Aktuality

Jeseň zabuchla dvere letu a nám neostáva iné iba sa hriať pri peciach,
alebo spomienkach na leto. Poďme si
spolu trochu zaspomínať na tohtoročné Svätojánske noci i keď počas nich
sme sa tiež moc nezohriali. Tak nech
nás hrejú aspoň pekné spomienky.
Slávnosti začali ako zvyčajne pozývaním občanov a hostí zemanom
Szent-Iványim a jeho družinou, ktorá dala jasne najavo, že ju aktuálne,
teda futbalové dianie, veľmi zaujíma.
Museli sa zaobísť bez muziky, ktorú z bezpečnostných dôvodov radšej
priamo na Kaďu doviezla sanitka na
veľké prekvapenie všetkých prítomných. Po slávnostnom otvorení sa
moderátorskej úlohy ujal Igor Hraško
a trnavská víla Katka Suchoňová. Na
začiatku vystúpili svätojánske mušky,
ktoré zaspievali a zarecitovali a za odmenu dostali lampášik. O spestrenie
sa postaral chlapček z Čiech, ktorý nesklamal a zaspieval takúto pesničku:
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Spomienky na Svätojánske noci

piesní MEZ Svätojánsky prameň. Moderátor Igor Hraško vyzbrojený rôznymi píšťalami a fujarami predviedol
svoje zručnosti, čím uviedol blok ľudových tancov v podaní Folklórneho
súboru Váh z Liptovského Mikuláša.
V prestávkach medzi vystúpeniami si
so svätojánskymi muškami zatancoval i urodzený pán a pani. Na záver
programu tanečníci vyzvali do tanca i hostí. Starosta Juraj Filo pozval
všetkých do Štartu, kde oslavy pokračovali. Celý sprievod na čele s urodzeným panstvom smeroval do Štartu. Tu
na deti čakalo prekvapenie v podobe
papierového ohňostroja, ktorý potešil

„Když jsem šel z hub, stratil jsem zub,
našla ho Johana s křivýma nohama.
Já na ni dup, dej sem ten zub, nebo ti
vytrhnu z prdele chlup.“ Žiaci z našej
ZŠ zaspievali niekoľko ľudových piesní v sprievode harmoniky Barborky
Zollerovej. Potom zaspieval niekoľko
Na druhý deň zahrali deti zo špeciálnej školy divadlo a potom hor sa
do Rozprávkového lesa. Pri vstupe
do lesa dostali deti medailu, na ktorú zbierali pečiatky za splnené úlohy.
Vyskúšali si tradičné vozenie ježibaby, zatĺkali klince u kováča, súťažili
s vodníkom, Pipi dlhou pančuchou,
Kocúrom v čižmách, vílami a vlkom,
ktorý to mal tento rok jednoduchšie,
pretože namiesto neho cez prekážky skákali a plazili sa deti. Po nazbieraní všetkých pečiatok deti dostali na
medailu nálepku mušky a za odmenu
aj mnohých dospelých. Nočnú zábavu
otvorilo zapálenie vatry, ktorú zapálil
starosta Juraj Filo, primátor Lipt. Mikuláša Ing. Ján Blcháč, starosta Podturne Marián Vojtík, starosta Lipt.
Porúbky Marián Sklenár a Ing. Pavol
Mikušiak. MEZ Svätojánsky prameň
a všetci prítomní spolu zaspievali pieseň Na Kráľovej holi. Zábava pokračovala do neskorého rána, do tanca vyhrávala skupina Atlas a hosťom večera
bola skupina Kmeťo band, ktorí spestrili večrnú zábavu.
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Lipt. Ján. Po skončení rozprávkového
lesa bola pre deti pripravená aréna voľnej zábavy, kde sa mohli do večerných
hodín vyšantiť. Po obede na futbalovom ihrisku začal priateľské zápasy
družstiev Old Boys, v ktorom vyhralo
mužstvo z Levíc, druhé skončilo mužstvo z Jána a tretie mužstvo zo Serede.
Počas slávností mala svoju premiéru
zrekonštruovaná záhradná reštaurácia, v ktorej sa podával guláš a špeciality z grilu. Popoludní sa malo hrať
bábkové divadlo, ktoré sa pre ochorenie bábok nekonalo. Na miesto neho
organizátori pripravili pre deti diskotéku. Vo večerných hodinách začala zábava druhej noci, kde do tanca
hrala hudobná skupina Music Format z Námestova. V počas slávností

sa predávali žrebovateľné vstupenky,
ktoré boli vyžrebované v rámci sobotnej zábavy. Prvú cenu, fúrik s briketami, vyhrali zdravotáčky, ktoré sa počas
slávností starali o všetkých zranených.
Nedeľa bola oddychová. V evanjelickom kostole sa konal XIX. ročník Koncertov spevokolov Liptova.
Trojdňové slávnosti uzavrel svojím

vystúpením Mestský dychový orchester z Liptovského Mikuláša.
Veľmi rada by som vymenovala
všetkých, ktorí sa zapojili a pomohli
v rámci príprav i počas priebehu slávností. Keďže je to nad moje sily preto
chcem poďakovať všetkým organizáciám, firmám a množstvu dobrovoľníkom, ktorí podporili, pomohli zrealizovať a doviesť do úspešného konca toto
krásne podujatie. Tohoročné slávnosti dopadli výborne i napriek nepriazni
počasia a ja sa už teším na ďalšie.
Monika Urbanová

si mohli vybrať z drobností, ktoré boli
pre ne pripravené. Kým deti súťažili, v areáli Štartu sa pripravovali dva
druhy gulášu. Jeden pre deti a druhý
ostrejší pre dospelých. Na trávnatom
priestranstve pozdĺž záhradnej reštaurácie lákal návštevníkov Svätojánsky
jarmok, ktorý po nultom skúšobnom
ročníku predstavil širokú ponuku remeselných výrobkov. Na multifunkčnom ihrisku sa uskutočnil prvý ročník florbalového turnaja žiakov zo ZŠ
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Hasičská súťaž o pohár starostu obce
V sobotu 25. 9. 2010 sme v našej obci
privítali 4 ženské a 14 mužských družstiev na nočnej súťaži dobrovoľných
hasičských zborov. Na začiatku sa
uskutočnilo vyhodnotenie okresnej
súťaže, nasledovalo žrebovanie a samotná súťaž. Prvé štartovali ženy, ktoré prekvapili výbornými výkonmi.
Mužskú časť začalo naše domáce
družstvo, ktoré skončilo šieste. Bolo
zaujímavé, že hlavne favoriti mali veľké problémy. Trhali a zamotávali sa
im hadice, nedarilo sa im nasať vodu
z nádrže, dokonca jeden z pretekárov
sa v nej nedobrovoľne vykúpal a boli aj
pády. Voda nestriekala len do terčov,
ale ušla sa aj organizátorom a divákom, ale to patrí k takejto súťaži. Na
záver starosta obce ocenil najlepšie

družstvá, poďakoval všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu svojich obcí a všetkých pozval na siedmy
ročník, ktorý sa bude konať poslednú
septembrovú sobotu 2011.
Ženy:
1. Liptovská Teplá čas
2. Trstené
čas
3. Likavka
čas

22 min. 21 s.
22 min. 59 s.
26 min. 27 s.

Muži:
1. Bobrovček
čas 16 min. 26 s.
2. Iľanovo
čas 16 min. 87 s.
3. Part. Ľupča
čas 17 min. 94 s.
6. Liptovský Ján čas 23 min. 23 s.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo
mužov z Bobrovčeka.
Eva Červeňová
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Zaujímavosti

Otázky pre starostu

Zapísal kronikár Eduard Grečner. Narodený 5. 3. 1907 v Bardejove rodičom chudobným remeselníkom, otec
bol klobučníkom a zapodieval sa aj
malým hospodárstvom, v prvej svetovej vojne narukoval a ako zajatec zahynul v Rusku na maláriu. Matke zanechal 400,- predválečných korún dlžoby a päť malých, nezaopatrených detí,
ktoré matka ťažko živila. Po meštianke
v Bardejove som navštevoval učiteľský
ústav v Prešove za veľmi ťažkých finančných podmienok. Hotových peňazí nebolo, preto cez prázdniny vyrobil som každý rok pár sto korún ako
hospodársky robotník a v školskom
roku som vyučoval slabé deti bohatých rodičov, aby som vyrobil na internát. Ale toto všetko bolo primálo. Po
skončení štúdia mal som značnú dlžobu, ktorú som splatil až v treťom roku
svojho účinkovania. Ako dočasný a definitívny správca – učiteľ učil som od
roku 1926 do roku 1931 na jednotnej
ev. a. v. ľudovej škole v Zlatom, okres
Bardejov, od 1. septembra 1931 ako
správca-učiteľ na dvojtriednej ev. a. v.
ľudovej škole v Liptovskom Svätom
Jáne i ako kantor ev. cirkevného sboru.
Teraz učinkujem ako riaditeľ národnej
školy v Liptovskom Svätom Jáne. Som
členom MNV, predsedom trestnej komisie, úsekovým dôverníkom učiteľov.
Obecným kronikárom som od roku
1936. Po prežití obdobia kapitalizmu,
obdobia temna za takzvaného Slovenského štátu, priberám sa písať udalosti našej obce, keď vláda je v rukách robotníckej triedy, ktorú čaká dosiaľ nevídaná, krásna budúcnosť.

Nezadržateľne sa blíži zimná sezóna. Nejedného z nás napadne, či sa bude
v Jáne lyžovať? Z akých zdrojov sa financovala čiastočná oprava chodníkov a cesty
na Novej ulici? Blíži sa koniec volebného obdobia starostu i poslancov. Čo stihli
a nestihli? Na tieto a iné otázky som sa opýtala pána starostu

Rok 1952
Stav obyvateľstva obec koncom roku
má 856 obyvateľov-Slovákov. Z toho
počtu bolo 656 evanjelikov, 186 katolíkov, 2 baptisti a 11 jehovistov. Zamestnaním boli prevažne murári a iní
robotníci až 80 %, 20 % maloroľníci. Obyvatelia boli pracovití a striezliví. Len jednotlivci holdujú alkoholu. Mnohí za svojim povolaním odchádzajú po celom Slovensku. Mnohí
opúšťajú natrvalo rodnú obec a tým
vzrast obyvateľstva od rad rokov sa
nejaví. V mestách trvalo usadení občania našej obce zastávajú významné
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funkcie verejného života, ako profesúru na univerzite, miesta inžinierov,
asistentov a úradníkov.
Rada a členovia MNV po reorganizácii 12. decembra 1952 mala toto zloženie: Ján Kompiš, predseda, plánovací, vnútorný a bezpečnostný referent.
Rudolf Hlavienka, podpredseda a pôdohospodársky referent. Ján Oravec
u Ferkov, finančný referent. Peter Jančuška, referent školstva a výživy. Jozef
Brziak ml., technický referent. Jozef
Kompiš, telovýchovný referent. Ema
Urbanová, zdravotný a referent pre
nábor pracovných síl.
Členovia MNV František Repček,
Michal Žilka, Ján Jančuška, Ján Kubovčík st., Michal Oravec u Kuchárov,
Dušan Pivko, Ján Kompiš za vodou,
Michal Zoller, Eduard Grečner, Emília Balcová, Ján Čurny, Jozef Hrtko,
Ľudovít Kompiš, Pavel Jančuška, Michal Kompiš Vyšný, Martin Dúbravec,
Viliam Hadvidžiak.
Rada MNV za spolupráce s bývalou Živenou zvolila dňa 29. mája 1952
výbor žien v tomto zložení: Ema Urbanová, predsedníčka, Ema Balcová,
Darina Laurincová, Božena Rapošová, Zuzana Krajčušková, Margita Radimerská, Anna Mlynčeková, Zuzana Dúbravcová, Božena Krajčušková
a Anna Hollá.
Bytová komisia pri MNV dbá
o zdravotnú a bezpečnostnú otázku
bytov, ktoré prideľuje zvláštnym výmerom tým, ktorí ich potrebujú. Michal
Zoller, predseda, Viliam Hadvidžiak
a Emília Balcová. MNV má ešte plánovaciu, stavebnú, náborovú, zdravotnú,
finančnú, poľnohospodársku, vyživovaciu a osvetovú komisiu.
Ženy a mužovia po 65 roku dostávajú starobný a sociálny dôchodok
vo výške 450 Kčs až 1 500 Kčs podľa
hmotného zabezpečenia jednotlivého občana. V tomto roku požíva dôchodok 40 občanov, mimo penzistov.
Zriadenie nezabúda ani na mladé rodiny. Na základe žiadosti udeľuje bezmajetným novomanželom štátnu pôžičku
vo výške 36 000 Kčs. Pôžička sa znižuje po narodení prvého dieťaťa o ¹⁄6 a pri
druhom a ďalšom dieťati o ďalšiu šestinu. Koncom roka ju v našej obci obdržalo osem párov.

Občania podľa súpisu zvierat chovali 147 kráv, 77 jalovíc, 43 koní, 196
bravčového dobytka, 23 kôz, 136 oviec,
807 sliepok, 80 husí, 40 kačiek, 20 moriek, 72 včelstiev.
J T Sokol sa stará o telesný rozvoj
mladých občanov, o futbalové družstvo, ktoré dosiahlo v nedávnej minulosti, roku 1945–1946, veľmi pekných
úspechov. V poslednom období futbalová činnosť ustáva, badať však silný záujem o iné druhy športov napríklad o lyžiarstvo, volejbal, stolný tenis
a ľahkú atletiku. Postavením krásnej
telocvične pri strednej škole sú všetky predpoklady pre úspešnú činnosť
športovcov v Liptovskom Svätom Jáne.
Dobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1896. Je dobre vybavený, má ručnú a motorovú striekačku
a primerané vystrojenie. Chybuje však
hasičské skladište, ktoré obec nemôže
postaviť pre obmedzovanie menej dôležitých stavieb v 5RP.
Stanišovskej jaskyni sú všetky náznaky, že má rozsiahle priestory, ku
ktorým sa treba dostať. Výskumná
skupina jaskyniarov, ku ktorým patrí
i tunajší občan Pavel Revaj (nebohý
manžel pani Jarmily Revajovej a otec
Evy Červeňovej), pokúšala sa dostať
do ďalších priestorov, ale podarilo sa
im to len čiastočne. Zistilo sa, že jaskyňa má veľa chodieb, hlbokých jazier a prírodných krás. Vyše Stanišovej v Hlbokom vyteká potok Štiavnica
a sú tu jaskyne riečneho pôvodu. Nachádzajú sa tu veľké prekážky, sifóny, voda sa veľkými puklinami prepadáva do hĺbky 5–10 metrov. Pretekajúci potok Štiavnica má viac ramien.
K horárni Bystrá v dĺžke asi 3 km je
niekoľko prepadlísk vody, pri suchom
počasí sa úplne prepadáva a riečište
dolinou ostáva prázdne. I v Sokolovej
a na Ohništi sú veľké priepasti. V roku
1939 sa skupina jaskyniarov spustila až do hĺbky 142 m. Podľa výpovede
Pavla Revaja a Andreja Horáka, správcu rekreačného strediska, má priepasť
priemer asi 15 m, veľké puklinové
priestory a v hĺbke asi 80 m vyčnieva
zo steny kužel ľadu, na ktorom je zachytené lístie a haluzina.
Z kroniky, bez úprav a v skrátenej forme
vypísala Eva Červeňová.
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Aby sme nezabudli (výpis z obecnej kroniky)

Hovorí sa, že tento rok počas
zimnej sezóny nebude v prevádzke lyžiarske stredisko Javorovica a teda sa nebude lyžovať.
Je to pravda?
Odpoveď nie je jednoduchá. Obec na
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) ponúkla svoj
50% podiel na predaj pánovi Ing. Ladislavovi Podmanickému, ktorý sa doposiaľ nevyjadril. Lyžiarske stredisko potrebuje silného investora, ktorým obec
v tejto chvíli rozhodne nie je. Za 13 rokov prevádzky strediska obec nemala
z neho žiadny zisk. Predajom by obec
získala prostriedky, ktoré by sa mohli
použiť napríklad na rekonštrukciu
Štartu, alebo chodníkov na Novej ulici.
Stredisko Športcentrum nutne potrebuje rekonštrukciu lyžiarskeho vleku,
výstavbu parkoviska, technického zázemia strediska, reštaurácie a služieb
celkovo, ktoré sú v lyžiarskych strediskách dnes samozrejmosťou. Obec na
takúto rozsiahlu rekonštrukciu nemá
finančné prostriedky. V prípade predaja a získania silného investora by sa
naplnilo nielen lyžiarske stredisko, ale
i okolité ubytovacie zariadenia, z čoho
by profitovala obec i občania. Ak sa
predaj neuskutoční, obec aj napriek
tomu má veľký záujem, aby lyžiarske
stredisko naďalej fungovalo. V prípade zavretia strediska by obec pravdepodobne prišla o 170 000 €, ktoré do
strediska investovala v priebehu rokov
1997–2005 a ani nechcem pomyslieť,
aké straty by mali ubytovacie zariadenia v obci, doline a v neposlednom
rade aj samotná obec.

pozemky pri Kadi sú obecné. Nie sú.
Na ich získanie vyvinula obec nemalé úsilie, aby ich získala do vlastníctva
od Slov. pozemkového fondu a neznámych vlastníkov. Bol vypracovaný projekt, ktorý prešiel územným rozhodnutím a na základe územného plánu
obce boli tieto pozemky vyvlastnené
v prospech obce. V projekte sú naplánované šatne, WC, chodníky a oddy-

Nevidím problém v tom, aby bola pozvánka na zasadnutie OZ vyhlásená
v rozhlase spolu s programom. Doteraz sa zverejňovala obvyklým spôsobom tak, ako to určuje zákon o obecnom zriadení a to na internetovej
stránke a úradných tabuliach obce.
Stretnutie OZ je verejné a uznesenia
z neho sú zverejňované na internetovej stránke a úradných tabuliach obce.

chové plochy, detské ihrisko. Obec
podľa platných rozpočtových pravidiel nemôže investovať do majetku,
ktorý jej nepatrí, preto sme nemohli
nič robiť, kým sme nezískali pozemky
do vlastníctva. Avšak pre nedostatok
vlastných finančných prostriedkov sa
samotná realizácia projektu odkladá
možno o rok, dva, no budeme sa snažiť získať prostriedky z Eurofondov čo
však istý čas potrvá. Určite chceme,
aby bol zachovaný charakter kúpaliska s tým, že vstup do priestorov Kade
a čerpanie „teplice“ bude i naďalej
bezplatné.

Tak isto hospodárenie a všetky činnosti, ktoré súvisia s chodom obce a obecného úradu sú verejné a každý občan
má právo do nich nahliadnuť. V prípade otázok a nejasností je potrebné
obrátiť sa na pracovníkov obecného
úradu, ktorí radi poskytnú potrebné
informácie.

Keďže obec Liptovský Ján prednedávnom získala do svojho
vlastníctva pozemky pri Kadi,
mohli by ste nám priblížiť, aké
sú dlhodobé plány s týmito pozemkami? Je tam plánovaná nejaká výstavba?
Prírodné kúpalisko pri Kadi je pre
obec veľmi charakteristické a atraktívne. Všeobecne prevládal názor, že

Bolo by možné v záujme väčšej
informovanosti občanov miestnym rozhlasom vyhlasovať termín a program nasledovného
zasadania obecného zastupiteľstva? Akým spôsobom môže
občan nahliadnuť do zápisníc
zo zasadaní obecného zastupiteľstva a do faktúr súvisiacich
s hospodárením obce?

Z tlače sme sa dozvedeli o krádeži na obecnom úrade. Mohli
by ste nám priblížiť čo sa udialo?
Stalo sa to v noci zo štvrtka na piatok
30. 7. 2010 počas veľkej búrky. Ráno
ma zobudil telefonát Karola Winiozsu:
„Starosta, boli sme vykradnutí“. Po
príchode na obecný úrad som zistil,
že vykradli sklad náradia, z ktorého
ukradli štyri krovinorezy, bubnovú
kosačku, snežnú frézu a ulakomili sa
ešte i na káričky, ktorými rozvážame
obedy dôchodcom. Pokúsili sa ukradnúť i posýpač na zimnú údržbu, ale
ten mal našťastie defekt. Dovnútra
sa dostali cez rozstrihnutý plot, pričom sa všetko udialo na osvetlenom
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Na novej ulici boli opravené najväčšie jamy na ceste i na chodníkoch. Z akých zdrojov bola financovaná oprava, keď je obec
vo finančnej tiesni?
Pred piatimi rokmi bola dokončená
výstavba kanalizácie na Novej ulici.
V záručných podmienkach bolo ručenie za prípadné chyby na ceste a chodníkoch. V mesiaci júl som zvolal reklamačné konanie za účasti Slovenskej
správy ciest, oddelenia dopravy ŽSK,
Liptovskej vodárenskej spol., obce
a zhotoviteľa stavby firmy Streicher.
Počas konania došlo k uznaniu oprávnenosti reklamácie. V mesiaci august
boli opravené prepady cesty III. triedy,
ktoré sú v správe kraja a Slov. správy
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ciest. Popri tom boli opravené i prepady na chodníkoch, ktoré patria obci.
Určite by bolo lepšie, keby sa chodníky opravili raz a poriadne. Momentálne čakáme na vyhlásenie výzvy druhého kola revitalizácie, ktoré bolo vládou
odložené na začiatok budúceho roka.
Z tejto výzvy by sme chceli definitívne
vyriešiť problém chodníkov na Novej
ulici.
Blíži sa koniec volebného obdobia vášho i poslancov. Ako hodnotíte svoju prácu a poslancov?
Bolo to náročné obdobie a nie všetko,
čo sme mali naplánované, sa podarilo zrealizovať. Vo väčšine prípadov
pre nedostatok finančných prostriedkov. Snažili sme sa využiť a získať finančné prostriedky z rôznych fondov,
ale verte, nie je to jednoduchá záležitosť. No aj napriek ťažkostiam sa nám
veľa vecí podarilo a to: rekonštrukcia základnej a materskej školy z dotácie vo výške 98 000 € a vlastných
prostriedkov vo výške 20 591 € (spolu
118 591 €). Zároveň sa vytvorila nová
trieda MŠ v priestoroch bývalého bytu
pod telocvičňou.
S pomocou pozemkových spoločenstiev sme opravili a prestavali hasičskú zbrojnicu. Ministerstvo financií nám poskytlo dotácie na jej údržbu
vo výške 2 656 € no napriek tomu sme
použili z vlastných zdrojov 26 227 €.
Bolo skolaudovaných a zabývaných
19 bytov za Štartom. Celá stavba má
hodnotu 1 028 480 €. Zo štátu bola
poskytnutá dotácia vo výške 205 690 €

a zo ŠFRB vo výške 791 250 € a z vlastných zdrojov na technickú vybavenosť
(cesta, kanalizácia) sme vynaložili
87 912 €.
So zámerom zachrániť zaujímavú stavbu a zriadiť v nej múzeum sme
kúpili od vlastníkov dom číslo 150
pod kostolom Svätého Jána Krstiteľa za sumu 3 320 €. Po odkúpení sa
nám podarilo dostať dotáciu na opravu strechy vo výške 6 639 €. Do jeho
záchrany sme okrem toho investovali
ďalších 2 283 €.
Pri Štarte vyrástlo multifunkčné ihrisko. Od Úradu vlády SR sme na jeho
výstavbu dostali 39 833 € a obec do
neho investovala sumou 31 180 €.
Rekonštrukcia Pomníka padlých
stála celkom 5 400 €. Z Ministerstva
výstavby sme na túto akciu dostali dotáciu vo výške 3 319 €.
Začali sme s rekonštrukciou miestneho rozhlasu, ktorá ešte stále prebieha. Na tento účel sme z rezervy predsedu vlády dostali nenávratnú dotáciu
vo výške 5 400 € a obec do tejto akcie
vložila ďalších 10 325 €.
Určite ste si už všetci všimli, že začala revitalizácia obce. Na túto akciu nám potvrdili dotáciu vo výške
360 000 € z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja. Do tohto projektu sme vložili 59 277 € a do žiadosti
ďalších 4 510 €.
Máme potvrdenú dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na kultúrny dom vo výške 937 000 €.
Na projekty sme vynaložili 19 517 €.
Z Ministerstva kultúry sme dostali
dotáciu vo výške 830 € na počítačové
vybavenie a 498 € na nákup kníh do
miestnej knižnice. Obec zakúpila počítačový program za 435 €. Obec každoročne prispieva výškou 664 € na nákup kníh.
Odkúpili sme Štart v celkovej hodnote 32 260 € a následne začali s jeho
rekonštrukciou, do ktorej sme investovali 27 418 € a do drobnej údržby
31 848 €.
Dokončili sme chodník do doliny,
vybudovali cestu, parkoviská k bytovkám pri Štarte, vysporiadali časti
miestnej komunikácie v doline, vybudovali osvetlenie, osadili lavičky a odpadové nádoby. Zrekonštruovali a doplnili verejné osvetlenie: v obci, popod
cintorín, v Jánskej doline a Políku.

Celkové náklady dosiahli 833 852 €.
Túto čiastku máme rozdelenú do splátok, ktoré sa budú splácať do roku
2024.
Zrekonštruovali sme dva mosty
v celkovej sume 6 791 €.
Do projektu zateplenia základnej
školy s materskou školou sme vložili
8 925 €.
Kúpili sme pozemky: pre IBV, 19
bytový dom, areál Teplice v celkovej
hodnote 28 600 €.
Investovali sme do nových krovinorezov, kosačky, frézy, malotraktora
v celkovej výške 8 769 €.
Zmodernizovali sme vnútorné
priestory obecného úradu, vymenili
okná, natreli fasádu a urobili bezbariérový vstup. Obložili sme drevom
a opravili strechy na skladoch a garáži vo dvore OÚ. Zriadili sme zberné

miesto na zber nebezpečného odpadu
v hodnote 27 953 €.
Upravili sme okolie Domu smútku
v hodnote 1 347 €.
Kúpili a zariadili WC bunky
v priestore prameňa Teplice v hodnote 1 885 €.
Do geometrických plánov na Kaďu,
IBV, na zberný dvor a revitalizáciu
obce sme investovali 13 782 €.
Kúpili sme osobný automobil Kia
v sume 17 803 €.
Onedlho bude odovzdaných ďalších 38 bytov za Štartom v celkovej
hodnote viac ako 2 000 000 €, to znamená, že obecných bytov bude do konca roka celkom 73.
V lokalite Sečno bude do konca
roka 2010 pripravených 27 pozemkov

Z matriky
Narodili sa:
Lara Dúbravcová
Zuzana Červeňová
Samuel Čurný
Nela Urbancová

pre výstavbu rodinných domov. V súčasnej dobe sa postupne budujú inžinierske siete.
Máme potvrdenú dotáciu vo výške
12 000 € na rekonštrukciu a výstavbu
dvoch ihrísk. Zrekonštruuje sa ihrisko
pri materskej škole, ktoré bude doplnené o nové objekty a zrekonštruujú
sa tie, ktoré nezodpovedajú súčasným

predpisom. Druhé ihrisko bude vybudované pri novej bytovke za Štartom,
kde je vhodný priestor a predpoklad,
že toto ihrisko bude využívané nielen deťmi z nových bytov, ale aj z celej obce. Ihrisko bude oplotené a budú
tam osadené lavičky.
Teším sa, že v tejto ťažkej dobe sa
stále nájdu finančné prostriedky na
kultúrne, spoločenské a športové podujatia, že môžeme podporiť klub dôchodcov, odbojárov, hasičov, športovcov, cirkev a školu. Vybudovali sme
priateľstvo s francúzskou obcou Fontain Le Port.
Akcií bolo oveľa viac a som presvedčený, že občania ich postrehli.
Monika Urbanová,
odpovedal Juraj Filo

Aktuality

priestranstve. Dva dni pred krádežou
ukradli v Uhorskej Vsi kosačku, ktorou kosili futbalové ihrisko a predtým
šarapatili i v Podturni. Z toho usudzujem, že išlo o ľudí znalých miestnych
pomerov. Obci vznikla škoda 7 000 €,
ktorú nám síce poisťovňa časom uhradí, ale bolo nevyhnutné zakúpiť nové
náradie na údržbu i napriek finančnej
tiesni. Je smutné, keď ľudia okrádajú obec a zároveň i všetkých občanov
vrátane seba.
Redakcia: Počas rekonštrukcie ev. kostola došlo ku krádeži el. výťahu, ktorým
murári vyťahovali stavebný materiál na
vežu. Je zaujímavé, že nik nič nevidel
ani nepočul. Je dôležité všímať si svoje
okolie a podozrivé dianie hlásiť na obecný úrad a políciu. Nabudúce totiž môže
ísť o náš majetok.

31. 5. 2010
22. 7. 2010
17. 8. 2010
31. 8. 2010

Zosobášili sa:
Peter Cholvádt a Zita Medlová
27. 3. 2010 – občiansky
Ľubomír Čupka a Andrea Stanová
15. 5. 2010 – cirkevný
Pavel Jezný a Renata Hazuchová
2. 6. 2010 – občiansky
Roman Moravčík a Mária Peterajová
19. 6. 2010 – občiansky
Štefan Bačkor a Lucia Šupejová
26. 6. 2010 – cirkevný
Slavomír Valigurský a Miroslava Pillárová
26. 6. 2010 – občiansky
Juraj Kubica a Gabriela Hanková
10. 7. 2010 – cirkevný
Ronald Šolc a Iveta Duchoňová
31. 7. 2010 – občiansky
Peter Vaněk a Vladimíra Púčková
31. 7. 2010 – občiansky
Marián Klonga a Martina Zimániová
28. 8. 2010 - občiansky
Stuart John Keneay a Jana Šedivá
11. 9. 2010 – občiansky
Opustili nás:
Eduard Lesný
Jozef Čáni
Milan Daňo
Ján Muríň
Ján Lukášik
Ladislav Baráni

9. 3. 2010
13. 3. 2010
23. 3. 2010
23. 4. 2010
5. 6. 2010
1. 7. 2010

REFERENDUM 18. 9. 2010
Počet oprávnených občanov zapísaných v zozname: 758. Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 278. Počet odovzdaných
platných hlasovacích lístkov: 277. Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 1. Hlasovanie áno/nie.
otázka číslo 1
otázka číslo 2
otázka číslo 3
otázka číslo 4
otázka číslo 5
otázka číslo 6

240
262
263
249
207
214

29
3
7
11
53
30

Eva Červeňová
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Skrátený výpis

Dňa 28. 06. 2010
OZ schválilo nájom nehnuteľnosti,
pozemku PARCELY č. KN C 2985/8
o výmere 3 m2 Zastavané plochy a nádvoria a parcely č. KN C 2985/9 o výmere 3 m2. Zastavané plochy a nádvoria na zameranie rozostavanej stavby
bytového domu p. č. 568/29, 2985/9
a vydanie kolaudačného rozhodnutia
a zápis stavby na LV s tým, že ročná
odplata za užívanie pozemku predstavuje 1€ bez DPH na dobu neurčitú.
OZ schválilo prenájom časti obecného parkoviska pri letnom kúpalisku
o výmere 9 m2 pánovi Baroczimu Alexandrovi, Čierna Voda č. 218, 92506
Galanta za účelom trhového predaja
zeleniny a ovocia za sumu 0,20 € za
m2/deň.

Dňa 03. 09. 2010
OZ schválilo odstúpenie investorstva
Liptovskej vodárenskej spoločnosti,
a.s., objektov SO-02 Vodovod a SO-03 Splašková kanalizácia stavby, na
ktorú bolo vydané vodoprávne povolenie č. ŠVS-2010/01377–003/Vr Obvodným úradom životného prostredia

(pokračovanie rozhovoru s Jánom Pacigom)

v Liptovskom Mikuláši úsek ŠVS dňa
30. 06. 2010.
OZ schválilo nájomnú zmluvu podľa § 9a ods. 9 pís. c zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien na miestnosť po starej kotolni na tuhé palivo, ktorá sa nachádza
v stavbe športová hala súpisné číslo 95
za mesačné nájomné vo výške 26,56 €
s nájomcom Jozefom Mindekom, trvale bytom Jilemnického 773/6, 031 01
Liptovský Mikuláš.
OZ schválilo podľa § 9a ods. 8 pís. e zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí
v znení neskorších zmien priamy predaj hnuteľných vecí a to lyžiarsky vlek
F12 Za Mundom, strojovej časti, obslužných chatiek dva kusy a elektrickej
prípojky, všetko týkajúce sa lyžiarskeho vleku F12 Za Mundom, za kúpnu
cenu 3 300 € a to Jozefovi Mindekovi, trvale bytom Jilemnického 773/6,
031 01 Liptovský Mikuláš.
OZ schválilo zámenu nehnuteľností
v katastri obce Liptovský Ján a to pozemku parcely č. KNC 3771/20 o výmere 475 m2, 538/1 a 538/3, na ktorej stojí rodinný dom p. Ladislava Fila.
Predmetom zámeny sa docieli stav, že
p. Ladislavovi Filovi sa umožní prístup z verejnej komunikácie na prístupovú komunikáciu v jeho vlastníctve,
už aj vzhľadom na súdne konanie (t.
č. ukončené), o ktorom má obecné zastupiteľstvo vedomosť.
OZ prerokovalo dôvodovú správu
a návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
OZ schválilo zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce.
Celé znenie uznesení nájdete na
www.liptovskyjan.sk v časti Zasadnutia obecného zastupiteľstva a na úradných tabuliach obce.
Obecný úrad Liptovský Ján

Fotokronika obce
S radosťou chceme oznámiť všetkým občanom, že na internetovej stránke obce www.liptovskyjan.sk v časti O obci
si môžete pozrieť fotografie nafotené počas podujatí a akcií v našej obci pánom Mgr. Jurajom Záborským a pánom
Ladislavom Garabášom ml. Fotky budú postupne dopĺňané z archívu obce. Preto vás prosíme o trpezlivosť.
Monika Urbanová
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…po nesmelom zabúchaní sa v dome
rozsvietilo a prišla sa pozrieť asi 70-ročná starenka. Prosili sme v prvom rade
o jedlo. Bolo vidieť, že sa veľmi bojí. Po
chvíli povedala, že niečo prinesie, ale
dvere pred nami zavrela a zamkla. Veľmi si obzerala naše uniformy. Dostali
sme strach, ale spred dverí sme neodchádzali. Zanedlho otvorila, priniesla
nám po okružku chleba s marmeládou
a teplé mlieko. Na naše veľké prosenie, že by sme sa chceli aj zohriať, nás
vpustila dnu. V dome boli samé ženy.
Neskoršie, keď sa trochu osmelili sa po
jednom povyťahovali aj muži. Bolo ich
tam prinajmenšom desať, všetko Poliaci skrývajúci sa z obavy, aby ich neodvliekli evakuujúci nemeckí sedliaci,
ako svojich kočišov a sluhov.
Azyl ste našli u Maximiliana Szulereckeho, ako píšete vo svojej knihe. Bol
to muž obdivuhodnej odvahy. Tu ste sa
ukrývali s bratom Ondrejom?
Áno, tu sme prežili tri týždne. Brata Ondreja Nemci chytili, keď v noci
vyšiel z úkrytu. Bol som presvedčený,
že ho Nemci zabijú. Poliaci, u ktorých
som sa ukrýval sa veľmi báli, že ich
tiež postrieľajú a prosili ma, aby som
od nich odišiel. Potom mi ale Leon,

syn pána Szulereckého, doniesol obnosené šaty a s nimi som ako člen rodiny bol evakuovaný pred blížiacim sa
sovietskym frontom.
Sloboda vás teda našla v tejto
rodine?
Celá rodina sa pýšila tým, že sa im
podarilo zachrániť ma pred istou smrťou. Ťažko doliehal na mňa, ale aj celú
rodinu osud brata Ondreja, o ktorom
sme nevedeli vôbec nič. Boli sme presvedčení, že je mŕtvy. Na dva dni som
bol odvezený na vojenskú komandatúru sovietskej armády v obci Bislawa.
Tam bolo vykonané šetrenie mojej totožnosti a tiež, ako som sa tam dostal,
kde a proti komu som bojoval, ako som
sa dostal do koncentračného tábora,
aké boli pomery v tábore a podobne.
Kým ma však vyšetrili, bol som držaný
pod ozbrojenou ochranou. Ozbrojená ochrana bola viac menej formálna.
Stráž so mnou voľne debatovala, dali
sa mi dobre najesť. Jednanie voči mne
bolo veľmi korektné. Po vyšetrení ma
prepustili a mohol som sa ďalej voľne
pohybovať. Tak som sa zas vrátil späť
k rodine Szulereckej, kde sa o mňa starali ako o vlastného.
Ako ste sa vrátili na Slovensko?

Po zotavení som sa rozhodol pre
cestu domov na Slovensko. Túžba
po domove bola obrovská aj keď so
smútkom v srdci, že sa budem vracať
bez brata, s ktorým sme prežívali toľké utrpenie. Trvalo niekoľko týždňov,
kým som sa dostal domov. Všelijako,
pešo, vlakom, povozom. Veľmi radostné bolo moje stretnutie s mojou matkou a súrodencami, no tiež smutná
spomienka na brata Ondreja o ktorom
som bol skalopevne presvedčený, že ho
Nemci zabili.
Nesmiernu radosť zažila naša rodina
po oznámenia, že brat Ondrej žije a že
sa čoskoro vráti. Vrátil sa však s podlomeným zdravým a neskoršie ako vyše
štyridsaťročný zomrel. Pokiaľ ide o mňa,
moje predčasné preradenie do invalidného dôchodku má svoje korene do určitej miery aj v uvedených zážitkoch.
Ďakujeme pánovi Pacigovi za jeho
pútavé rozprávanie. Naša generácia
nezažila vojnu a ani si nevie predstaviť, že by sa malo niečo takéto opakovať. Preto sa v škole učíme vážiť si
skutky a počiny ľudí, ktorí sa zaslúžili
o to, že dnes žijeme v mieri.
Rozhovor s Jánom Pacigom
zapísala Mgr. Jana Pivková

Znovu som sa narodil…
Tak mi nedávno na horárni pred Bystrou povedal pracovník Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe,
Vladimir Molnár. Jeho rozprávanie ma
zaujalo a preto vám ho priblížim. Bola
krásna, slnečná nedeľa. V doline bolo
veľa turistov a rekreantov. Hoci pán
Molnár je v lese celý týždeň nedalo mu
pokoja, aby si nevyšiel na brusnice.
Ráno sa vybral z horárne na Krupovú hoľu. Bolo krásne a teplo. Nikde
ani mráčika. Naraz sa spoza Ďumbiera začali tlačiť mraky a jeden čierny sa
hnal priamo na Krupovú hoľu. Začalo
poprchávať a Ďumbier sa rýchlo celý
zatiahol. Dážď sa rozšíril na celé údolie jánskeho Krčahova. Začal uvažovať
o zostupe do doliny. Naraz zbadal pred
sebou muža s dievčaťom, ktorí zbierali brusnice. Potešil sa, že nebude sám.
Brusníc bolo neúrekom. Keď sa riadne

rozpršalo, rozhodol sa čo najrýchlejšie
zostúpiť do doliny. Udalosti, ktoré nasledovali mali veľmi rýchly spád.
Nad Ludárovou hoľou zahrmelo,
zotmelo sa. Čierny mrak visel nad nimi
keď udrel obrovský blesk. Muž bol
10 m pred pánom Molnárom a dievča
30 m, muža dvakrát obrátilo vo vzduchu a hodilo o zem. Dievča videl ako
leží na zemi. Pánovi Molnárovi jemu
roztiahlo ruky a hodilo ho o zem. Ostal
omráčený a pomaly prichádzal k vedomiu, bolela ho hlava, skoro nič nepočul
a vstať sa mu podarilo až po mnohých
pokusoch. Keď sa dostal k mužovi zistil, že je v žalostnom stave. Odev mal
dotrhaný ešte aj česák na brusnice bol
roztrhaný. Začal mu čistiť tvár od hliny. Vtom sa prebrala jeho dcéra, ktorá dostala šok. Najskôr ju musel upokojiť a presvedčiť, aby zavolala horskú

službu. Potom sa obaja snažili muža
ošetriť. Trošku sa hýbal no potom prevrátil oči a prestal sa hýbať, ale stále
dýchal. Pán Molnár si všimol, že má
spálené ochlpenie na nohách a hrudi.
Vlasy mal tiež spálené a na temene veľký červený fľak. Na mieste na ktorom
muž stál ostala diera hlboká 20 cm
a v smere, ktorým ležal sa tiahla 5 m
dlhá a 10 cm hlboká ryha. Na mieste,
kde stál pán Molnár neostala veľká diera, ale vedro, ktoré mal na chrbte ležalo o 5 m ďalej. Stále si myslel, že spadol
do jamy avšak žiadna jama tam nie je.
Toto sa stalo 8. septembra 2002
na pravý obed. Napriek tomu, že má
53 rokov si nepamätá také intenzívne
búrky zvlášť v septembri a októbri.
Ponaučenie: Keď uvidíte čierny
mrak nad Ďumbierom ostaňte doma.
Ján Hlavienka
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Zaujímavosti

Dňa 06. 08. 2010
OZ schválilo návrh ponuky na predaj
50% obchodného podielu Obce Liptovský Ján v spoločnosti Športcentrum-Liptovský Ján s.r.o., Jánska dolina
č. 194, 032 03 Liptovský Ján, IČO:
36011614 doterajšiemu spoločníkovi
Ing. Ladislavovi Podmanickému SKIENGINEERING, Lesná 4/8, Ružomberok za cenu 169 289 €, ktorá bude
predložená do 15. 8. 2010. Splatnosť
ponúkanej ceny bude najneskôr ku
dňu podania návrhu zápisu do obchodného registra. Ponuka platí do
31. 10. 2010.
OZ určilo v obci Liptovský Ján pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2010 volebný obvod číslo 1.
OZ určilo v obci Liptovský Ján pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku
2010 počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa volia v počte 7.
OZ určilo starostovi obce v zmysle
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

a novely Zákona č. 102/2010 Z. z.
podľa § 11 ods. 4, pís. i., rozsah práce
vykonávanej na plný úväzok.
OZ schválilo zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liptovskom Jáne s účinnosťou od 6.
augusta 2010.
OZ schválilo výšku odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jáne na rok 2010 za zasadnutie
Obecného zastupiteľstva a jeho aktívnu účasť 12 €.
OZ schválilo výšku odmeny pre všetky komisie Obecného zastupiteľstva
v Liptovskom Jáne na rok 2010 vo výške 332 € za celoročnú aktívnu činnosť.
OZ schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o platbe za odber kuchynského odpadu zo školskej jedálne
pri Základnej škole s materskou školou v Liptovskom Jáne.
OZ schválilo predloženie žiadosti
o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1
s názvom projektu „ZBERNÝ DVOR,
LIPTOVSKÝ JÁN“.
OZ schválilo výšku celkových nákladov na projekt 438 454,32 €.
OZ schválilo výšku celkových
oprávnených nákladov na projekt
438 454,32 €.
OZ schválilo výšku spolufinancovania
projektu obcou v sume 21 922,72 €
z celkových oprávnených výdavkov.
OZ schválilo zabezpečenie realizácie
financovania projektu po schválení
žiadostí o NFP z vlastných zdrojov.

Aktuality

Zo spomienok účastníka

Schválené uznesenia zo zasadnutí OZ

Kytice položili zástupcovia obce a ZO
SZPB. Starosta obce privíta účastníkov osláv, medzi ktorými sedeli i traja veteráni druhej svetovej vojny páni:
Jozef Brziak, Ján Paciga a Peter Vodila.
Potom nasledovala báseň v podaní
žiačok ZŠ (foto č. 4) a predseda ZO
SZPB plk. v. v. Jozef Urban vo svojom
Posledné augustové dni tohto roku sa
niesli v duchu osláv 66. výročia SNP
v našej obci. Prípravný výbor v zložený: starosta obce, výbor ZO SZPB už
s časovým predstihom prebral všetky
organizačné opatrenia osláv a rozdelili si úlohy.
V trojici tradičných organizátorov
chýbal zástupca poľovného združenia Sankt Hubert, čo sa prejavilo len
zastúpením troch poľovníkov tohto
združenia.
Oslavy boli propagované plagátmi
na tradičných miestach a niekoľkokrát
opakovanou pozvánkou v miestnom
rozhlase.
Nepriaznivé počasie v týchto dňoch
organizačný výbor pružne riešil zrušením tradičnej vatry na Dubci, ktorá
sa mala konať po oslave pri pomníku
padlých. Toto prezieravé riešenie sa
ukázalo ako správne, pretože po zahájení osláv začalo pršať a s menšími
prestávkami pršalo až do rána.
Ako prvý sa uskutočnil pietny akt
pri pomníku Jána Lukáča pred Bielym
(foto č. 1), kde organizačný výbor položil kyticu a uctil si pamiatku tohto
mladého jánčana, ktorý padol pri plnení povinností hliadky.
Úderom 18-tej hodiny 27.8.2010
začali oslavy pri pomníku padlých
v obci (foto č. 2) hymnou SR v podaní
MEZ Svätojánsky prameň (foto č. 3).

Aktuality

Varíme zdravo a chutne
V školskej jedálni naše pani kuchárky
pripravujú desiaty, obedy a olovranty
pre deti v MŠ aj obedy pre žiakov a zamestnancov školy. Po obedy si chodia
aj dôchodcovia, niektorí už viac rokov. Strava je pestrá: v pondelok bývajú zvyčajne sladké obedy múčne – tie
majú naše deti najradšej. Ostatné dni
v týždni býva mäso s rôznymi prílohami. Špecialitou bývajú zeleninové
a ovocné šaláty a niekedy dostaneme
aj jogurt, alebo zákusok z lístkového
cesta. Radi privítame aj ďalších stravníkov, ktorým vyhovuje školská strava.

ťažkých časoch. Neupadajme do nevšímavosti a bezstarostnosti. Veďme mladú generáciu k poznaniu pravdy, to znamená k poznaniu dejín vlastného národa. Veď národ bez dejín, bez hrdinských
činov je prázdne slovo.“
Na záver týchto vystúpení odznela
oduševnene prednesená báseň člena

vystúpení spomínal na činy občanov
Jána spred 66. rokov.
Hlavnou myšlienkou bolo: „Na nás
všetkých je, aby sme svoje deti, vnukov
a vnučky trpezlivo vychovávali na príkladoch našich rodičov a starých rodičov a ich činov na rodnej hrude v tých
ZO SZPB pána Vladimíra Kubovčíka.
Piesňou Kto za pravdu horí, v podaní zmočeného MEZ Svätojánskeho prameňa a poďakovaním starostu za účasť
čím sa skončil prvý deň osláv
V sobotu o 8.30 hod. odchádzal autobus pod Svidovské sedlo, kde o 10-tej
hodine boli položené kytice k pomníku por. Jána Daniela a pripomenutie
bojov z 24. 10. 1944, predsedom ZO
SZPB. Salvou a partizánskou piesňou
bol ukončený akt oslavy tohto veliteľa
a ostatných partizánov z jeho čaty.
Nasledovala tradičná súťaž o najväčší a najzdravší hríb.
Vyhodnotenie súťaže prebehlo po
návrate v záhradnej reštaurácii Štartu. V súťaži jednoznačne zvíťazil pán
Ján Kralčiak (foto č. 5). Po vyhodnotení súťaže pokračovalo posedenie pri
výbornom guláši a „chmeľovom“ moku
(foto č. 6,7).
I keď nám počasie neprialo, oslavy
splnili v tradičnej forme svoje poslanie.
Jozef Urban, predseda ZO SZPB
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Otvorili sme nový školský rok 2010/2011

Školstvo

Treba spomínať na tých, čo zahynuli v boji
i na tých, ktorí nevedeli kde je ich miesto…

Druhého septembra sme v základnej
škole otvorili nový školský rok. Všetci
žiaci , rodičia, pedagogický zbor aj vážení hostia sa zhromaždili ráno v telocvični školy. Privítali sme ho dôstojne
za zvukov našej štátnej hymny. Všetci
sme si v tej chvíli uvedomili, že prázdniny sa naozaj skončili a bude sa treba
zasa pustiť s chuťou do školskej práce.
Pani riaditeľka privítala predovšetkým
našich nových prváčikov, ich rodičov
aj hostí. Zhromaždenie pozdravili starostovia obcí Liptovský Ján pán Filo
a Beňadikovej pán Martinovič. Žiaci sa
rozišli do svojich tried, ktoré pre nich
pripravili zamestnanci školy a hlavne
ich pani triedne učiteľky, ktoré ich vymaľovali, farebne natreli lavice, stoly,
skrine. Najmladším žiačikom pani vychovávateľka vyzdobila novú školskú
družinu, ktorú sme spojili s triedou,
v ktorej sa budú učiť prváčikovia. Nové

Príďte si zašportovať do
našej telocvične
V obci je nové multifunkčné ihrisko,
kde si chodia deti, mládež aj dospelí zašportovať. Ale v týchto daždivých
jesenných dňoch je veru lepšie pod
strechou, v telocvični. Stačí podpísať
zmluvu a dohodnúť sa so školníkom
a priestor je na hodinku-dve váš. Môžete si prísť zahrať basketbal, volejbal,
Školský rok sme otvorili v telocvični
školy. Deviataci privítali prvákov –
dostali od nich motýlikov, aby ľahko
v škole preleteli do ďalších ročníkov

priestory sa družinárom veľmi páčili,
radi sa tu stretávajú, kreslia, hrajú sa
a pripravujú na vyučovanie. Poprajme
všetkým zamestnancom školy a našim
žiakom aj deťom v materskej škole veľa
zdravia a chuti do učenia. Nech sa aj
tento školský rok vydarí k spokojnosti
všetkých.

Pozrite, akú triedu majú veselí šiestaci

zacvičiť si, rozhýbať svoje telo. Veď len
v zdravom tele je zdravý duch!

Ak bude záujem, môžeme
sa učiť aj cudzie jazyky
Naši žiaci sa učia povinne anglický jazyk a v šiestom ročníku im pribúda aj
druhý cudzí jazyk – ruský. Iste dobre viete, že partnerskú obec máme vo
Francúzsku. Za pár mesiacov prídu
Francúzi na návštevu do našej obce
znova. Tak neváhajte a prihláste sa
na zábavný kurz francúzskeho jazyka.
Naučíme sa spolu niekoľko slovíčok
a fráz, zaspievame si po francúzsky
pesničku. À l‘école on apprend le français. Bon amusement!
Mgr. Jana Pivková
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pod vedením – Mgr. Fecskeho, tanečnej a pohybovej príprave – V. Florek,
literárno-dramatickom krúžku – Bc.
G. Kompišová, výtvarnom krúžku –
Ľ. Uličná, športovom krúžku – R. Hurajová, počítačovom krúžku – Bc. R.
Murínová, besiedkach – Mgr. P. Taját.
V spolupráci s rodičmi a OÚ chceme realizovať mimoškolské aktivity,
spoločenské a kultúrne akcie aj mimo
našej obce (lyžiarsky výcvik, plavecká
príprava, návštevy soľnej jaskyne…).
Do nového školského roku chcem
popriať novým deťom veľa krásnych
a nezabudnuteľných zážitkov strávených s rovesníkmi v našej materskej
škole, rodičom viac ústretovosti a trpezlivosti so svojimi „ratolesťami“, no
a pedagógom veľa tvorivých síl, nápadov a elánu a samozrejme dobré deti.
Zora Šimovčeková

Dňa 3.9.2010 sa škôlkari a žiaci ZŠ zúčastnili na vystúpení kúzelníka
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Veľký škôlkar
Po troch rokoch materskej dovolenky, ktoré ubehli ako voda, nastáva
čas, kedy sa treba preladiť z režimu
matky opäť na ten pracovný. Pred tým
vás, mamičky, čaká jedna veľmi dôležitá úloha – pripraviť svojho drobčeka na jeho prvý veľký krok – za prah
materskej školy. Dovŕšením tretieho
roka začína podľa kritérií vývinovej
psychológie predškolský vek dieťaťa, vek, kedy dieťa zvyčajne začne navštevovať materskú školu. Ale to, či je
na „škôlku“ pripravené závisí od jeho
osobnostných vlastností a dispozícií.
Citová väzba matky a dieťaťa je od prvých okamihov jeho života veľmi silná. Tri roky sa od matky nevzdialilo,
ak aj, tak iba na chvíľu alebo pár hodín. Mamička sa určite obáva, možno
si aj poplače, ale ako dospelá sa ľahšie
vyrovná s nevyhnutným odlúčením.
Ale čo dieťa? Nič okrem maminej prítomnosti a domova nepozná, nik mu
nie je bližší a v ničom nemá istotu.
Nemá pojem o čase, nevie čo je hodina, doobedie, poobede, pol dňa.
Ako ho na „škôlku“ pripraviť? Ako
mu to uľahčiť? Ako zmierniť taký šok?
Najlepšie ho mamička pripraví
tak, že bude čo najsebestačnejšie. Nemalo by mať plienky, nepoužívať cumeľ ani piť z dojčenskej fľaše. Malo by
sa snažiť samé sa obuť a obliecť, nakŕmiť lyžičkou, napiť z pohára.
Na neprítomnosť matky si najlepšie zvykne v detských kútikoch
v nákupných centrách, u kamarátky s rovnako starou ratolesťou alebo
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posúvať. Ranné lúčenie býva ťažké nielen pre dieťa, ale i pre matku a nezaobíde sa bez sĺz. Ak sa lúčenie predlžuje, má to skôr negatívny dopad a škodí predovšetkým dieťaťu. Ak ho matka
dlho presviedča a upokojuje utvrdzuje
sa len v tom, že svojím plačom zdrží
mamu.
Mnoho učiteliek sa zhoduje v tom,
že najlepšia je „terapia šokom“ a vo
väčšine prípadov dieťa prestane plakať
len čo mama zavrie dvere.
Spolupráca rodičov s učiteľkami,
personálom materskej školy je veľmi
dôležitá. Ak si nevie rodič dať rady,
môže požiadať o pomoc učiteľku, ktorá

si dieťa prevezme. Dieťa si pár minút
poplače a potom sa zapojí do hier. Občas učiteľka upokojuje nielen dieťa ale
aj matku, ktorá sa vráti skontrolovať,
či je všetko v poriadku a celá tortúra sa
začína odznova.
V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok je potrebné obrátiť na pani
riaditeľku alebo učiteľku MŠ. Potom
môžu mamičky veriť, že ten prvý veľký
krok ich dieťaťa nebude konfliktný, ale
bezproblémový.
Veď pre dieťa je príprava na pobyt
v materskej škole prípravou nielen na
školu ale, i na život vôbec.
Zora Šimovčeková

„Človek sa modlí tak, ako žije
a žije tak, ako sa modlí“
Modlitba a život patria k sebe – teda
hodnota života závisí od našej modlitby. Nemáme pri modlitbe hovoriť
veľa a naprázdno ako pohania. Nebeský Otec vie, čo potrebujeme, ale i tak
chce s nami hovoriť. Nemusíme sa báť
prosiť Otca, lebo len On nám môže pomôcť. A ak niečo nedostaneme, asi to
nepotrebujeme, alebo nie je vhodný
čas, alebo by nám to mohlo dokonca
škodiť.
Americký kardiológ prof. Mitchel
Krucoff z Duke University v štáte Severná Karolína v USA sa už 20 rokov
vedecky zaoberá vplyvom viery na pacientov, po operácii na rozšírenie ciev
srdca pomocou „balónového katétra“.
Výskumom zistil, že modlitba týmto
pacientom pomáha, aby po operácii
skôr vyzdraveli. Najprv urobil štúdiu
so 150 pacientami a vždy pre skupinu
30 pacientov popri štandardnej liečbe
pridal ešte niečo „navyše“. Napr. cviky na uvoľnenie, dotykovú liečbu alebo
podporu modlitbou.
Najväčší úspech dosiahla skupina,
za ktorú sa modlili. Pacienti sa rýchlejšie uzdravovali, mali menej komplikácií a úmrtí. Aby profesor vylúčil
náhodu, uskutočnil ďalšiu štúdiu so
750 pacientmi. Zaviedol ešte novinku,
podporu ďalšou modlitbovou skupinou. Proces uzdravovania sa zvýšil na
93 %. Účinky boli zreteľné ešte ďalší
polrok po liečbe pacienta.

Prof. Krucoff vyjadril presvedčenie, že modlitby sú zásadne účinným
prostriedkom. Preto sa sám so svojím
tímom modlí pred každým lekárskym
zákrokom. Používa pritom modlitbu
sformulovanú Matkou Terezou, v ktorej sa Boh označuje ako „Veľký Liečiteľ“. Poučme sa z výskumu pána profesora všetci, pretože: „lekár lieči, ale
Pán Boh uzdravuje“.
V modlitbe sa obraciame na nebeského Otca alebo nášho Pána Ježiša, ale
nie priamo na Ducha Svätého – On sa
totiž modlí za nás, alebo my cez Neho.
Pri modlitbe Otče náš v slovách používame množné číslo, to preto, lebo
sa modlíme s celou Cirkvou. Ak sa ja
nemodlím, modlí sa za mňa niekto iný
na inom mieste ako člen Cirkvi. Preto, ak sa ja nemodlím, chýba to celej
Cirkvi. Ochota modliť sa za iných – to
je ideál, ktorý nás ťahá dopredu. Máme
sa pokúsiť o vzťah, ktorý je zrkadlom
Trojice, i keď nedokonalým. Teda nebojme sa byť dospelými Božími deťmi, prosme nebeského Otca, lebo bez
neho nezmôžeme nič.
„Otče náš“ je jediná kresťanská
modlitba, v ktorej nás Ježiš naučil postoju k Otcovi – ako hľadať Božie kráľovstvo, lebo len Ježiš je dokonalosť
modlitby – On je modlitba sama.
Keď sa modlíme, páčime sa Bohu.
Buďme vďační za skutočnosť, že sme
Božie deti a môžeme sa s dôverou

Cirkev

Nový školský rok 2010/2011 sa druhého septembra slávnostne začal aj v materskej škole. Do troch tried nastúpilo
celkove 65 detí. Okrem detí sme privítali aj nové pani učiteľky.
V I.triede sú zaradené 2–3 ročné deti. Zapísaných je 14 detí. Spolu
s pani učiteľkou Annou Jančuškovou
bude v tejto triede učiť pani učiteľka
Bc. Romana Murínová. Do prvej triedy pribudlo desať nových detí: Ninka
Balúnová, Aďko Bella, Peťko Buda,
Miško Červeň, Paťko Čurný, Rebeka
Jezná, Peťko Kompiš, Sofinka Miškovičová, Maťko Šintaj a Mary Ann Strachanová. Ďalších šesť detí pribudne
v januári 2011.
Druhá trieda je určená pre deti vo
veku 3–4 rokov. V tejto triede je zapísaných 23 detí, ktoré budú učiť pani
učiteľky Zora Šimovčeková a Renáta
Hurajová. Pričom deti privítali Dianku
Hôrovú, ktorá predtým navštevovala
materskú školu vo Švajčiarsku.
Tretia trieda je pre deti 5–6 ročné.
Zapísaných je 28 detí z toho 22 detí
je v predškolskom veku, ktoré ukončia predprimárne vzdelávanie pod vedením paní učiteliek Ľubice Uličnej
a Bc Gabriely Kompišovej. I v tejto
triede sme privítali Lukáška Masloviaka a Romanka Piovarčiho z Podturne
a z materskej školy z Dovalova prišiel
Aurelko Dúbravec.
Aj v tomto školskom roku chceme
pokračovať v krúžkovej činnosti a to:
oboznamovanie s anglickým jazykom

na menšom výlete so starými rodičmi,
čo už je len krôčik k prvej noci mimo
domova. S novým prostredím materskej školy sa oboznámi najlepšie pri
návšteve dvora alebo tried. Po dohode s pani riaditeľkou alebo učiteľkou
sa môže zúčastniť i tzv. organizačných činností a edukačných aktivít za
prítomnosti matky. Prvý deň stačia
1 až 2 hodiny, ak je to nevyhnutné aj
v mamičkinej prítomnosti. Ďalšie dni
sa môže pobyt predlžovať, po týždnidvoch môže ostať aj na popoludňajší
spánok. Po poludňajšom spánku treba
aspoň zo začiatku prísť hneď po olovrante. Postupne treba tento čas treba
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Začiatok školského roku v MŠ

obracať na svojho nebeského Otca.
Vieš sa modliť Otče náš?
Nehovor „Otče“ – keď sa nesprávaš
ako dieťa.
Nehovor „náš“ – ak nie si láskou spojený so svojimi blížnymi.
Nehovor „ktorý si na nebesiach“ – keď
myslíš len na veci pozemské.
Nehovor „posväť sa meno Tvoje“ – ak
ho sám znesväcuješ
Nehovor „príď kráľovstvo Tvoje“ – ak
hľadáš len hmotné veci a pozemský
úspech.
Nehovor „buď vôľa Tvoja“ – ak nechceš
zachovať celé desatoro.
Nehovor „chlieb náš každodenný“ – ak
sa nestaráš o biedu iných.
Nehovor „odpusť nám naše viny“ – ak
niekoho nenávidíš, alebo nechceš sám
odpustiť.
Nehovor „neuveď nás do pokušenia“ –
ak máš úmysel hrešiť.
Nehovor „zbav nás zlého“ – ak sám nebojuješ proti zlu.
Nehovor „Amen“ – ak neberieš každé slovo Otčenáša vážne, úprimne
a opravdivo.
Prosíme ťa, Bože, naplň naše srdcia takou vierou, aby sme uverili, že
ty máš moc zmeniť naše srdce, že máš
moc zmeniť to, čo si myslíme, že sa už
zmeniť nedá a že to zmeniť chceš.
Amen.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
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Cirkev

O záplate a víne

Nový školský rok je začiatkom prác aj
v evanjelickom cirkevnom zbore. Opäť
sa rozbieha viacero akcií, ktoré mali
prestávku cez letné prázdniny.
Detský evanjelický spevokol
Svätojánske mušky
Opäť každú stredu o 16,30 hod. nacvičuje detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky. Za rok existencie už
dokázal pekné veci. Viackrát vystupo-

Nikto nepláta staré rúcho záplatou
z nového súkna; veď taká záplata vydrapí aj z rúcha a diera bude ešte väčšia.
Ani nové víno nevlievajú do starých nádob v pôvodine: mechy kožené, lebo sa
roztrhnú nádoby, víno sa rozleje a nádoby sa pokazia; ale nové víno vlievajú
do nových nádob, a oboje sa zachová.
(Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, verše 16–17).
Staré nádoby na nové víno. Stará
záplata na nové šaty. To naozaj nejde
dohromady. To vedel veľmi dobre Pán
Ježiš, keď hľadel do budúcnosti. Videl,
že svojou obeťou na kríži prináša čosi
úplne nové: nový život, nový začiatok,
nové stvorenie, odpustenie, záchranu.
Toto nové vyžadovalo, aby tu nezostali staré poriadky, ale prišli nové. Preto
vznikla kresťanská cirkev.
V cirkvi i v obci sme v tomto roku
svedkami veľkých premien. Vynovený kostol, vynovená Starojánska ulica (v čase písania tohto článku sa jej
obnova ešte len začala). Mnohé domy

pôsobí iba zopár takýchto spevokolov.
I v tomto roku spevokol spieval aj na
obecných akciách. Bolo to vystúpenie
pri pamätníku 8. mája a 27. augusta,
pri poklepaní základného kameňa revitalizácie obce 1. júna, či počas Svätojánskych dní 25. júna.
V milom spoločenstve bratov takisto radi uvítame každého, kto rád spieva a sú mu blízke i duchovné piesne.

Deň
Bachovej
hudby 2010

val pri rozličných príležitostiach v cirkevnom zbore, spieval na MDD v Podturni, vystúpil tiež na celocirkevných
oslavách v Žiline. Do stále sa rozrastajúceho kruhu detí pozývame aj vás,
milí mladí priatelia. Príďte medzi nás!
Mužský evanjelický spevokol
Svätojánsky prameň

Každý štvrtok večer po službách Božích sa na fare v Liptovskom Jáne
stretáva k nácvikom mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň.
Už dvanásty rok existencie dokazuje
životaschopnosť tohto spevokolu i lásku jeho členov k piesni a spevu. Tento spevokol je unikátom nielen v blízkom okolí, ale i v celej našej cirkvi, kde
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Detská besiedka
Dobrých a slušných ľudí naplnených
skutočnými životnými hodnotami sa
snažíme formovať na tejto aktivite cirkevného zboru. Patrí k tým základným
prácam s deťmi. Ak chcete priviesť vaše
deti k úcte k Pánu Bohu a k ľuďom, ak
im chcete umožniť robiť rôzne tvorivé
aktivity, naučiť sa piesne, stretnúť deti,
privádzajte ich do tohto spoločenstva.
Začínajú účasťou na službách Božích
každú nedeľu. Cez druhú pieseň idú
deti k svojmu programu.
Dorast
Mladí ľudia po 12. roku veku sa stretávajú pravidelne každú sobotu o 17.
hodine v zborovej miestnosti na fare.
Hry, piesne, aktuálne témy zaujímajúce mladých ľudí, to všetko nájde každý,
kto príde medzi nás.
MAMI klub
Mamičky s deťmi si môžu nájsť svoj
priestor každý druhý pondelok o 9.30
hod. v zborovej miestnosti na fare. Je
tu priestor pre zdieľanie svojich radostí
i starostí, rôzne zaujímavé témy. Popri
tom je vytvorený priestor pre deti, ktoré sa hrajú, spievajú a pod.

Liptovský Ján 28. 7. 2010 – Organ, akordeón, trúbka a spev – to
boli spôsoby oslavy Pána Boha
a spomínania na velikána hudby
Johanna Sebastiana Bacha. Podujatie Deň Bachovej hudby 2010
sa konal v deň 260. výročia úmrtia
tohto geniálneho skladateľa a hudobníka. K toľkým možnostiam Božej oslavy prispeli štyria interpreti:
Metod Rakár z Liptovského Jána
(organ), Barbora Zollerová z Podturne (akordeón a organ), Miroslava Púčková z Liptovského Mikuláša
(spev) a Rastislav Macko z Liptovského Hrádku (trúbka). Sprievodným slovom sprevádzal zborový farár Peter Taját.
Nielen domáci, ale i hostia a najmä turisti a návštevníci Liptovského Jána si mohli vypočuť rôzne Bachove skladby. Predovšetkým to boli
rôzne úpravy chorálu Allein Gott in
der Höh sei Ehr (Buď Bohu česť na
výsosti), ale tiež ďalšie skladby, najmä chorálové úpravy.
Koncert sa konal v rámci celoslovenského podujatia Deň Bachovej hudby 2010. Podobné koncerty bývajú každých päť rokov v deň
okrúhleho výročia smrti velikána.
Tento koncert je vyvrcholením festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010. V tento deň v zapojených kresťanských kostoloch, ale
i koncertných sieňach znejú koncerty z diel J. S. Bacha.

Peter Taját, zborový farár

Peter Taját, zborový farár

Cirkev

Priestor pre každého

jánčanov sa krásne obnovujú, až pri
pohľade na ne srdce poskočí. I tu sa
však ponúka myšlienka Pána Ježiša: a skutočne ostane len toto nové?
Len kostol, cesta, domy, len to má byť
pekné? A čo bude v kostole, na ceste,
v domoch?
Obnovený kostol je veľká pozvánka
pre nás všetkých: snažme sa, aby v obnovenom kostole sa schádzalo aj živé
spoločenstvo veriacich. Aby sa tam obnovali naše nádeje, naše sily, naša radosť. Aby sme nemuseli hľadieť len na
vonkajšiu krásu chrámu, ale aby sme
my sami boli krásni zvonku i zvnútra.
Obnovená cesta je rovnako zhmotnenou otázkou: Bude pre mňa nová
cesta príležitosťou s radosťou a príjemným pocitom vykročiť do tohto
nášho pekného chrámu, do domov
mojich susedov, s ktorými budem mať
pekné vzťahy, s radosťou k nim zamierim? Alebo radosť z obnovenej komunikácie zakalí pohľad na domy, do
ktorých nechcem vojsť, na susedov,

s ktorými nechcem prehodiť slovo?
Obnovené domy kladú otázku: čo sa
ukrýva za krásnymi stenami? Sú tam
šťastní ľudia? Je tam pokoj, radosť?
Prebýva tam dobrý Pán Boh, ktorý prináša pokoj, radosť, lásku?
Obnovená forma si žiada obnovený obsah. Obnovený chrám volá po
úprimných srdciach. Obnovená cesta po krokoch priateľstva a lásky. Obnovené domy po odpustení, láske,
obetavosti.
Peter Taját
ev. a. v. farár, Liptovský Ján

Biblické dopoludnia pre deti

Liptovský Ján 20.–22. júla 2010 – Tak
ako v prvotnej cirkvi, keď ešte neboli
kostoly, sa stretávali kresťania v jednotlivých kresťanských domácnostiach a nachádzali tam vrúcne prijatie,
podobne tri prázdninové dni našli útočisko deti z cirkevného zboru v rodine
Strakovej v Liptovskom Jáne. Konali
sa tu biblické dopoludnia pre deti. Biblické témy, modlitby, piesne, rozličné

hry a aktivity vyplnili dopoludňajší čas
takmer dvom desiatkam detí z Liptovského Jána.
Témou stretnutí boli modlitby:
v prvý deň modlitba ranná, v druhý
modlitba „papacia” a v tretí modlitba
večerná. S nimi potom súvisela i biblická téma. S modlitbou rannou to bol
príbeh o Dávidovi, ktorý ako pastier sa
mnoho k Pánu Bohu modlil. S modlitbou „papacou” to bol príbeh o slepom
Bartimeovi, ktorý volal k Pánovi Ježišovi a ten ho uzdravil. S modlitbou večernou súvisel príbeh o povolaní Samuela za proroka. Témy si pripravili
Janka Straková, Janka Daňová a Peter
Taját.
Sestra farárka Janka Straková so
svojím manželom Ľubomírom Strakom prišli s návrhom na konanie biblických dopoludní pre deti, ktoré by sa
konali u nich, keďže pri Evanjelickom
kostole v Liptovskom Jáne stojí v tomto období lešenie a je tam rozložený
rozličný stavebná materiál.
Peter Taját
ev. a. v. farár, Liptovský Ján

Modlitba ranná
Drahý Bože,
keď ráno vstávam,
vďaku Ti vzdávam
za krásny sen,
za nový deň. Amen.
Modlitba pred obedom
Príď, Ježiško, z nebíčka,
požehnaj nám chlebíčka,
aby sme sa nasýtili
a aj blížnym udelili. Amen.
Modlitba večerná
Idem búvať, môj Ježiško,
zavriem očká, zaspím tíško.
Ty sám ma ráč ochraňovať
a od zlého zavarovať. Amen.
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Pre deti

Prisťahovalec je tu zas…

Rodina

Prednedávnom sa mi stala veľmi zvláštna vec.
Ver, alebo never povedali mi, že vraj som
dcéra, vnučka a neter.
Veď ja som iba jedna
a tých názvov tak veľa
som z toho celá biedna.
Je toho na mňa priveľa.
Dcéra si pre rodičov,
vnučka pre starých rodičov
A kto je to sesternica?
To je dcéra tvojho strýca.
Kto je to súrodenec?
Na to si sama odpovedz.
To je fajn, že máme takú veľkú rodinu.
Nie je nám smutno, smejeme sa každú hodinu.
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jedno z najdrahších. Kompetentní zo
spoločnosti Sorea by sa mali zamyslieť
nad tým, čo je lepšie. Mať poloprázdne kúpalisko za vysoké vstupné, alebo
investovať, zrekonštruovať a potom si
môžem aj zapýtať.
Máme opravený chodník na Novej ulici. Nuž Pán Boh zaplať aj za tie
dary, hoci neviem, či by nebolo lepšie
už nejakú tú „chvíľu“ počkať a urobiť
to možno aj po častiach, ale tak od podlahy, nanovo.
Družstvo sa nelepší, práve naopak,
je pravda, je leto, ale slama lieta všade
dookola. No a ešte keď som na tomto
konci mám návrh ohľadom veľkokapacitných kontajnerov na konci Novej
ulice. Návštevníci denne prechádzajú popri zapáchajúcich kontajneroch,
okolo ktorých je neustále neporiadok.
Nuž ani to nie je pekná vizitka. Čo tak
urobiť dookola slušivý betónový múrik
a kontajnery skryť. Predsa by to bolo
estetickejšie. Technické riešenie nechávam na odborníkov.
Ešte maličkú pripomienku k obecnému úradu. Kamarátstvo je krásna
vec, každý sme radi keď máme okolo
seba okruh dobrých kamarátov a dobrých ľudí. Ale to nemáte v archíve viac

pekných piesní, ktoré by ohlasovali
oznamy obecného rozhlasu, iba pieseň
o Vnúčikovi kamarátovi? Ale aby som
len nekritizovala. Máme tu aj pozitívne
veci, ktoré treba spomenúť.
Ďakujem chlapcom zo Stanišovskej jaskyne za kladný prístup k návštevníkom Jánskej doliny a ubytovaným hosťom. Robte to aj naďalej tak,
ako robíte.
Toto leto sa aj viac hralo a tancovalo, ešte hapruje propagácia, ale už
aj to sa lepší. Ďakujeme aj za hodnotné kultúrne programy, ktoré sa konali v evanjelickom kostole. Bol to určite
prínos pre našich návštevníkov.
No a nedá mi vyzdvihnúť aj prácu novovzniknutého spevokolu, ktorý
pôsobí pri rímsko-katolíckej farnosti.
Klobúk dole, za tak krátky čas čo existujú podali úctyhodný výkon. Choďte
si ich v nedeľu vypočuť, hoci iba tak
na jedno ucho. Leto sa skončilo, začal
sa aj nový školský rok. Nastupuje pre
mňa najkrajší čas – jeseň. Všetko dozrieva, príroda sa farbí a ponúka nám
čarokrásny pohľad. Doprajme si po
letnom zhone trochu relaxu a oddychu. A potom hor sa do zimnej sezóny.
Zuzana Eichlerová

Beach party 2010
Po úspešnom nultom ročníku sa v sobotu 21. augusta 2010 v Hoteli****
Liptovský Dvor konal 1. ročník tradičnej plážovej party v netradičnom horskom prostredí. Piesočná pláž, palmy,
lehátka a skvelá zábava pritiahli do
areálu hotela množstvo ľudí.
Pripravený bol bohatý animačný
program pre deti aj dospelých. Rodičia so svojimi ratolesťami stavali hrady
z piesku. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, maľovanie na tvár a nafukovacie atrakcie.
Stavanie snehuliakov zo skutočného snehu počas horúceho augustového popoludnia potešilo nielen malých,
ale aj veľkých. O zábavu počas celého dňa sa staral moderátor a zabávač
Vlado Balco. Do tanca hral DJ Miki.
V podvečerných hodinách hotelové
parkovisko prikryla biela perina z hasičskej peny, v ktorej sa vyšantili všetci

Cestovný ruch

Prednedávnom sa mi stala veľmi zvláštna vec.
Dozvedel som sa, že vraj som syn, vnuk, bratranec.
Veď ja som iba jeden a tých názvov tak veľa,
no ja som z toho jeleň, to je na mňa priveľa.
Syn si pre svojich rodičov,
vnuk pre starých rodičov,
brat si pre súrodencov
a bratranec pre bratrancov.
A kto je to bratranec,
na to si sám odpovedz.

Tak a máme po lete. Každý z nás hodnotí, bilancuje, aké bolo, oplatilo sa
nám pracovať, uspokojili sme našich
hostí v plnom rozsahu? Jedni si povedia fajn, leto bolo dobré, iní mali akétaké výhrady, či pripomienky.
Ja z môjho pohľadu si myslím, že
toto leto sa vydarilo. Počasie nám prialo, čo-to sa zlepšilo aj v obci, snažíme
sa dať návštevníkom všetko to, čo je
v našich silách.
Podľa mojej súkromnej štatistiky a bilancie z rozhovorov s občanmi
a podnikateľmi z iných lokalít Liptova, Liptovský Ján bol toho roku vysoko navštevovanou oblasťou. A viete
čím to predovšetkým je?
Pohodlnosťou turistov. Máme jednu obrovskú výhodu oproti iným obciam. Priamy zjazd z diaľnice, hlavne zo západu, do Liptovského Jána.
A toto v najväčšej miere ovplyvňuje
návštevnosť tejto krásnej doliny.
Ale nie je ešte stále všetko v poriadku. Najväčší problém letnej sezóny:
ceny vstupného na letné kúpalisko.
Hanba! Kúpalisko, ktoré funguje mnoho rokov bez väčšej zmeny si dovoľuje
pýtať vstupné ako špičkové kúpaliská
na Slovensku. Veď porovnajte ceny. Je

Z redakčnej pošty

Osemsmerovka
nielen pre deti

bez rozdielu veku. Množstvo obdivovateľov prilákala škola salsy pod vedením profesionálnych tanečníkov.
V bare „na pláži“ sa hostia mohli
občerstviť skvelými nealkoholickými,
ale aj alkoholickými miešanými nápojmi. Tí hladnejší si mohli vyskúšať špeciality domácej aj medzinárodnej kuchyne v našej reštaurácii.
Vyvrcholením programu Beach
party bola ohňová show, po ktorej nasledovalo žrebovanie tomboly a potom
už len zábava do neskorých nočných
hodín.
Naše poďakovanie za spoluprácu
pri tvorbe programu patrí agentúram
Fun Sport, Panter a Balco Media.
Tešíme sa na vás pri ďalších podujatiach, organizovaných hotelom****
Liptovský Dvor a samozrejme na druhý ročník Beach party.
Ivan Janák
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šport

Jánsky futbal robí radosť
svojim fanúšikom
Už sme tam! Taký bol nadpis článku
v Jánskych novinách zo septembra
2009. S odstupom času treba dodať,
že A-mužstvo dospelých je v 1. triede
a po dlhých rokoch právom robí dobré
meno našej obci a vzbudzuje rešpekt
svojimi výsledkami a výkonmi u svojich súperov. V prvom roku pôsobenia v tejto súťaži skončilo na 4. mieste
a tento ročník sa po 7. kole a víťazstve
nad minuloročným víťazom 1. triedy,
Demänovou, drží na druhom mieste tabuľky, ktorá je nabitá kvalitnými
mužstvami, pôsobiacimi v minulých
rokoch v piatej lige.
Ako väčšina klubov, ani náš sa nevyhol určitému „kozmopolitizmu” a väčšina hráčov hrajúca za náš klub má trvalý pobyt mimo našej obce. Stále vidno následky slabého záujmu chlapcov
o futbal z mnohých rokov dozadu resp.
slabého demografického vývoja v na-

držia 1. miesto a nestratili ani bod, na
spokojnosť nielen fanúšikov, ale aj trénera p. Dubjela. Takisto aj Old Boys
dokazujú, že futbal je športom, kde sa
udržiavajú dobré vzťahy nielen so spoluhráčmi, ale aj priateľmi a súpermi.
Dostatočným počtom priateľských zápasov pokračujú v dlhoročnej tradícii,
z ktorej by si mohla brať príklad aj školopovinná mlaď.
Podmienky na prípravu sa výrazne
zlepšili aj výstavbou multifunkčného
ihriska v priestoroch areálu TJ, kde si
športuchtivá mlaď nájde cestu k športovému vyžitiu nielen v rámci tréningu, ale aj vo voľnom čase a potvrdzuje,
že umiestnenie ihriska v areáli TJ bola
správna voľba. Futbal patrí medzi kolektívne športy podporujúce a rozvíjajúce zmysel pre partiu, priateľstvo a je
vhodným doplnkovým športom aj pre
tých, ktorí vidia svoje uplatnenie v in-

šej obci. Situácia sa vylepšuje s realizovanou bytovou výstavbou.
Prvá lastovička v súvislosti s mládežníckym futbalom je znova založené mužstvo dorastencov. Pripravovalo
sa s veľkým zanietením pod vedením
obetavého a nadšeného fanúšika futbalu p. Miloša Lehnera a  momentálne si udržuje miesto v prvej polovici
tabuľky a potvrdzuje pravidlo „môj
dom-môj hrad”, keď doma ešte neprehralo. Treba ešte popracovať na tréningovej morálke. Naše najmladšie
nádeje v súťaži Malý futbal suverénne

dividuálnych športoch. Aj pre nich sú
vo futbalovom oddiele dvere otvorené.
Bez rozpakov dá sa povedať, že futbal v našej obci dosiahol najvyššiu úroveň. Veľká vďaka patrí aj obecnému zastupiteľstvu a p. starostovi, za vytrvalú
podporu a taktiež p. S. Dubovskému,
Ing. P. Mikušiakovi, p. J. Strachanovi
a p. L. Filovi za ich výpomoc na poli
futbalovej „diplomacie” a rozsiahlu
materiálno-marketingovú podporu,
bez ktorej by jánsky futbal nebol tam,
kde právom patrí.
Peter Širica

Mládežnícka
olympiáda
V dňoch 10.–26. 8. 2010 sa konali v Singapure prvé olympijské hry
mládeže.
Autor myšlienky založenia olympijských hier mládeže, prezident Medzinárodného olympijského výboru
(MOV) Jacques Rogge, považoval toto
podujatie za vlajkovú loď stratégie
MOV smerom k mladým ľuďom.
Aj prostredníctvom OHM chce MOV
znovu k športu pritiahnuť mládež.
Na premiérových olympijských
hrách mládeže v Singapure dostali
športové nádeje z celého sveta, vrátane 17 slovenských zástupcov, možnosť
zažiť atmosféru vysnívaného podujatia všetkých športovcov už v mladom
veku. Súťažilo 3 600 športovcov z 205
krajín sveta.
Dovedna sedem Slovákov ovenčili jednou zlatou, dvoma striebornými
a tromi bronzovými olympijskými medailami. Striebornú vybojoval za Slovenskú republiku v kanoistike Miroslav Urban, rodák z Liptovského Mikuláša, vnuk našich občanov Jozefa
a Anny Čániových.
Závody v kanoistike prebiehali
v novom areáli Marina Reservoir na
kilometrovej rovnej dráhe so stojatou
vodou. V šprinte, ale aj v slalome C1
a K1. Vtedy sa z tichej hladiny vynorili
bójky, ktoré nahradili klasické bránky.
Ďalšie letné hry mládeže sa uskutočnia v roku 2014 opäť v Ázii, tentoraz v čínskom Nan-ťingu, prvé zimné
olympijské hry budú v roku 2012 v RaKatarína Urbanová
kúsku.
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