížia sa Svätojánske noci. Máme sa na čo tešiť?
Stavebný ruch vám veru dobre pošepol, že sa niečo deje a je sa na čo tešiť. V Štarte sa zrekonštruoval a rozšíril záhradný bufet, ktorý je s obsluhou a okrem nápojov sa bude podávať
i jedlo z grilu. Vybudovalo sa kryté
pódium. V jedálni sa pravidelne varí
a postupne pribúdajú spokojní stravníci. V prípade dostatočného záujmu

je možné variť i v sobotu a nedeľu.
Znovu pripomínam cena obedu pre
našich dôchodcov je 2,50 €.
V máji bolo dokončené multifunkčné ihrisko pri Štarte, ktoré môžu využívať všetci občania a návštevníci obce.
Chcem len upozorniť, aby sa nepoužívali kopačky, ale športová obuv s hladkou podrážkou. Ihrisko stálo nemalé
finančné prostriedky (Úrad vlády SR
dal 40 000 € a obec z vlastných zdrojov viac ako 30 000 €), preto dúfam, že
nám bude dlho slúžiť a prispeje k rozvoju športu v našej obci. Počas slávností bude na ňom prvýkrát odohraný

žiacky florbalový turnaj a niečo pre
dievčatá – tanečný maratón.
V obci postupne prebiehajú prípravy na slávnosti, ktoré budú zas o niečo lepšie a bohatšie. Z programu prezradím len toľko, že vystúpi folklórny
súbor Váh, ľudová hudba Haluška,
mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň, bude aj gróf na koči.
Podujatie sa bude odohrávať pri Kadi
a v Štarte. Celý program je uverejnený
na poslednej strane novín. Na záver
Vás chcem všetkých pozvať a popriať
Vám krásne spoločne strávené tri dni.
Monika Urbanová, odpovedal Juraj Filo

Pripomenuli sme si ukončenie vojny

Aj v našej obci sme si dôstojne pripomenuli 65. výročie oslobodenia –
ukončenie druhej svetovej vojny. Pri
pomníku padlých sa zhromaždili občania obce, priami účastníci, členovia
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (SZPB), žiaci zo základnej
školy, zástupcovia obecného zastupiteľstva a starosta obce.
Na úvod zaspieval mužský evanjelický spevokol (MES) Svätojánsky
prameň hymnu a žiaci ZŠ zarecitovali básničku. Pán starosta Juraj Filo vo
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svojom prejave poďakoval priamym
účastníkom a členom SZPB za pomoc pri oslobodzovaní nášho regiónu.
Hlavný prejav predniesol člen SZPB
pán Ján Mlynček. Do radov SZPB boli
slávnostne uvedení štyria noví členovia: Elena Daňová, Ing. Milan Brtáň,
Milan Jančuška, Branislav Bőhmer.
Všetkých zúčastnených zaujala báseň

Matka, ktorú veľmi emotívne predniesol pán Vladimír Kubovčík. Na záver
MES Svätojánsky prameň zaspieval
hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.
Pán starosta pozval všetkých zúčastnených na malé občerstvenie do Štartu
a pripomenul občanom oslavy, ktoré
sa konali v Liptovskom Mikuláši a na
Háji Nicovô.
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Zo spomienok účastníka
V obci máme troch priamych žijúcich
účastníkov odboja: Petra Vodilu, Jozefa Brziaka a Jána Pacigu. Všetci sa pravidelne zúčastňujú na besedách v základnej škole. Siedmeho mája 2010 sa
zúčastnil besedy so žiakmi deviateho
ročníka pán Ján Paciga. V školskom
rozhlase sme pri tejto príležitosti odvysielali reláciu, v ktorej riaditeľka školy
pripomenula žiakom ťažké obdobie
druhej svetovej vojny a význam pripomínania týchto udalostí pre mladú generáciu. Žiaci celé dve vyučovacie hodiny pozorne počúvali živé rozprávanie pána Pacigu o jeho pobyte
v koncentračnom tábore a strastiplnej
ceste na úteku z tábora až po oslobodenie Poľska a Československa sovietskymi vojskami.
Z jeho zaujímavého rozprávania
vyberáme niekoľko myšlienok aj pre
čitateľov Jánskych novín.
V mladom veku, ktorý vtedy neznamenal ani plnoletosť, ste sa zapojili do
Slovenského národného povstania. Koľko ste mali vtedy rokov?
Do odbojovej činnosti v SNP som
sa zapojil dobrovoľne ako 19-ročný nevojak. Bolo to hneď v deň výzvy
Slobodného povstaleckého vysielača
v Banskej Bystrici 29. augusta 1944.
I napriek tomu, že som bol nevojak,
dostal som po prihlásení vojenskú výstroj a výzbroj v tom čase z ilegálneho
skladu v mieste môjho bydliska (Vígľaš, okres Zvolen). Bol som zaradený do Asistenčnej čaty SNP a podieľal som sa na zabezpečovaní ochrany
a obrany objektov a zariadení slúžia
cich potrebám SNP a dodávaných
zbraní (hlavne z vtedajšieho ZSSR),
aby sa nedostali do rúk nepriateľom.
Vaša jednotka bojovala v úseku železničnej trate cez Harmaneckú dolinu.

Tu bola nemeckou presilou porazená.
Čo sa stalo s vami potom?
Naša skupina nebola schopná klásť
odpor nemeckej presile. Odzbrojili nás
a odvliekli na nákladnom aute do väznice v Banskej Bystrici. Tu som sa stretol aj s mojím o štyri roky starším bratom Ondrejom a od tejto chvíle sme sa
snažili držať spolu. Asi po troch dňoch
nám oznámili, že časť väzňov bude
presunutá do Zvolena. Tento pochod
netrval dlho, lebo jeho cieľom, ako sa
ukázalo, bola železničná stanica v Diviakoch. Tu už bol pripravený nákladný vlak, na všetkých vetracích okienkach a dverách starostlivo opatrený
ostnatým drôtom. Po strastiplnej ceste do tábora pre veľké hmly na širšie
okolie nebolo vidno. Len podľa sluchu
sme usudzovali, že sme niekde v blízkosti mora, čomu nasvedčovalo z času
na čas vzdialené húkanie lodí. Až za
niekoľko dní sme sa dozvedeli, že sme
v blízkosti Baltického mora, na okupovanom území Poľska (koncentračný tábor bol neďaleko mesta Gdaňsk
v Poľsku).
Vo svojej knižke Cesta do neznáma
píšete, že to bol tábor, kde vládať znamená žiť. Ako ste bývali, robili a jedli?
V tábore nazývanom Grupa boli
veľmi zlé podmienky. Za krátky čas
po našom príchode sa ukázala brutalita strážcov. Po ceste z práce zastrelili
väzňa len preto, že sa vysunul zo zástupu, keď si chcel vziať zopár zamrznutých zemiakov, ležiacich v priekope
vedľa cesty.
Vykladali sme stavebný materiál,
najmä cement a tehly z riečnych lodí,
ktoré sa plavili po Wisle a v dielňach
vykonávali opravy motorov a prerábali ich na pohon drevoplynom. Na
prídel sme dostávali jeden chlieb pre

dvanástich chlapov a polievku z burgyne a zemiakov.
Plánovali ste ujsť so svojím bratom?
Spomínate, že ste spolu spávali na jednej prični.
Z tábora sa ujsť nedalo, aj keď sa
o to brat pokúsil. Po jeho úteku nastali pre mňa ešte horšie chvíle. Nielen,
že sprísnili dozor nad ostatnými väzňami, ale mal som strach, ako to s ním
skončí. Pri vyšetrovaní sa mi dostalo aj
bitky. Chceli vedieť: či som o úteku vedel, či sa naň pripravoval, ako ho chcel
uskutočniť, ak som vedel, prečo som to
neohlásil, atď. Jeden z vyšetrovateľov
sa zvlášť nahneval, keď sa dozvedel, že
mám len 19 rokov. Žiadal odo mňa priznanie, že som partizán, lebo že dobre vedel, že takí mladí na Slovensku
nerukujú. Za niekoľko dní brata chytili a dovliekli zbitého do tábora. Druhý raz sme ušli spolu, počas nočného
pochodu. Bolo už dosť neskoro v noci,
keď sme dorazili k lesu. Les bol riedky a tak sa dalo lesom pomerne dobre prechádzať. Zanedlho sme narazili
na osamelý dom, pravdepodobne horáreň. V okolí domu i na dvore bolo
rozoznať v snehu stopy, čo znamenalo, že je dom obývaný. Báli sme sa, či
nemajú psa, ale bolo ticho. Po dlhom
váhaní sme sa rozhodli, že zobudíme
jeho obyvateľov. Museli sme niečo zohnať na jedenie,potrebovali sme si oddýchnuť, ale najmä získať informácie,
kde sa nachádzame a ako sa dostaneme čo najbližšie k frontu.
(pokračovanie nabudúce)

Rozhovor s Jánom Pacigom
zapísala Mgr. Jana Pivková
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Deň učiteľov v obrázkoch
Počas oslavy Dňa učiteľov vystúpili v Štarte
žiaci z materskej (1), základnej (2) aj špeciálnej (3) školy. Na záver sa na pamiatku s ocenenými pedagógmi (4) spoločne odfotografovali všetci zamestnanci škôl aj s predstaviteľmi
obce (5).











Návšteva vo Fontaine le Port
Pri príležitosti 5. výročia uzavretia
družby delegácia našej obce navštívila v dňoch 2.–6. 6. 2010 Fontaine le
Port – družobnú obec neďaleko Paríža. Po srdečnom privítaní a večeri
sme sa rozišli do rodín, kde sme boli
ubytovaní.
Naši hostitelia sa snažili, aby sme
spoznali históriu a historické pamiatky ich obce (kostol, zámok Ománskeho sultána, verejné práčovne a pod.)
i blízkeho okolia (katedrála Notre
Dame v Remeši, zámok Vaux le Vicomt). Navštívili sme miestnu ZŠ, kde
nám zaspieval detský spevokol, fabriku SMITOM na spaľovanie kom. odpadu a oboznámili sme sa s technológiou výroby pravého šampanského
značky Mercier, ktoré sme ochutnali
(verte, je to iná chuť ako náš Hubert).
Vo štvrtok večer nás slávnostne prijali na radnici Fontaine le Port predstavitelia obce, regiónu a zástupca
nášho veľvyslanectva v Paríži. Dostali
sme spomienkové darčeky a zástupca
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nášho starostu pán Mikušiak odovzdal
starostovi krásnu fujaru. Potom nasledoval koktail v parku a večera. Pri slovenských a francúzskych pesničkách
sa všetci výborne zabávali.
V podobnom duchu sa niesol aj sobotný rozlúčkový večer. Okrem výbornej večere nám pripravili aj kultúrny
program. Predstavil sa nám spevácky

súbor Choralistes s pásmom Okolo
sveta. Navodil veľmi dobrú atmosféru, ktorá vydržala až po letisko. Mali
sme pocit, že sa lúčime so skutočnými
priateľmi, ktorí všetko čo pre nás robili, robili s nadšením a dali do toho celé
svoje srdce. Srdečná vďaka priatelia z
Fontaine le Port. Dovidenia v Jáne vo
Juraj Záborský
februári 2011.

Aktuality

Schválené uznesenia zo zasadnutí OZ
Skrátený výpis

Dňa 01. 02. 2010
OZ schválilo dotáciu finančnej výpomoci Neziskovej organizácii Štart Liptovský Ján vo výške 6 500 €.
OZ schválilo vybudovanie multifunkčného ihriska pri „Štarte“.
OZ poverilo starostu obce k podpísaniu zmluvy na vypracovanie žiadosti
„Revitalizácia infraštruktúry k centrám cestovného ruchu v obci Liptovský Ján“ s firmou OK Managment group s.r.o.
OZ poverilo starostu obce k podpísaniu zmluvy na vypracovanie žiadosti
„Zberný dvor Liptovský Ján“ s firmou
OK Managment group s.r.o .
OZ schválilo inventarizačnú komisiu
na vykonanie inventarizácie obecného
majetku v zložení E. Daňová, E. Červeňová, A. Ľubelanová, K. Šúleková,
R. Urban.
Dňa 01. 03. 2010
OZ zrušilo uznesenie č. 60/12/2009,
ktorým schválilo prevod obchodného
podielu vo výške 50% na doterajšieho
spoločníka tejto spoločnosti Ing. Ladislava Podmanického.
OZ zrušilo uznesenie č. 61/12/2009,
ktorým schválilo predaj Údolnej stanice lyžiarskeho vleku Javorovica.
OZ schválilo zmluvu o dielo s OK managment group, s.r.o., na vypracovanie projektu „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Liptovský Ján“ v sume 15 000 €.
Zmluvu o vypracovaní žiadosti na
čerpanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EU pre projekt
„Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Liptovský
Ján“ s OK managment group, s.r.o.
OZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 za
účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Liptovský Ján“.
OZ schválilo zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti o NFP.
OZ schválilo financovanie projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt v celkovej výške
23 300 €.
OZ schválilo čerpanie rezervného fondu z roku 2008 vo výške 22 491,12 €
na položke 46 454 001.

OZ schválilo splátky finančných operácií na položke 46 01 116 814 000
(nákup akcií úsporová – splátky investičného majetku).
OZ schválilo úhradu bežných výdavkov na položke 46 08 300 635 005
(dodávka a montáž bezdrôtového
rozhlasu).
Dňa 29.03.2010
OZ schválilo „Zásady zloženia a použitia finančného zabezpečenia za užívanie nájomného bytu“ podľa Výnosu MV a RR SR zo dňa 07.12. 2006
č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na
rozvoj bývania v znení neskorších
predpisov.
OZ schválilo „Súhrnný ekonomický
a evidenčný list stavby“ predložený
k výpočtu nájomného v 19 bytových
jednotkách.
OZ schválilo výšku ročného nájomného bytov podľa opatrenia MF SR
z 23.04.2008 č.01/R/2008 vo výške
4% z obstarávacej ceny bytu.
OZ schválilo „Výpočet mesačného nájomného bytového domu súpisné číslo
368“ v 19 bytových jednotkách podľa
predloženého návrhu výpočtu.
OZ schválilo rozdelenie bytov v bytovom dome súpisné číslo 368 nasledovne: jednoizbový byt Račková Vilma,
dvojizbový byt Hvizdoš Tomáš,
Benko Andrej, Winiozsová Karolína,
Kordošová Eva,
trojizbový byt Vallová Zuzana, Bartoš
Michal, Klement Vladimír, Baraňai
Marek, Jakuba Michal, Račková
Nina, Kašpar Marek, Galková Miriam,
Čenka Vratko, Kralčiaková Ingrid,
Kostrej Radoslav, Dzúr Pavol, Vrlík
Michal, Mlynčeková Zuzana.
Náhradníci pre jednoiz. byt Zimániová Marta, Jezný Daniel, Szikóniová
Markéta. Dvojizbové byty: Zaťková Ingrid, Didek Matej, Blaho Rudolf, Hámerská Gabriela, Lahodová Zuzana.
Trojizbové byty: Fodor Pavel, Zimániová Martina, Urbanec Peter, Zlejšia
Michaela, Ogorok Ľuboš, Jánošík Juraj, Mgr. Niňaj Ľuboš, Kučera Juraj,
Belopotocký Marián, Rusina Jozef.
OZ schválilo projekt investície do siete verejného osvetlenia spoločnosti

FIN.M.O.S.,a.s. VO-20100318LJ na
území obce Liptovský Ján.
OZ schválilo navýšenie objemu nakupovaných akcií akciovej spoločnosti
FIN.M.O.S. v zmysle stanov uvedenej
a.s. o 800 ks akcií typu „A“.
OZ schválilo dodávateľa na vybudovanie základnej dosky multifunkčného ihriska pri Štarte firmu Janek Milan, Štúrova 729/31 Liptovský Hrádok
v sume neprevyšujúcej 23 000 €.
OZ schválilo dodávateľa na vybudovanie technológií multifunkčného ihriska pri Štarte firmu Scansis Slovakia
s.r.o., Seberíniho 9, 82103 Bratislava.
Dodávka nebude obsahovať vybudovanie osvetlenia ihriska a vybavenie
ihriska na doplnkový šport basketbal.
OZ neschválilo doplnkový šport basketbal multifunkčného ihriska pri
Štarte.
Dňa 26.04. 2010
OZ schválilo dotáciu na zakúpenie
20 ks leteniek pri príležitosti návštevy partnerskej obce Fontaine le Port
vo Francúzsku v dňoch 02.–05. júna
2010 zástupcami obce Liptovský Ján.
OZ schválilo neziskovej organizácii
„Štart Liptovský Ján“ dotáciu na zakúpenie reštauračného softvéru do výšky
3 300 €.
OZ schválilo návratnú dotáciu na rozbeh prevádzky záhradného bufetu
v objekte neziskovej organizácie „Štart
Liptovský Ján“ do výšky 10 000 €.
OZ schválilo záverečný účet obce za
rok 2009, celoročné hospodárenie sa
schvaľuje s výhradou (za rok 2009 nebol vypracovaný programový rozpočet) a prebytok hospodárenia vo výške
6 914,85 € sa použije na tvorbu Rezervného fondu.
OZ schválilo Agentúru „Panter“ na organizáciu Jánskych slávností 2010
OZ schválilo predbežnú sumu na náklady spojené s organizovaním Svätojánskych nocí vo výške 6 000 €.
Celé znenie uznesení nájdete
na www.liptovskyjan.sk v odseku zasadnutia obecného zastupiteľstva
a na úradných tabuliach obce.
Obecný úrad Liptovský Ján
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Cirkev

Niekoľko príležitostí pre Ducha Božieho
Práve počas Svätodušných sviatkov
píšem svoj príspevok do Novín z Jána.
Uvedomujem si, že sa blíži letné obdobie, ktoré bude nabité rôznymi akciami a dobré by bolo napísať o nich.
Všetky tieto akcie však cirkevný zbor
organizuje práve preto, aby priviedol
ľudí k počúvaniu Božieho slova, k pevnejšej viere a tak k Duchu Svätému,
tomu Oživovateľovi.
V júni nás očakáva hneď 6. júna
po službách Božích zakladajúce valné
zhromaždenie občianskeho združenia Svätojánska evanjelická jednota.
Toto združenie založili členovia jánskeho evanjelického zboru za účelom
šírenia kresťanských hodnôt, kultúry
a vzdelanosti. Do občianskeho združenia sa zatiaľ prihlásili asi dve desiatky záujemcov. Prihlásiť sa môžete
stále. Podmienkou je súhlas s cieľmi
združenia a s podmienkami určenými
v stanovách.
Dňa 13. júna sa stretnú konfirmandi po 50 rokoch. Už tradičná akcia pomáha stretnúť sa ľuďom, ktorí sa mnohí dlhé roky nevideli, spomínať, ale
i povzbudiť sa vo viere a obnoviť svoju
zbožnosť.
Dňa 27. júna chceme ďakovať Pánu
Bohu za všetky práce vykonané v škole v tomto školskom roku a prosiť
o ochranu, požehnanie i pekné počasie pre čas prázdnin. Služby Božie o 9.
hodine budú venované záveru školského roka. Deti, rodičia i učitelia budú
môcť prijať Božie požehnanie. V ten
istý deň o 14,30 hod. sa opäť v rámci
jánskych slávností uskutoční Koncert
spevokolov Liptova, tohto roku už 19.
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ročník. Pozvané sú všetky evanjelické
spevokoly Liptova. Príďte sa pozrieť,
kto pozvanie prijme a ako nám pôjde spev. A hlavne nechajte sa vtiahnuť hudbou i slovom do oslavy nášho
Pána.
V tomto roku náš cirkevný zbor
opäť plánuje detský letný tábor. Hoci
ešte nepoznáme presný termín jeho
konania, predsa už teraz vieme povedať, že sa bude konať niekedy v auguste a že naň pozývame všetkých
záujemcov.
Prosíme vás, myslite vo svojich
modlitbách na náš cirkevný zbor, aby
sa i v tomto letnom období rozrastal,
aby všetky akcie dobre dopadli a aby
všetko, čo sa v ňom deje a čím Pán Boh
pôsobil, bolo k požehnaniu všetkých
jeho členov. Myslite i na opravu fasády kostola, ktorá by sa mala každým
dňom začať. Nech Pán Boh pomáha
pracovníkom, aby sa im darilo a aby
i počasie prialo. A vás pozývame k pomoci aj finančným príspevkom na
zbierku, ktorá stále pokračuje.
Na záver sa chcem rozlúčiť slovami žalmu, ktoré v dnešnú 2. slávnosť
svätodušnú zneli na službách Božích
v našom evanjelickom chráme Božom:
„Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo
mne ducha pevného! Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi
neodnímaj“.
„Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma!“
(Žalm 51, 12 – 14).
S bratským pozdravom
Peter Taját
zborový farár svätojánsky

Kam cez prázdniny?

Pravidelne každý druhý pondelok
dopoludnia, už tretí rok, sa členovia Mamiklubu stretávajú v priestoroch evan. fary v Liptovskom Jáne.
Pre deti do šesť rokov sú tu pripravené hračky, knihy, pesničky,
pastelky, nožnice... Mamičky a iní
opatrovatelia našich drobčekov
majú príležitosť podeliť sa so svojimi radosťami a starosťami, niečo
zaujímavé sa dozvedieť, trochu si
odpočinúť.
Doteraz sme sa na besedách
s odborníkmi dozvedeli ako s deťmi
cvičiť, aká hudba je pre ne vhodná,
kedy a ako zasahovať do konfliktov
medzi deťmi, ako chrániť a ošetrovať oči, ako im poskytnúť prvú
pomoc, očkovanie, odúčanie od
plienok, odmeny a tresty, sila odpúšťania, peniaze vo výchove detí.
Menujme ešte spracovávanie hnevu
a iných pocitov, budovanie zdravého sebavedomia detí, deti a masmédiá, základné rozdiely v mužskej
a ženskej psychike, dobíjanie bateriek vo vzťahoch. K týmto posledným máme pripravené prehľadné
materiály, kto má záujem, môže si
ich počas Mamiklubu vyzdvihnúť.
Zorganizovali sme niekoľko tvorivých dielní (servítková technika,
origami…). Počas prázdnin bude
Mamiklub 12. a 26. júla, 9. a 23. augusta. Dňa 19. júla od 9.30 hod. do
12.00 hod. by sa mala v priestoroch
evan. fary uskutočniť tvorivá dielňa
Plstenie s lektorkou. Všetci ste srE. Halušková
dečne vítaní!

Školstvo

Aktivity v základnej škole
Žiaci z 1.–3. ročníka boli v škole v prírode v Tatranskej Lesnej. Mali
veľmi pekné jarné počasie. Využili ho
na turistiku, hry v prírode, naučili sa
postarať o seba bez rodičov. Pobyt sa
im veľmi páčil, hlavne dobrá nočná
diskotéka.
Každú jar upratujeme – začíname
na pôjde, v celej budove a aj v jej okolí.
Chceme mať pekné životné prostredie.
Veľmi nás zaujalo folklórne predstavenie našich rovesníkov Letnička
z Popradu aj divadelné predstavenie
z Prešova Statočný cínový vojačik, Cisárove nové šaty, aj Aladinova Lampa
z divadla z Banskej Bystrice.
 Návšteva v pekárni Včela pri linke na výrobu pekárenských výrobkov

 Predstavenie folklórneho súboru Letnička z Popradu

prehrali. Tak to už v živote chodí. Zo
všetkého sa snažíme poučiť.
Mali sme besedu Starostlivosť
o chrup, besedu s príslušníkom policajného zboru Rýchlo a bezpečne na
bicykli.
Pri príležitosti 65. výročia oslobodenia – skončenia druhej svetovej
vojny sme urobili rozhlasovú reláciu
a besedu s členom Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Liptovskom Jáne pánom Pacigom. Zúčastnili sme sa osláv pri pomníku padlých,
navštívili sme pancierový vlak Štefánik, ktorý jazdil na juhozápadnom
úseku frontu Zvolen-Hronská Dúbrava, Zvolen-Krupina. Bol počas osláv

Zapojili sme sa do jarnej futbalovej
súťaže - malý futbal, futbalového turnaja O pohár primátora mesta, aj súťaže Pôjdeme do Afriky, streleckej ligy,
dopravnej súťaže, pytagoriády – matematickej súťaže. Aj sme vyhrali, aj

 S pánom starostom Filom pri Teplici

 V Tatranskej Lomnici pred múzeom
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 Z vystúpenia k Dňu matiek – Čin,čin

 Vo zvernici sme videli rôzne zvieratá

pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši.
Besiedka ku Dňu matiek bola pekná, mamičkám sa náš program veľmi
páčil a mali z neho veľkú radosť.
Deviataci boli na zájazde v Taliansku , ostatní sme boli na výletoch v Tatrách, v Tatranskom múzeu v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom plese.
V rámci chémie sme boli na exkurzii v pekárni Včela v Liptovskom Mikuláši. Prevádzka nás veľmi zaujala
a chutili nám aj čerstvé rožky ešte teplé priamo z pece.
Regionálna výchova ako predmet je
tiež veľmi zaujímavý. Spoznávame náš

región ako aj okolité obce. Navštevujeme obecné úrady, poznávame naše
erby, pečate, vlajky aj prírodné pozoruhodnosti. Štvrtáci navštívili zverni-  Maľujeme si hodvábnu šatku
cu za traťou, žiaci z výtvarného krúžku
namaľovali šatku v tvorivej dielni.
Deň detí sme oslávili v triednych
kolektívoch v Jánskej doline, v Stanišovskej jaskyni, ktorú sme mnohí videli po prvýkrát.
Pracujeme na výstave detských
prác v rámci projektového vyučovania.
Pripravujeme školský časopis Pyramída, kde sa dozviete podrobne
o všetkých našich akciách.
Mgr. Jana Pivková

Ako si v materskej škole žijeme
Ôsmeho apríla sme privítali v I.triede
nové deti: Rudko Droppa a Mia Belica.
Divadlo „Na hojdačke“ zo Žiliny sa
u nás predstavilo s divadielkom Janko
Polienko. Celé predstavenie odohrali dvaja herci. Deťom sa predstavenie
veľmi páčilo.
Po Veľkej noci čakali v materskej
škole novoty – nový nábytok – stoly
a stoličky v II. a III. triede a nové podlahy v šatniach a jedálňach.
Dňa 22. apríla sa predškoláci zúčastnili prehliadky tvorivosti detí
a učiteliek MŠ Liptova v Liptovskom
Mikuláši POTVORKA 2010 s rozprávkovou hrou Za horami za dolami.
Rozprávka zožala veľký úspech.
Dňa 29. apríla na školský dvor prišli policajné a hasičské autá. Deti sa
10

 Skúšanie húkačiek nie je každý deň

 Anička Rakárová, nádejná huslistka

vzdelávania“ (v zmysle Školského zákona č.245/2007 Z.z.).
Dňa 30. júna slávnostne odovzdávaním „Škôlkárskeho vysvedčenia“
ukončíme školský rok 2009/2010.
„Materská škola, milý dom, podaj mi
rúčku na rozlúčku,
lebo ja rastiem ako strom a o pár týždňov prvák som.
Prváčik známy jedničkami!
Naozaj rastiem ako strom!
My všetci spolu rastieme, až do slniečka
od zeme.
Materská škola smutno je ti? Za nás ti
prídu nové deti!“
Zora Šimovčeková

 Na tohoročnej Potvorke sme sa predstavili hrou Za horami za dolami

oboznámili s prácou policajtov, hasičov i záchranárov. Mohli si vyskúšať, ako sa zapínajú „húkačky“ i „blikačky“. S pracovníčkami SČK z Lipt.
Mikuláša si zopakovali, ako sa majú
správať na ceste – ako chodci i cyklisti
a aké telefónne číslo treba vytočiť, keď
budú potrebovať pomoc. Deti potešil
darček od policajtov – reflexné vesty.
V sobotu 22. mája vystúpili deti
na besiedke pri príležitosti Dňa matiek a Dňa rodiny. Skoro hodinovým programom spríjemnili svojim
rodičom, starým rodičom a ostatným rodinným príslušníkom sobotné popoludnie, ktoré bolo zároveň
príležitosťou stráviť ho spoločne s najdrahšími – s rodinou. Pri záverečnej
piesni „Mama“ sa zarosili oči viacerých prítomných. Početné, približne
stočlenné obecenstvo odmenilo deti
dlhotrvajúcim potleskom a samozrejme sladkou odmenou.
MDD 1. júna – deti tento rok strávili v telocvični, kde hravo zvládli všetky športové súťaže, ktoré pre
nich, niektoré aj rafinované, pripravili učiteľky. Najväčším prekvapením

KUKY na Donovaloch. Počas troch
hodín prežili deti skutočné rozprávkové chvíle, spoznali krásu ľudových rozprávok a aj obed chutil rozprávkovo.

Čo nás ešte čaká…
Maturita predškoláka – posledný
júnový týždeň absolvujú naši predškoláci svoju prvú „maturitu“. Tak
im držme palce. V tomto školskom
roku po prvýkrát dostanú „Osvedčednie o absolvovaní predprimárneho

 Na záver besiedky zaspievali deti spoločne pesničku Mama
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bol nafukovací hrad od rodičovského združenia, torta a darčeky od členiek jednoty dôchodcov. Popoludní sa
predstavili deti v obci pri položení základného kameňa revitalizáce za účastí významných hostí tanečným vystúpením Kukulienka.
Dňa 9. júna sa deti II. a III. triedy
zúčastnili celodenného výletu v Dobšinského rozprávkovom svete HABA-

Školstvo

Zo života „špeciálnej školy“
Čas beží ako voda. Čochvíľa tu máme
koniec školského roka. Ani my, učitelia, vychovávatelia špeciálnej školy,
nezaháľame. Každý z nás sa zapája do
pracovnej činnosti a potom má možnosť uplatniť svoj materinský cit, odovzdať lásku našim hendikepovaným
deťom. Takéto dieťa vycíti, či ho „dospelák“ má rád, či ho ochráni, vycíti,
či ruka, ktorá ho hladí je láskavá. Dieťa
to pozná. Dieťa neoklamete.
Ešte stále je veľa detí zo sociálne
slabých rodín, z neúplných, problémových. Tieto deti potrebujú veľa, veľa lásky. A my sme tu, aby sme im okrem
vedomostí, výchovy, odovzdávali aj
svoju lásku. Preto je naša práca taká
ťažká a zároveň výnimočná. Iba ten,

kto to dokáže, môže u nás pracovať.
To, čo poviete a vysvetlíte zdravému
dieťaťu jedenkrát, my musíme aj tridsaťkrát, aby si dieťa uvedomilo a vštepilo do svojej „boľavej“ hlavičky. Preto
naša práca postupuje malými krokmi
a my sme radi, že napredujeme, aj keď
to trvá dlhšie.
Zapojili sme sa do projektu Planéta vedomostí. Pani učiteľka Krčahová
pripravila vyučovaciu hodinu na tému:
Výroba papiera. Celú hodinu sme natáčali kamerou a zaslali ako projekt.
Dôkazom toho, že niekedy môžu
byť projekty aj úspešné, je to, že v tomto školskom roku sme mohli zakúpiť
žiakom výškovo nastaviteľné stoličky
do jednej triedy.

Aj v tomto školskom roku sme sa
zapojili do súťaže, ktorú ponúka časopis Adamko. Poslali sme rozprávky, ktoré napísali žiaci 3.–7. ročníka
s pani učiteľkou Mičudovou. V škole
prebehlo školské kolo v recitačnej súťaži, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci.
Pani učiteľka Kissová sa zúčastnila
seminára: Komunikácia s nehovoriacimi. Sú u nás aj žiaci s rečovými nedostatkami. O ďalších našich aktivitách napíšeme nabudúce.
Iveta Lukáčová

Výchova mimo vyučovania
Vo výchove mimo vyučovania sa na
našej škole popri bežných, každodenných činnostiach deti pod vedením
svojich vychovávateľov venujú získavaniu a rozvoju vedomostí a zručností vo viacerých záujmových krúžkoch.
Pod vedením pani vychovávateľky
Táni Lehotskej zvládli základy techniky tkania. Výsledkom ich snaženia boli
koberčeky s jednoduchým vzorom.
Vo výtvarnom krúžku pani vychovávateľky Anny Brezinovej sa deti učili
vyjadriť svoje predstavy prostredníctvom kreslenia, lepenia, strihania, trhania, modelovania. Svojimi prácami
zdobili priestory školy.
Spoznávaniu prekrásnej prírody
Jánskej doliny, života zvierat sa venovali deti s vychovávateľom pánom Jirkom Vyhnalom. Vrcholným zážitkom
bolo absolvovanie veľkého turistického okruhu Liptovský Ján, zadná Jánska dolina, Ohnište, Slemä, Stanišovská dolina a späť. Aby si deti netrénovali len nohy, vyrobili veľké krmítko
pre vtáčiky, opravili školské bicykle,
navrhli a vyrobili divadelné dekorácie
pre vystúpenie svojich kamarátov. Ich
dielom sú aj dvaja drevení „obyvatelia“ areálu školy. Svoju všestrannosť
dokázali aktívnou účasťou na tvorivej
dielni v rámci návštevy Národopisného a ovčiarskeho múzea v Liptovskom
Hrádku.
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Hádam najobľúbenejším krúžkom
bol krúžok varenia pani Ivany Dobákovej. Tu sa deti učili pripravovať jednoduché jedlá. Učili sa piecť koláče
a zákusky. A čo je najdôležitejšie, čo
vytvorili, to si aj zjedli.
Vyjadriť sa slovom, postojom, po-

Slemä

hybom učí deti v dramatickom krúžku pani vychovávateľka Aďka Hurňanská. Svojimi vystúpeniami potešili
občanov Jána. I na akciách obecného úradu ako aj na akciách našej školy. Aj v tomto školskom roku úspešne
pokračuje canisterapia pod vedením
pána vychovávateľa Jirka Vyhnala. Potreba sústavného vzdelávania vyústila
do metodického stretnutia vychovávateľov pod vedením Evky Behárkovej,
keď sme sa naučili pracovať s hmotou
fimo – výroba náušníc a príveskov.

O skutočnosti, že tety vychovávateľky majú veľa dobrých nápadov,
svedčí fakt, že pre naše deti ako aj pre
deti z okolia a ich rodičov zorganizovali krásny a pestrý program k MDD.
Na konci školského roka tety vychovávateľky a pán vychovávateľ potešia deti návštevou v kinomaxe Poprad.
Na záver nám nedá, aby sme sa nepochválili dobrou správou, a to, že na
základe certifikátu sa v našej škole pracuje s konceptom bazálnej stimulácie.
PhDr. Ivana Dobáková

Sme radi, že do redakčnej pošty zablúdil list od spoluobčianky. Tento list je zaujímavý tým,
že nielen kritizuje nedostatky, ale zároveň poukazuje na to pozitívne, čo sa okolo nás deje.
Myslím si, že tak ako v živote človeka nie je všetko čierne a biele, tak je to i v živote obce. Určite
sú miesta, ktoré sú tmavšie iné zase svetlejšie. Preto je potrebné vnímať všetky odtiene. Inak to
-rebude veľmi depresívny pohľad.
Je tomu už takmer päť rokov, kedy som
sa s mojou rodinou rozhodla vymeniť
Vysoké Tatry za Nízke. Po dlhom rozhodovaní vyhrala v našej rodine malebná obec na okraji Jánskej doliny –
Liptovský Ján.
Ján nás prijal vľúdne a priateľsky.
S našim príbytkom sme si „kúpili“ aj
fajn susedov, našli sme si tu mnoho kamarátov a známych. Snažíme sa s tunajšími ľuďmi vychádzať v pohode.
A verím, že sa nám to aj darí.
Prišla som z našich slovenských
veľhôr. Tam som vyrástla, žila a pracovala, prevažne v cestovnom ruchu.
A tak som zvyknutá vnímať okolie
nielen ako občan, ale aj očami turistu.
Obec ako vymaľovaná, len keby… Ako
všade aj tu sa nájde čo vylepšovať, veci
na ktoré chcem poukázať. Určite naši
radní robia, čo môžu. Obecné tamtamy prinesú do uší všeličo. Niečo je
ako vždy nadsadené, niečo prikrášlené
a niečo žiaľ aj pravdivé. Všetko tu, ako
aj na celom našom krásnom Slovensku je o peniazoch, ale pri troche dobrej vôle a ochote ľudí sa dá urobiť veľa
vecí. Nie len „rečniť“, nadávať a vyhovárať sa na druhých. Myslela som si, že
klebety o „Jánčanoch“ nie sú pravdivé,
ale presviedčam sa, že niečo pravdy na
tom bude. Chodím po dedine s otvorenými očami a ušami.
Jedni chcú, aby sa tu vyvíjal cestovný ruch, aby dedina mala z čoho žiť,
druhí frflú: „Že na čo to je a všetko je
na nič.“ Žijú tu minimálne dva tábory,
ktoré nie aby ťahali za jeden koniec, ale
veľmi intenzívne ťahajú za konce dva
a aj tie sa rozchádzajú.
Pozrime sa bližšie: ktorá obec na
Slovensku, má taký potenciál, ako má
Liptovský Ján. Termálnu minerálnu
vodu, kúpalisko, jaskyňu, lyžiarske
svahy (a nie na zahodenie), obrovský
potenciál Jánskej doliny ako takej! Do
akej miery ho využívame? Stačilo by
túto lokalitu posunúť 100 km na sever
k naším poľským susedom – viete si to
predstaviť?

Z čoho už človek na Liptove má
žiť, keď nie z cestovného ruchu. Veľa
z nás si neuvedomuje, že čím viac sa
bude obec zveľaďovať, čím viac aktivít
sa vyvinie, čím viac hostí k nám príde,

Urobilo sa osvetlenie od Kade po
penzión Melrose, osadilo sa tam pár
lavičiek, úctyhodný čin, je to určite najfrekventovanejšia trasa vychádzok. Ale myslí niekto aj na turistov,

tak sa bude mať dobre aj obec. Jednak
bude práca, plná pokladnička nielen
obecná, ale aj naša. Situácia je vo všeobecnosti zlá, ale netreba sa stále vyhovárať na krízu. Hostia chodia a chodiť budú. A práve preto, že peňazí je
pomenej, vyberajú si lokality na Slovensku, ktoré majú čo ponúknuť.
A čo konkrétne mi tu chýba? Nuž
nevonia mi napríklad družstvo na konci Novej ulice. Nie pre pach, ale pre
špinu, ktorú produkuje hlavne na jar
a na jeseň po celej Novej ulici. Budovy
sú schátrané, kazí to celkový ráz tejto
časti dediny. Neviem, či kompetentní boli pár km na západ a či sa stretli
s takýmto úkazom v centre turistického strediska. Nemám nič proti poľnohospodárstvu, ale malo by sa udržiavať
v čistote nielen vo vnútri, ale aj v okolí.
Keď som už na Novej ulici – vstupná
prístupová cesta do Jánskej doliny je
hrboľatá, špinavá, chodníky samý výmoľ a výtlk, ľudia si idú vylámať nohy.
Poviete si, nech si každý vyčistí cestu
pred vlastným domom. A načo, keď
pri odvoze hnoja a slamy sa zašpiní
znovu. Samozrejme, že každý sa stará
o okolie domu. A čo mi tu chýba, sú to
lavičky v obci. Nemyslíme na starých
a chorých? Veď pri prechádzke obcou,
by si chceli posedieť, odpočinúť, alebo iba tak poklebetiť. Ale to sa hádam
zlepší po revitalizácii starej časti obce.

ktorí chcú ísť ďalej? Aké sú turistické
značky, chodníky? Značky sú opotrebované chodníky a lesné cesty zničené ťažkou technikou. Sú zavádzajúce
a veľakrát ľudia niekde zájdu a nevedia
kadiaľ a ako naspäť.
Kritika? Nie. Je tu aj veľa pozitívnych vecí a pracovitých ľudí. Je to iba
pohľad prisťahovalca, ktorý sa tu snaží
zabývať a možno, keď sa nájde príležitosť, aj urobiť niečo pre túto obec.
Určite páni radní majú veľa užitočných plánov, všetko je to však beh na
dlhé trate. Postavili a stavajú sa bytovky, dokončilo sa viacúčelové ihrisko. Počet obyvateľov sa zvýši, a budú
tu prevládať predovšetkým mladí ľudia. Čo tak napríklad ešte viac zveľadiť priestor okolo Kade? Rozšíriť potraviny… atď. Nakoniec mi nedá len
tak – pozdraviť Občianske združenie
Jánska dolina! Ale už stačí, som rada,
že som mohla aspoň touto cestou vyjadriť svoj názor. Liptovský Ján a ľudia
žijúci v tejto obci sú jedna veľká rodina, preto sa snažme spoločnými silami
zveľaďovať obec a pomáhať jej, ako sa
dá, v rámci svojich možností a schopností. Prajem nám všetkým veľa pekných a šťastných dní strávených v našich domovoch a našim hosťom, ktorí
k nám zavítajú, pokojnú a nezabudnuteľnú dovolenku (v dobrom zmysle).
Zuzana Eichlerová
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Z redakčnej pošty

Postrehy prisťahovalca

Pre deti

?
Pasie sa, chová sa v lete pre
žinčicu, v zime pre baranicu.
Kto je to?

Ovca

Vo vode sa mačká a stále
sa jej čká, čká...
Čo je to?

Kačka

Milé je to, okaté, umyté a nie strapaté. Labky ako
vankúšiky, pod noštekom má fúziky, pradie a nič
nenapradie.
Čo je to?
Napredku vidlica, na
prostriedku súdok
Nie je starec, a má bradu,
a na konci metla.
nie je býk, a má rohy, nie
Kto je to?
je krava, a má mlieko.
Čo je to?
Mačka

Krava

Koza

Korunu má a kráľ nie je. Ostrohy má, husár nie je,
ráno nás budí, hlásnik nie je. Prvý líha, prvý s krikom
vstáva, nosí hrebeň a nikdy sa nečeše?
Čo je to?
Kohút
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V mesiaci jún, keď uctievame Ježišovo
Božské Srdce, obdivujeme jeho bezhraničnú lásku, ktorá sa prejavovala
počas jeho pozemského života, keď požehnával deti, uzdravoval chorých, pomáhal biednym, a miloval hriešnikov.

Táto úcta je úctou k osobnému Bohu
a preto je tak obľúbená. A práve úcta
k Ježišovmu Srdcu je vlastne o tom, že
srdce osoby je stredom, centrom lásky,
a úcta k Ježišovmu srdcu je prejavom
našej kresťanskej viery. Ide nám o to,
aby sme Boha milovali, aby sme mu
slúžili, nasledovali ho a boli spasení.
Úcta k Ježišovmu Srdcu nás má
viesť k tomu, aby sme milovali nie len
Pána Boha ale tiež aj blížnych. Keď milujeme Boha, srdce sa nám obmäkčuje, otvára sa nám pre Boha a potom aj
my vieme viacej milovať nielen svojich
blízkych, ale aj druhých ľudí.

Základ tejto úcty vychádza zo Svätého písma, kde je v Jánovom evanjeliu napísané, ako jeden z vojakov prebodol Ježišovi kopijou bok a hneď vyšla krv a voda. Bola to rana, ktorou sa
uistili, že Ježiš zomrel. Táto udalosť je
dôkazom, že Ježiš Kristus sa vo svojej
láske nezastavil, ale že išiel až do krajnosti, až na smrť na kríži.
Jeho Božské srdce bolo plné lásky
k ľuďom, čo vidieť z jeho obety na kríži, kde odpustil aj svojim vrahom. Cez
toto Kristovo Srdce prichádza k nám
vykupiteľská láska, čo spôsobuje, že
napriek všetkým našim životným bolestiam a trápeniam nájdeme uňho
pokoj a odpočinok pre svoje duše. Svet
vie potešiť len v malicherných veciach.
Skutočnú útechu nájde jedine človek,
ktorý nájde cestu k Božskému srdcu.
Tí, čo sami dobrovoľne všetko obetovali Bohu, môžu potvrdiť, že im nikdy
nič nechýbalo od čias, keď sa rozhodli,
že ich jediným bohatstvom bude Boh.
Sv. František Saleský (1567–1622)
hovorieval: „Keby som vedel, že mám
v srdci žilku, ktorá nepatrí Bohu, hneď
by som ju vytrhol.“ Dobre pochopil,
že jeho srdce má celé patriť Bohu, pre
jeho dobrotu a lásku.
Keď sa Pán Ježiš zjavil svätej Margite Márii Alacoque, dal jej dvanásť
prisľúbení. Povedal, že tí, ktorí si budú
uctievať jeho Najsvätejšie Srdce, v ich
živote sa bude plniť týchto dvanásť prisľúbení: dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

Cirkev

?

Uctievajme si Božské Srdce Ježišovo
Ich rodinám udelím pokoj.
Poteším ich vo všetkých protivenstvách.
V živote, ale hlavne pri smrti budem
ich bezpečnou ochranou.
Hojne požehnám každú ich akciu.
Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.
Vlažné duše sa stanú horlivými.
Horlivé duše obsiahnu chytro veľkú
dokonalosť.
Domy, v ktorých si obraz môjho Srdca
zavesia a uctia, odmením požehnaním.
Kňazom dám milosť obrátiť aj najzatvrdlivejšie srdcia.
Mená tých, čo rozširujú túto pobožnosť, vpíšem do svojho Srdca a nikdy
ich stade nevytriem.
Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že všetkým, ktorí
budú prijímať v prvé piatky deväť mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia; že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia potrebných
sviatostí, lebo moje Srdce sa im stane
bezpečným útulkom v poslednej chvíli. Boh povolal aj nás do života a spoločenstva s ním.
Aj my zahorme novým ohňom k Ježišovi a uctievajme si jeho Božské srdce. Preto naša viera nech je živá, aby
sme si vedeli Boha ctiť a milovať ho.
Váš duchovný otec
PaedDr. ThDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.-kat. farnosti Liptovský Ján

Šport nie je len pre mladých
šport

Aj vo vysokom veku môže byť človek aktívny ako to dokazuje aj pán František Pavelica, ktorý vo svojich 72 rokoch aktívne hráva hokej za mužstvo RR Liptovský Hrádok.
Zúčastňuje sa turnajov po Európe. Vlani sa
ich mužstvo zúčastnilo turnajov vo Švajčiarsku a v Českej republike. V tomto roku sa zúčastnili turnaja v Kláštorci nad Ohří odkiaľ
je i táto fotografia (prvý zprava). Ako vidíte
šport nie je otázka veku, ale chute a táto pánovi Pavelicovi zrejme nechýba. Želáme mu
ešte veľa odohraných a vyhraných zápasov.
Fotku i krátku popisku nám zaslala jeho dcéra Viera Kormaníková.
-re15

Program Svätojánskych nocí 25.–27. 6. 2010
Piatok 25. 6. 2010
07.35–13.00 hod. Deň otvorených dverí v ZŠ v Liptovskom Jáne
15.30 hod. Na známosť sa dáva…

(živá pozvánka v obciach Uh. Ves, Podtureň, Liptovský Ján a dolina)

18.00 hod. Vitajte v Jáne… (kultúrny program pri Kadi)

prehliadka svätojánskych mušiek,
ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša,
žiaci ZŠ z Liptovského Jána,
Mužský evanjelický spevokol – Svätojánsky prameň z Liptovského Jána,
Folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša,
moderujú: Katka Suchoňová a Igor Hraško.

20.00 hod. Lampášový sprievod (od Kade do areálu NO Štart)
20.30 hod. Prekvapenie pre deti (parkovisko NO Štart)
20.40 hod. Zapálenie Svätojánskeho ohňa (areál NO Štart)
21.00 hod. Zábava prvej noci (areál NO Štart)

Skupina Atlas, ĽH Haluška a hosť večera skupina Kmeťoband.

Sobota 26. 6. 2010
09.00–21.00 hod. Svätojánsky jarmok (areál NO Štart)
09.00–12.00 hod. Florbalový turnaj žiakov ZŠ L. Ján (multifunkčné ihrisko)
09.00 hod. Divadelné predﬆavenie žiakov špeciálnej školy (areál špeciálnej školy)
09.00–12.00 hod Rozprávkový les (areál špeciálnej školy)
13.00 hod. Futbalový turnaj Old Boys (futbalové ihrisko v areáli NO Štart)
15.00 hod. Aréna voľnej zábavy (areál špeciálnej školy)
Detské atrakcie, súťaže a psie kusy.

15.00 hod. Bábkové divadlo (reštaurácia NO Štart)
20.00 hod. Zábava druhej noci (areál NO Štart)

Hudobná skupina Music Format z Námeﬆova.

22.00 hod. Žrebovanie vecných cien (tombola)

Nedeľa 27. 6. 2010
14.30 hod. Koncert spevokolov Liptova XIX. ročník
Evanjelický koﬆol v Liptovskom Jáne

15.00 hod. Dozvuky na Kadi

Meﬆský dychový orcheﬆer z Liptovského Mikuláša.

SPRIEVODNÉ AKCIE:

Pia-So-Ne Kolotoče z Českej republiky

Počas piatka a soboty sa budú predávať žrebovateľné vﬆupenky. Žrebovanie sa uskutoční v sobotu
počas zábavy.
Rezervácie ﬆolov na zábavu v piatok a sobotu sa príjmajú na tel. čísle: 0905/431 039 p. Pavol Dzúr.

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

www.liptovskyjan.sk.
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