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Vážení spoluobčania,

úvodom mi dovoľte, ako opätovne zvolenému starostovi vašej obce sa úprimne poďakovať za účasť vo voľbách,
ktoré sa konali v novembri roku 2018 a zároveň Vám vysloviť poďakovanie za dôveru, ktorú ste mi dali na nasledujúce
štyri roky. Výsledok týchto volieb mi dokázal, že Vy obyvatelia tejto obce, dokážete zhodnotiť prácu, ktorá bola za uplynulé volebné obdobia v našej obci vykonaná. Ďakujem za Vašu podporu a povzbudenie, keď som to najviac potreboval.
Úprimne si to cením a nesmierne vážim. Svoju funkciu som prijal s veľkou pokorou a obrovskou zodpovednosťou. Nie
je to vôbec ľahká funkcia, ale ako starosta Vám sľubujem, že vyviniem maximálne úsilie, aby obec ďalej prosperovala.
Nezáleží to však len od môjho úsilia, ale aj od správnych rozhodnutí a spolupráce novozvolených poslancov Obecného
zastupiteľstva v Liptovskom Jáne.
Čaká nás obrovský kus práce, čo sa
týka realizácie plánovaných projektov.
Postupne Vám predstavíme plány na
najbližšie obdobie. Už v minulom roku
bola požiadavka na výstavbu parkoviska
pre učiteľov ZŠ s MŠ, najmä kvôli bezpečnosti našich detí. Súčasťou výstavby
by malo byť aj dopravné ihrisko, aby sme
deti naučili pravidlám cestnej premávky.
Momentálne sa vybavuje stavebné povolenie. Plánovaná je aj rekonštrukcia vykurovania v ZŠ s MŠ, ktoré je už v zlom
technickom stave a urgentne vyžaduje
modernizáciu.
V rámci novely zákona o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi,
obec nebude vyvážať zelený odpad z domácností (viď oznam). Do každej domácnosti obec
zabezpečí kompostér a zelený odpad si budú
občania kompostovať sami, ale až do dodania
kompostérov do domácností, predpokladáme,
že v mesiaci jún, sa bude zelený odpad vyvážať
tak ako po iné roky, vždy v pondelok. Konáre
sa budú zvážať na zberný dvor, kde sa budú
v pravidelných intervaloch štiepkovať.
S prichádzajúcou jarou sa začala aj údržba
ciest. Nakoľko Nová ulica je v kompetencii
Žilinského samosprávneho kraja, ďakujeme
iniciatíve občanov, ktorí si svoje okolie
udržiavajú aj sami. Pracovníci obecného úradu začínajú so zametaním bočných ciest a chodníkov. Predpokladáme, že
v mesiaci apríl budú tieto práce ukončené.
Obdobie letnej sezóny, ktorá sa k nám nepochybne blíži, je spojené s našou prírodnou atrakciou obce, ktorou je areál
Kaďa. Obec Liptovský Ján vysúťažila projektanta, ktorý v spolupráci s obcou a jej požiadavkami a návrhmi, vypracuje
projekt revitalizácie areálu Kaďa a prameňa Teplica. Samotná realizácia stavebných prác je podmienená finančnými
zdrojmi obce, ktoré obecné zastupiteľstvo uvoľní na výstavby.
Aj v tomto roku, tak ako každý rok, sme si uctili prácu učiteľov a zamestnancov škôl. Dňa 29.3.2019 boli ocenení na
návrh riaditeľa školy. (pozri foto strana 12)
K pripravovaným akciám obce už tradične patrí Pochovávanie Ciagľa spojeným s čistením Jánskej doliny. Verím, že
sa zúčastníte a aj vy prispejete k vyčisteniu prírody od smetí, ktoré sa počas roka nahromadia. Nepochybne najväčšou
akciou obce sú Svätojánske noci. Na ich prípravách sa začína pracovať. Veríme, že aj tento rok bude bohatý program a
vysoká účasť. Budú sa konať v termíne od 21. – 23. júna 2019.
Veľkonočné sviatky sú sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Aj to je dôvod, prečo si aj v súčasnej modernej
dobe udržali svoje stále miesto v našich životoch. Milí občania, prajem Vám v mene svojom i v mene obecného úradu,
aby ste Veľkú noc strávili v kruhu svojich najbližších, aby tieto dni boli naplnené radosťou, láskou, pohodou, oddychom, jednoducho všetkými pozitívnymi emóciami, ktoré k veľkonočným sviatkom patria.
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Po novembri 2018 máme nových poslancov obecného zastupiteľstva

Dňa 10.novembra 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. V Liptovskom Jáne sa o funkciu starostu
uchádzali 3 kandidáti, pričom najviac hlasov získal Mgr. Juraj Filo a obhájil tak pozíciu už vo štvrtom volebnom období.
Na poslancov obecného zastupiteľstva kandidovalo celkovo 17 občanov, pričom uspieť mohlo len 7 z nich. Najviac
hlasov a teda aj miesto v obecnom parlamente získali 2 poslanci z predošlého funkčného obdobia (Jaroslav Adamčík
a Roman Vajs) a 5 noví zástupcovia občanov (Rastislav Brotka, Zuzana Droppová, Romaj Krajčí, Lenka Mitrengová,
Blanka Špačková) . Obecné zastupiteľstvo zasadá každý mesiac, zasadnutia sú verejné a o ich termíne budú občania
vopred informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.
Starosta
Mgr. Juraj Filo, 346 hlasov
+421 911 654 704,
starosta@liptovskyjan.sk
Poslanci obecného zastupiteľstva vo volebnom období
2018-2022 podľa počtu získaných hlasov:
• Mgr. Lenka Mitrengová
314 hlasov, +421 907 430166,
karolka@centrum.sk
Predseda komisie pre kultúru
• Mgr. Blanka Špačková
282 hlasov, +421 902 588 262,
mspacek@imafex.sk
Predseda komisie pre školstvo a
vzdelávanie
• Roman Vajs
264 hlasov,
maxo.vajs.roman@gmail.com
Predseda komisie cestovného
ruchu, propagácie, obchodu a
služieb

• Mgr. Zuzana Droppová
229 hlasov, +421 915 801 168,
zuzana.droppova@mcc.sk
Predseda komisie ochrany verejného poriadku, prírody a
životného prostredia
• Mgr. Jaroslav Adamčík
224 hlasov, +421 905 495 460,
info@penzionaurel.sk
Predseda komisie bytovej a sociálnej starostlivosti
• Rastislav Brotka
218 hlasov, +421 907 121 939,
rb.airflow@gmail.com
Predseda komisie pre mládež a
šport
• Roman Krajčí
207 hlasov, +421 905 730 795
rkrajci@imafex.sk
Predseda komisie financovania,
rozpočtu a správy majetku

OZNAM

V zmysle nového všeobecne záväzného nariadenia obce Liptovský Ján 6/2018 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktorý je účinný od 1.1.2019,
oznamujeme občanom Liptovského Jána, že obec nebude vyvážať zelený odpad z domácností, nakoľko zabezpečí
dodanie kompostérov do domácností.
VZN Liptovský Ján 6/2018, 5. časť Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom § 18
1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „ BRKO“) patrí:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov (ďalej len „zelený bioodpad“) katalógového čísla 20 02 01, ktorý obsahuje rastlinný materiál, najmä trávu, lístie, konáre, vypletú burinu, pozberové zvyšky z
pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol a pod.
b) medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí odpad, ktorý vzniká pri príprave
jedál a nápojov (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, vaječné škrupiny, nespracované zostatky surovín a pod.), ako aj
odpad vzniknutý po konzumácii jedál a nápojov (použité papierové servítky, neskonzumované zostatky pokrmov,
kávové a čajové zvyšky a pod.) a taktiež potraviny po záručnej dobe.
3. V rodinných domoch, záhradách a rekreačných chalupách občan prednostne zelený bioodpad kompostuje formou domáceho kompostovania.
4. Ak má občan väčšie množstvo zeleného bioodpadu (lístie, konáre, burina, tráva), ktoré nie je schopný skompostovať v domácom kompostovisku, prípadne nemá možnosť domáceho kompostovania, môže takýto zelený bioodpad
priviesť na zberný dvor alebo uložiť do nádoby určenej na tento odpad (bytové domy). Odvoz takto uloženého
odpadu zabezpečí oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
Noviny z Jána
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Takto sme ukončili rok 2018 v kultúrnom centre
V Kultúrnom centre Liptovský Ján každoročne pribúdajú spoločenské podujatia ako i spokojní návštevníci, čomu sa
veľmi tešíme.
Záver roka 2018 sme venovali prípravám vianočných akadémií. Deti z MŠ si pre nás pripravili detské divadelné
predstavenie „Ako vrátiť lásku na Vianoce“. Súčasťou vianočnej akadémie bolo aj folklórne vystúpenie. Zlatka Melnová a pani Mária Kráľová, členky ZO JDS zaodeli deti do krásnych krojov, ktoré s radosťou šili u nás v kultúrnom centre.
Vystúpenie na ľudovú nôtu potešilo srdce každého rodiča. Tradičnou akciou v našej obci je „Advent v kúrii“. Aj tento
rok bol program pestrý. Postarali sa o neho deti z ZŠ s MŠ, Spevokol sv. Jána Krstiteľa a Folklórny súbor Vŕbové prútie
Liptovský Mikuláš.
Poslednou spoločenskou akciou bolo stretnutie pri kultúrnom dome spojené s oslavami nového roka 2019. K
občanom Liptovského Jána sa prihovoril starosta obce, Mgr.
Juraj Filo. Zhodnotil predchádzajúci rok a zaželal všetkým
prítomným veľa zdravia a pozitívnej energie do nového
roka.
Nový rok odštartovalo stretnutie Esperantistov. Každý
rok urobia výstavu fotografií z rôznych kútov sveta. Kultúrne centrum si na pár mesiacov ponechalo výstavu fotografií
z tvorby Miroslava Papaja.
Symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia neodmysliteľne je obdobie fašiangov. Fašiangový sprievod po
dedine sprevádzala ľudová hudba Haluška. Ľudia boli
preoblečení v rôznych maskách ako napríklad čert, drak,
kovboj, pastelky. Cieľovou stanicou sprievodu bol Hotel
ŠTART, kde oceňovali najlepšiu masku. Prvú cenu vyhrali

Pastelky. Zábava pokračovala do večerných hodín. Premiéru v kultúrnom
dome malo „Babrošenie s matematikou“. Interaktívna hodina, určená pre
deti vo veku od 9 do 12 rokov na tému Möbiova páska, mala veľký úspech.
Preto sme sa ju rozhodli zopakovať.
V sobotu 9. marca sa v kultúrnom dome uskutočnilo podujatie pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré zorganizoval starosta obce v
spolupráci s obecným zastupiteľstvom v Liptovskom Jáne. Pozvánku na
divadelné predstavenie od nás
prijal neprofesionálny DS ŠAPO
Ploštín. Pripravili
si pre nás divadelnú
komédiu
Klamárka Ketty v
réžii Márie Grajciarovej.
Príbeh
dvoch spriatelených bezdetných
manželských párov sa odohrával v rokoch 1920 – 1925 v Chicagu. Kettyn manžel (Milan Nízky) bol žiarlivý a preto jeho manželka (Jana
Sontelecan) používala na predchádzanie nepríjemnostiach malé, podľa nej „nevinné“ klamstvá. Keď sa jedno náhodne
odhalilo, spustil sa reťazec, do ktorého sa zamotal aj druhý manželský pár (Juraj Španko, Eva Dideková). V strhujúcom
príbehu vystupovali aj riaditeľka sirotinca (Soňa Čupková) a dcéra práčky (Jana Čupková), ktoré svojimi hereckými
Noviny z Jána
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výkonmi zapadli do výborného hereckého obsadenia. Nemôžeme zabudnúť ani na strážnika (Ján Čupka), ktorý sa snažil celú zápletku plnú klamstiev rozlúštiť. Divadelné predstavenie prerušovali diváci potleskom a smiechom, ktoré sú
odrazom vynikajúcich hereckých výkonov všetkých hercov. Veríme, že aj divadelný súbor ŠAPO Ploštín bol spokojný
s naším publikom a príjmu od nás pozvanie aj na ďalšie vystúpenia obecných podujatí. Spoločenské stretnutie k MDŽ
ukončil starosta obce s poslancom Mgr. Jaroslavom Adamčíkom, ktorí všetky ženy v sále obdarovali kvietkom.
Mesiac marec patrí knihám. Zapojila sa aj naša obecná knižnica.
Prišli do nej nakuknúť deti zo ZŠ s MŠ a tiež deti zo Špeciálnej základnej školy v Liptovskom Jáne. Pani knihovníčka Daniela Fröhlichová
si pre nich pripravila kvíz spojený s vymaľovávaním.
Za necelého pol roka sa toho v kultúrnom centre udialo naozaj
veľa. Tešíme sa, že obec Liptovský Ján zainvestovala do renovácie
kultúrneho domu, ktorý sa naplno využíva. Z priestorov kaštieľa už
nie sú uchvátení len turisti, ale čoraz viac nás navštevujú aj občania
Liptovského Jána, ktorí tieto priestory využívajú.
Prvé klopanie jari prichádza s Veľkou nocou. Zase bude všetko
okolo nás žiariť čistotou, jarnými farbami a krásnymi návratmi k
našim rodinným tradíciám, ktoré k veľkonočným sviatkom a k jari
patria. Priťahujú nás nielen spomienkami, ale pripomínajú nám časy,
keď sme čakali na kúpačov a šibačov s čarovne prestretým stolom plným veľkonočných dobrôt a maľovaných vajíčok.
Za kultúrne centrum vám želáme veľa krásnych jarných rán presvietených slnkom a mnoho chvíľ strávených v kruhu
priateľov a rodiny.
Ing. Silvia Hnilicová
Ing. Zuzana Mlynčeková

Čo pre vás pripravuje kultúrne centrum na tento rok
Jar už nám zaklopala na dvere a
preto sa už v kultúrnom centre pripravujeme na letnú sezónu.
Pre návštevníkov informačného a
kultúrneho centra chystáme mnoho
zaujímavých výstav, ako napríklad
výstavu fotografií, ručne robenej
keramiky a šperkov z recyklovanej
kože. V minulom roku sme mali veľa
pozitívnych ohlasov na výstavu ručne maľovaných dáždnikov a zbierky
stoviek autíčok, preto sme sa rozhodli
opäť tieto výstavy zakomponovať.
V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu chystáme
projekt Liptoviedky a detskí návštev-

níci sa budú môcť vyšantiť v bábkovom kútiku, ktorý pripravujeme aj
v spolupráci so Zlatkou Melnovou a
Ivkou Liptákovou. Počas leta bude
súčasťou Kultúrneho centra rozprávková postavička „Svätojánska
muška“. V obci sa chystá aj 2. ročník
Babákového festivalu, na ktorý vás
srdečne pozývame.
Novou atrakciou v Liptovskom
Jáne bude expozícia o rode Sentivániovcov a o histórii Liptovského Jána.
Na jej dokončení pracujeme spolu s
p. Jozefom Lukáčom, p. Vladimírom
Čurným, p. Jánom Ondášom a p. Jurajom Záborským.

Každý pondelok a stredu môžete
z kultúrneho domu počuť hudbu v
štýle latino. Dôvodom je obľúbené
cvičenie „Zumba s Ankou“, na ktoré
vás srdečne pozývame. Je to výborný
relax pre telo i dušu.
Dúfame, že letná sezóna bude minimálne tak úspešná ako minuloročná. Budeme sa snažiť urobiť všetko
preto, aby boli naši návštevníci spokojní.
Ing. Silvia Hnilicová
Ing. Zuzana Mlynčeková

Liptovský Ján mal možnosť počuť Esperanto.

Obec Liptovský Ján sa každú zimu stáva prechodným domovom mnohých dovolenkárov, ktorý na Liptov prichádzajú prevažne lyžovať. Niekoľko posledných rokov je ich súčasťou aj skupina esperantistov (nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia), ktorí každoročne v januári prichádzajú na zimný výstup na Poludnicu. Tohto roku to bolo už po 37. krát.
Organizátormi podujatia boli členovia Liptovského Esperantského Klubu (LEK) a esperantisti-cestovatelia. Nejedná sa
o jednodňovú turistiku, ale o niekoľkodňové, zvyčajne celotýždňové, podujatie, na každý deň ktorého je pripravený
nejaký program. Okrem samotného výstupu na Poludnicu, sú súčasťou tohto podujatia výlety do rôznych turistických
miest (ktorých Liptov ponúka viac, než dosť), či návštevy múzeí, galérií a kultúrnych pamiatok. Samotní esperantisti
si v rámci podujatia robia výstavy (tohto roku to boli fotografie z rôznych kútov sveta, ktoré ako esperantista navštívil
Miroslav Papaj z Liptovského Hrádku), či prednášky na rôzne zaujímavé témy, prezentované samozrejme v esperante.
Pretože mnohé odzneli v obecnom Kultúrnom dome pozrieť a vypočuť si ich mohli prísť aj miestni. O zrozumiteľnosť
sa tlmočením do slovenčiny postarali liptovskí esperantisti. Tohto 37. ročníka podujatia Poludnica sa zúčastnilo 43
nielen esperantistov zo 4 krajín a 6 regiónov Slovenska.
P. Rybín
Noviny z Jána
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FONTAINE LE PORT 2019

Portainčania prípravujú pre nás veľmi bohatý program, na ktorý sa od nás tentoraz chystá nával. Neuveriteľných tridsaťjeden Jánčanov. Dúfame, že z nových poslancov Obecného zastupiteľstva budú skalní družobníci
a prevezmú družobnú štafetu od súčasných dosluhujúcich
organizátorov.
Návšteva sa uskutoční tak, ako je dohodnuté. Odlet
máme z Krakova , v piatok 24. mája o 15:10, letíme s Easy
Jet. Prítet do Paríža, letisko Charles de Gaulle (CDG), pri
meste Roissy, je o 17:25.
Bertrand Cuvillier a Jean Marc nás na letisku CDG
vyzdvihnú a autobusom privezú do Fontaine le Port. Portifontainčania budú čakať aj s našou kamarátkou a nenahraditeľnou tlmočníčkou Soňou Cedille. Asi takto by mal
vyzerať zatiaľ predbežný program počas nášho výletu.
V piatok krátke privítanie na radnici . Po ňom nás Portifontainčania, ktorí si nás na štyri noci adoptovali, odvezú
k sebe a u nich bude aj prvá večera.
Na sobotu si nezabudnite obutie do lesa, tenisky, lebo
v sobotu má byť športový deň. Bude sa hrať bedminton,
strieľať lukom, tančiť zumba, hrať pingpong a skúsime
si aj vo Francúzsku veľmi populárny petang. Mnohí si ho
vyskúšame asi prvý raz v živote. Na obed bude grilovačka
a večer spoločná večera s posedním. Možno aj tanečky,
haha, pourquoi pas...Aby som nezabudol veľmi dôležitý
bod programu, ktorým bude slávnostné sadenie stromu

priateľstva našich obcí, ešte pred večerou.
Nedeľa bude zasvätená City of Dreams, čiže Parížu.
Predpokladám, že to budú najmä obligátne pamiatky
Avenue des Champs Elysees, Louvre,, Arc de Triomphe,
atd...
Čerešničkou na torte bude večerná plavba na jednej z
lodí Bateaux-Mouches po Seine okolo Notre Dame, Musee d´Orsay aj s večerou a dúfam, že uvidíme z lode aj
osvetlenú Eiffelovku, pretože v tme je svietiaca Eiffelovka
oveľa krajšia ako cez deň. Mám to overené.
Pondelok bude dňom s francúzskymi rodinami. Môžete sa dohodnúť, čo ešte chcete vidieť. Ešte Paríž, alebo Fontainebleau, Vaux le Vicomt, Versalles, Chantilly, čokoľvek
v okolí Paríža. V regióne Ile-de-France, je veľa krásnych a
historicky zaujímavých hradov a zámkov, tak ako v celom
Francúzsku.
Dňa 28. mája, teda v utorok zase autobusom na CDG a
odlet o 12:35 s Easy Jet späť do Krakova. Predpokladaný
prílet do Krakova je o 14:45.
Autobus z Jána do Krakova a späť, družobný dar a
ostatnú agendu budeme ešte upresňovať a riešiť.
Rudolf Gajar

Čo nové v Okne

Divadelný súbor Okno funguje už tretiu sezónu pod vedením režiséra Juraja Záborského v priestoroch Kultúrneho
domu v Liptovskom Jáne. Tento rok sa naša malá divadelná rodina rozrástla o nových členov. Oko diváka na najbližšom predstavení potešia herci Jaroslav Melna a Jaroslav Vrabec. O rekvizity, ktoré nám pomáhajú preniesť sa v čase a
vnášajú do predstavenia isté čaro, sa starajú Andrej Lukáč a Ľubo Peniaško. Stála zostava hercov a rekvizitárov
s radosťou privíta ďalších nových členov.
Témou najnovšieho predstavenia je láska a jej podoby. Láska, ktorá celé storočia bola inšpiráciou a zdrojom námetov
mnohých hudobných, výtvarných a literárnych diel. Predstavením s pracovným názvom „Láska, láska, čo len s ľuďmi
robíš“, potešíme svojich priaznivcov premiérou na Jánskych slávnostiach.
DK Okno

POZNÁMKA: meno Szentiványi je v uvádzaných textoch uvádzané vo viacerých modifikáciách,
vzhľadom na zdroj, z ktorého bolo čerpané.
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Podivuhodná sila vody

Od 14. storočia sú v južnej oblasti terajšieho Liptovského Jána známe minerálne pramene. Využívali sa na pitie, varenie, napájanie dobytka, močenie plátna, ale i na kúpanie. Voda má liečivé účinky na pohybové ústroje, kožné choroby,
choroby látkovej výmeny, ženské a nervové, ale aj choroby srdca a ciev.
Preto sa v roku 1927 sa Jozef Szent-ináyi Gemerský rozhodol
postaviť kúpele. Prvou etapou bolo urobiť hlboký vrt (dnes
Kaďa) a odvod vody drevenými rúrami do areálu kúpeľov
(dnes špeciálna základná škola). Prameň v travertínovej
kope na južnom kraji obce sa pôvodne používal na plnenie
bazéna v kúpeľoch. Teplota vody bola 27,4 °C, výdatnosť
prameňa 360 l/min. Voda je slabo mineralizovaná hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, hypotonická, celková mineralizácia je 3969,73mg/l-1 , vyviera z
hĺbky 120 m.

Kapacita prameňa sa nestratila a tak v roku 1959 bol
navŕtaný prameň u Lišákov a tento prameň napájal bazén
kovovými rúrami. Navŕtaním vrtu u Lišákov sa voda v travertínovom návrší zvaná „Szentiványiovská studňa“ (teraz
Kaďa) stratila, vyschla. Zatvorením kúpaliska v obci sa pra- Prameň u Lišákov
meň u Lišákov zatvoril a „Kaďa“ sa znovu naplnila.
Rieka Štiavnica za posledných 100 rokov po povodni menila svoje koryto. Preto aj „Kaďa“ bola raz pred a inokedy za
potokom.
Dnešný človek občas hľadá korene svojho poznania a dostáva
sa tak ďaleko do minulosti, hodnotí a obdivuje, usmieva sa a zavrhuje. Nie inak je to aj s dielom Martina Szentiványiho, veľkého
sprostredkovateľa vedeckých poznatkov v 17. storočí. Tento potomok zemianskej rodiny Svätojánskych sa narodil 20. októbra 1633 v
Liptovskom Jáne.
Slovenská hydrológia a hydrológia ako vedný odbor je veľmi mladá
Začína sa formovať len koncom 19. storočia, hoci už dávno predtým
vznikali rôzne hypotézy a teórie o zoskupeniach vôd, ich pohybe v
zemskej kôre i na nej, o rôznych vlastnostiach vôd, ich zložení i pôvode. Preto je prekvapivé, že sa u nás, bez predchádzajúcich príprav
už v 17. storočí objavila práca, ktorá má anachronicky povedané,
hydrogeologický charakter. Rozprava, ktorú M. Szentivány zaradil
medzi fyzikálno- matematické, hovorí o „podivuhodných silách a
vlastnostiach jazier, prameňov, riek a iných vôd, ktoré sa vyskytujú
vo svete, ale najmä v krajinách podriadených najvznešenejšiemu
Rakúskemu dvoru v Uhorskom kráľovstve“, teda na našom území.
Vo svojom diele „O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd“
opisuje eruptujúce pramene v Liptovskom Jáne, ktorých vodu okolitý ľud používa na liečenie kožnej choroby svrabu, v tom čase veľmi
častej. Podáva aj konkrétny údaj, keďže to bolo v jeho rodnej obci,
o zániku jedného z tamojších prameňov. Bolo to v roku 1645 a prameň sa nachádzal na cintorínskej travertínovej kope. Vysvetľuje to v
podstate správne prirodzeným spôsobom, ale aby sa veľmi nedotkol
presvedčenia veriacich, pripúšťa aj nepriamy boží zásah. Nesprávne
však vysvetľuje príčinu uhynutia vtákov.
Ďalej sa z uvedenej knihy dozvedáme, že v Liptovskej stolici pri osade, ktorá sa volá Svätý Ján, sú tiež pramene teplých
vôd. Utiekajú sa sem ponajviac tí, ktorí majú kožu znečistenú svrabom. Voda je účinná na svrab, lebo prechádza žilami
z kamenca, živého striebra a síry. Z takejto miešaniny aj lekárnici vyrábajú liek proti svrabu.
Autor hovorí, že jeden z týchto prameňov, ten čo je na cintoríne v roku 1645 zrazu zanikol. Mnohí to pokladali za predzvesť moru, ktorý toho roku aj nastal. Sám to nevylučoval, lebo aj to, čo sa v prírode občas stáva, niekedy boh využíva
ako upozornenie. Prirodzenou príčinou zmiznutia tohto prameňa bol však neznámy podzemný priechod, ktorým sa
termálna voda dostala na iné miesto.
Vysvetľuje aj úhyn vtákov, počas moru, ktoré pili vodu z prameňa (areál katolíckeho kostola) čo bolo preto, že táto voda
bola znečistená výparmi z mŕtvol nakazených morom.
Uvádza, že pramene kedysi vyvrhovali veľké množstvo vody, nikdy sa však neprelievali a vždy si udržovali rovnakú
hladinu, takže celkom málo vody alebo vôbec nič z nich nepretekalo. Dnes však niekdajší pramenný priestor však nestaNoviny z Jána
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čia zaplniť. Je to preto, že tieto vody
hneď potom ako vystreknú, sa odtiaľ
Szentiványiovská studňa - KAĎA
cez žilky v zemi rozptýlia a vytvárajú
kameň.
Hovorí, že tie isté pramene sú v lete
chladnejšie a v zime teplejšie. Je to
preto, že sa tu uplatňuje anitiperistáza. Preto aj pivnice sú v zime teplejšie
a v lete chladnejšie.
Poukázal, že v blízkosti prameňov
rastie bylina, nazývaná slnečná rosa,
a tá má mimoriadne vlastnosti i obdivuhodnú účinnosť pri liečení chorôb.
Táto bylina získava svoje vlastnosti z
vodných minerálov, ktorých je plno
na tom mieste, kde rastie.
Aj Alojz Mednyanský v knihe
„Malebná cesta dolu Váhom“ z roku
1844 píše o prameňoch v Liptovskom
Jáne : „Hneď pri vnútornom múre
cmitera, sotva 10 krokov od zadnej
steny kostola, vyviera zo skaly prudko s hukotom asi ako rameno silný prameň, vyrážajúci dusivé výpary, ktoré roznášajú sírnato-smolný zápach a omračujú malé vtáčence keď poletujú pred východom slnka ponad výpary. Akiste preto sa volá „jedovatou studňou“. Ľahko by
sa dalo preskúmať, či tento prameň nie je v podzemí spojený so
zázračnou skalou konča dediny. Uprostred doliny čnie tam 5 až
6 stôp vysoká podlhovastá skala, vari na dvadsiatich miestach
prederavená. Z každého otvoru prudko vyráža voda priam klokotavým vystrekovaním. Ešte nápadnejšie ba skoro neuveriteľné , lebo ťažko vysvetliteľné je, že z niektorých žriediel vyteká
voda studená, z iných vlažná, ba v zime až do určitého stupňa
teplá, čo už z diaľky prezrádzajú pary. Celé miesto , na ktorom
je prameň meria sotva dve štvorcové siahy a zo susedného

Prameň „Jedovatá studňa“

Prameň „Jedovatá studňa“

kopca, oddeleného iba vozovkou, valí sa nadol dosť veľký medokýš, ktorý sa vlieva do vôd odtekajúcich zo skaliska.
Studená i vlažná voda je celkom číra a čistá, azda len trocha sírnatej chuti, no bez ťažkého smolného zápachu, ktorým
sa vyznačuje „jedovatý prameň“ a neprejavuje sa u nich ani jeho omračujúca vlastnosť.
									
Ján Hučík
Literárne zdroje:
Boroš,M.1961: Liptovský hrádok so svojím tatranským okolím. Banská Bystrica, Stredoslovenské vydavateľstvo, 1961, 209 s.
Grtoss,P.-Kohler,E. a kol. 1980: Geológia Liptovskej kotliny. Bratislava, Vydal Geologický ústav D. Štúra vo vydavateľskom oprávnení Vedy, vydavateľstva SAV, 1980, 242 s.
Mednyanský, A.(z nemeckého originálu preložila Horňáková, V.)1971: Malebná cesta dolu Váhom. Bratislava, Tatran, 1971. 244+16 s.
Szentivány, M. 1981: O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd. Bratislava, vyd. ALFA,1981.89s.
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Školské čriepky
Základná škola
Úspechy našich malých umelcov

Regionálnej súťaže prehliadky výtvarných prác detí a
mládeže na tému Nová tvár Liptova očami detí sa zúčastnili vybraní žiaci 2., 3., 4. a 7. ročníka našej školy. Darilo
sa im fantasticky a obsadili hneď niekoľko popredných
miest.
1. kategória (6 - 8 rokov)
1. miesto: Mia Majerčíková, Radko Čenka (3. roč.)
2. miesto: Arianna Mlynarčíková (2. roč.)
2. kategória (9 - 12 rokov)
2. miesto: Samuel Drahovský (4. roč.)
čestné uznanie: Šimon Beťko, Šimon Bobrík (3. roč.)
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Lyžiarsky výcvik

11. – 15. 02. sa naši siedmaci, samozrejme plní očakávania a odhodlania, zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Je to
čas strávený so svojimi spolužiakmi, na ktorý sa spomína
aj po rokoch. Mnohí boli od rodičov na tak dlhú dobu odlúčení po prvýkrát. Jasná je ideálnym miestom pre takúto
aktivitu. Rozdelením do niekoľkých skupín sa postupne
naučili lyžovať aj úplní začiatočníci. Na počudovanie, ani
kontrola poriadku na izbách nepredstavovala žiadny problém. Spoločné večerné aktivity v podobe kvízu, filmov a
hier utužili kolektív.

3. kategória (13 - 16 rokov)
3. miesto: Dominik Fáber, Nina Čendulová (7. roč.)
Hviezdoslavov Kubín
20. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
Do okresného kola postupujú 3 eMká: Martina Kleinová,
Matej Šintaj a Martin Ohraďan. Všetkým zúčastneným
ďakujeme a postupujúcim držíme palce.

Noc v škole

V marci z 22. na 23. si tretiaci užili Noc v škole. Podujatie sa uskutočňuje každoročne v marci, keďže tento mesiac je
venovaný knihám. Čarovný svet rozprávok – Škaredé káčatko, Janko Hraško, Ľadové kráľovstvo,... Najskôr si tretiaci
prostredníctvom splnených úloh zaplnili kvetmi zázračný strom, neskôr sa premiestnili do telocvične, kde museli „preplávať rieku ako škaredé káčatko, vyhľadať stratený hrášok, postaviť snehuliaka Olafa a v neposlednom rade zdolať
Tarzaniu dráhu. Záver patril nočnému hľadaniu strateného pokladu.
Malí divadelníci
V rámci marca, MESIACA KNIHY, si naši prváci pre svojich mladších kamarátov (predškolákov) pripravili divadielko
Vlk a sedem kozliatok. Rozprávač sprevádzal príbehom, vlk sa postaral o dramatickosť príbehu, kováč o jeho tenký
hlas, kozliatka mali svoju starostlivú mamu kozu. Pre mnohých prvákov to bolo ich prvé školské vystúpenie. Viacerí
mali trému, ale (ako to v rozprávke býva) všetko dobre dopadlo. Celkový dojem dotvorili nielen kostýmy, ale aj farebné
kulisy.
Uskutočnené akcie školy
-karneval
-veselo s gitarou: hudobno-pohyblivé interaktívne pásmo pre 1. stupeň
-vystúpenie dramatického krúžku, téma:
Ľudové rozprávky
-Biologická olympiáda – T. Stanislavová,
téma: Minerálne pramene v Liptovskom
Jáne (2. miesto OK, postup do KK)
-Korešpondenčná škola ekológie (úspešná
S. Burdelová)
-prebiehajúca hokejbalová liga (1. a 2. ročník)
-Majstrovstvá okresu v prehadzovanej trojíc
žiakov 1. stupňa
-matematická olympiáda, (2. stupeň) matematická súťaž Klokan (2. – 9. ročník)
-SEZAM, SEZAMKO – korešpondenčná
súťaž z matematiky
Noviny z Jána
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-Pytagoriáda - Ivana Tvrdoňová, úspešná riešiteľka OK
-IQ olympiáda-online
-Svetový deň vody (1. – 9. ročník)
-Deň otvorených dverí
-Bezpečne na cestách – preventívna akcia v spolupráci s PZ SR (1. stupeň)
-zápis do prvého ročníka

Správičky zo školičky

Bohatá zimná nádielka potešila
najmä deti v materskej škole a užívali
si ju naplno – pri stavaní snehuliakov,
snehových bariér alebo len tak, pri
váľaní sa na snehu. A sánkovačku
či „bobovačku“ si najmä predškoláci
užívali spolu s kamarátmi z ŠKD.
Vďaka veľkej ochote p. učiteliek
Kompišovej a Fáberovej sa v MŠ po
štvorročnej prestávke podarilo zorganizovať lyžiarsky výcvik pre 5-6 ročné
deti. Tento rok bol náročnejší o zabezpečenie dopravy na lyžiarske stredisko „Opalisko“ v Závažnej Porube.
Lyžiarsky výcvik absolvovalo 16 detí:
začiatočníci získali základné lyžiarske
zručnosti a pokročilí si pod vedením
p. riaditeľa Debnárika lyžiarske schopnosti zdokonalili.
Deti 5-6 ročné strávili s kamarátmi z
1.triedy aj vyučovaciu hodinu, kde
mali možnosť pochváliť sa tým, čo už
ovládajú, no spoznali aj to, čo sa musia
naučiť a aj povinnosti, ktoré na nich
v 1. triede čakajú.
Veselé piesne, hudobno-pohybové improvizácie predviedla deťom stará známa „Veselá gitara“. Predstavila deťom
nielen tradičné hudobné a rytmické
nástroje, ale i nevšedné a netradičné,
na ktorých si deti mohli vyskúšať ako
sa na nich hrá.
Marec – mesiac knihy si pripomenuli
návštevami v školskej knižnici v tomto
roku i najmladšie deti, najmä zásluhou
pani učiteľky Kuchárikovej. Obecnú
knižnicu navštívili stredné deti a predškoláci. Z nich už viaceré poznajú tetu
Danku Frölichovú, ktorá ich ochotne
sprevádzala a oboznámila s fungovaním knižnice.
„Život na strome“ - bol názov ekoprednášky, ktorú nám prezentovali pracovníci z NAPANT-u z Liptovského
Hrádku. Deťom boli hravou formou
sprístupnené informácie o význame
stromov, pričom sa oboznámili aj s ich
zvieracími obyvateľmi. Deti sa naučili
čítať z dreva, koľko narodenín oslávil
stromček, i ako sa mu počas života
vodilo. Prostredníctvom hry si vyskNoviny z Jána

úšali jednotlivé rastové fázy stromu
a dozvedeli sa, prečo treba stromy
chrániť.
Divadlo „Spod Spišského hradu“ deťom predstavilo novú rozprávku „O
čudnom vajíčku“. Deti zažili zrodenie
nového života spolu so zvieratkami
na gazdovskom dvore, kde sliepočka
zniesla vajíčka. A jedno vajíčko bolo
nejaké čudné – tretiemu kuriatku sa
stále nechcelo na svet. Tým svojich
blízkych dostávalo do neskutočných,
niekedy až bláznivých problémov.
Tohtoročné jarné slniečko mohlo
oveľa silnejšie zasvietiť do našej
školičky vďaka prerezávke stromov,

Mgr. Ingrid Kucháriková

čo deti najmä v malej triede veľmi
potrebovali. Dúfame, že spolu s rodičmi sa nám podarí upraviť školskú
záhradu, aby sa pobyt na dvore stal
príťažlivý a najmä bezpečný.
Deti si pripomenú blížiace sa jarné
tradície i sviatky – vynášaním „Moreny“ i Veľkonočnou veselicou spojenou so šibačkou a oblievačkou.
Preveselé sviatky jari, slnko v každej
jednej tvári. Bystré nôžky, svižný
korbáč, šunku, chlebík, ba aj koláč.
Trošku kriku, vody dosť, skrátka
krásnu Veľkú noc. To Vám všetkým
želá materská škola celá.
Zora Šimovčeková
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Popoludnia v ŠKD – aktivity Školského klubu detí
Kŕmenie vtáčikov

Nie všetkých tohto roku bohatá snehová
nádielka potešila. Určite z nej nemali radosť
cestári, vodiči a tí, ktorí museli neustále odpratávať nové a nové snehové pokrývky.
Deti mali zo snehovej prikrývky radosť, ale
vtáky, ktoré tu zimovali, pod snehom nenachádzali dostatok potravy. Trápila ich aj zima
a vietor. V ŠKD sme sa rozhodli trochu im
pomôcť a nakŕmiť ich. Pani vychovávateľka
Ľ. Forgáčová doniesla búdku. (Ak budeme v
podobnej tradícii pokračovať aj budúci rok, už
nám ju vyrobia veľkáči.) Tri týždne sme sa jednotlivé oddelenia striedali pri nosení semienok
a vhodnej vtáčej potravy. Trochu trvalo, kým
sýkorky a drozdy prišli na túto novú „reštauráciu“, ale potom chodili viac-menej pravidelne. Deti priniesli toľko potravy, že aj po skončení akcie, situáciu kontrolujeme, a ak je kŕmidlo prázdne, priebežne ho dopĺňame.
Veríme, že aj týmto spôsobom deti budú rozvíjať svoj kladný vzťah k živej prírode a naučia sa o ňu starať.

Babrošenie s matematikou

August Ferdinand Möbius (1790 – 1868) bol nemecký matematik a teoretický astronóm. Jeho najznámejší objav je tzv.
möbiová plocha – dvojrozmerný povrch bez orientácie.
Tajomstvá möbiovej pásky odhaľovali deti z II. oddelenia ŠKD v rámci krúžku „Zažime si matematiku“. Podujatie s
názvom „Babrošenie s matematikou“ zorganizoval MÚ SAV v spolupráci s IKC v Liptovskom Jáne. V stredu 27. 02.
2019 od 13:30 sme v Kultúrnom dome v Liptovskom Jáne strávili podnetné a objavné popoludnie, za čo aj touto cestou
chceme poďakovať pracovníčkam IKC a RNDr. E. Haluškovej, CSc., ktorá aktivity viedla a vysvetľovala.
Voda. Voda má...
Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. 03. Výnimkou nebol ani tento rok. Rozhovormi a prezentáciami
sme začali už vo štvrtok 21. 03. 2019. Deťom sme porozprávali základné informácie o vode, jej význame a ochrane. Na
piatok (22. 03. 2019) sme naplánovali vychádzku. Tento rok
sme sa rozhodli pozrieť si dostupné minerálne pramene
v Liptovskom Jáne. Pomôckou nám bol aj projekt Terezky
Stanislavovej z 8. triedy o „Minerálnych a termálnych prameňoch v Liptovskom Jáne“. My sme si úlohu trochu sťažili
a snažili sme sa identifikovať všetky prírodné vodné zdroje
po našej trase. Potok Štiavnica, cesta k Medokýšu, studnička pod Kameničnou, prieskumný vrt Rudolf, Teplica a
Kaďa. Teplica a Kaďa patrili, samozrejme, k najznámejším.
Novinkou bol pre deti prameň Rudolf, z ktorého je vodou
zásobované kúpalisko hotela Máj.
Niekedy si ani neuvedomujeme, resp. berieme ako samozrejmosť to, že máme v Liptovskom Jáne a v Jánskej doline také
množstvo minerálnych a termálnych prameňov. Snáď bola naša vychádzka po stopách jánskych prameňov pre naše
deti v ŠKD takým prvým upozornením, že vodné zdroje sú vzácne a je nevyhnutné ich chrániť a starať sa o ne.

Popoludnie v knižnici

Knihy nemeckého spisovateľa Michaela Endeho
(1929–1995) sú prekvapivo súčasné. Reagujú na najpálčivejšie problémy moderného sveta. Strata schopnosti snívať („Nekonečný príbeh“), nedostatok času („Dievčatko
Momo a stratený čas“), ekológia („ČáryMáryFuč Punč“).
Posledná spomenutá bola námetom aktivít II. oddelenia
ŠKD v školskej knižnici. Popoludnie sa uskutočnilo v
stredu 27. 03. 2019, v rámci akcií venovaných Marcu –
mesiacu knihy. A tak si deti okrem informácií o tom, čo
je knižnica, akú prácu vykonáva knihovník, aké pravidlá
musia v knižnici dodržiavať, precvičili jazýčky pri čítaní
jazykolamov, zopakovali si základy finančnej gramotnos-

ti, vystúpili po rebríku odvahy a v neposlednom rade si
pripomenuli, ako sa musíme o prírodu starať, aby sa nám
čo najdlhšie zachovala.
Aj touto cestou ďakujeme pani učiteľke I. Kuchárikovej,
ktorá nám ochotne svoje „kráľovstvo“ v školskej knižnici
sprístupnila a pomohla pri organizovaní všetkých činností.
Podobné aktivity absolvovalo aj I. oddelenie v obecnej
knižnici v Liptovskom Jáne (13. 03. 2019) a III. oddelenie,
podobne ako my, v školskej knižnici (20. 03. 2019).
Mgr. Zuzana Daňová
Noviny z Jána
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Školské čriepky

V škole bojujeme ďalej, ...........

Milí žiaci, rodičia, zamestnanci školy, občania obce
Liptovský Ján som veľmi rád, že môžem prispieť aspoň
pár slovami do Jánskych novín, ktoré reagujú na aktuálne
udalosti v obci, a o to radšej keď tu svoje miesto má aj naša
škola. Od septembra, keď sme otvorili brány školy sa toho
veľa udialo nielen v samotnej škole, ale aj v jej areály. Keďže
škola v podmienkach obcí by mala byť vždy miestom, kde
by sa mal stretávať záujem rodičov a detí v oblasti výchovy
a vzdelávania so záujmom komunitným, rozhodli sme sa
zrealizovať rekonštrukciu školy a areálu tak aby sme poskytli možnosti pre vzdelávanie a výchovu našej budúcej
generácie zodpovedajúcej tomuto a budúcim storočiam,
ale zároveň aby sme do budúcna ponúkli aj občanom obce
priestor, kde by v čistote a bezpečí mohli tráviť svoj voľný
čas a urobiť kus práce aj pre svoje zdravie. Na jednej strane sa nám v samotnej škole podarilo vybudovať modernú
učebňu 3D grafiky, doplniť triedy o modernú interaktívnu
techniku a notebooky ako aj v spolupráci s obcou vymeniť
osvetlenie za úspornejšie LED žiarivky. Vo vonkajšom prostredí sme urobili kus práce na ihrisku materskej školy, kde
sme odstránili nefunkčné a nebezpečné prvky, a nahradili
sme ich funkčnými a modernými hračkami a zámkom, vrátane rekonštrukcie pieskoviska pre MŠ a ŠKD, a tiež úpravy
povrchov. Keďže si plne uvedomujeme záujem občanov a
športových klubov o našu telocvičňu, začali sme ju postupne dopĺňať novým náradím, novým hygienickým náterom
a v najbližšej dobe rekonštrukciou osvetlenia, keďže súčasné, jednak z hľadiska energetickej náročnosti a ani potrieb
rôznych športových hier a disciplín, nevyhovuje nárokom
kladeným na tento typ priestorov.
Svojím postojom ku komunite, sme v spolupráci s Jednotou
dôchodcov Slovenska, zahájili aktuálne, bezplatný kurz
práce s počítačovou technikou a už po prvej hodine vieme,
že to bolo správny krok, ktorý nás navzájom obohacuje.

V rámci komplexnej prestavby areálu sme urobili množstvo práce na projekčnej príprave parkoviska a dopravného
ihriska, ktoré nemá slúžiť len pre zlepšenie bezpečnostnej
situácie pred školou, avizovanej práve občanmi a rodičmi
Litovského Jána, ale aj na to aby sme praktickou prípravou
v reálnych podmienkach, učili deti ako sa správať v cestnej premávke, a pomohli im získať zručnosti, ktoré im raz
môžu zachrániť život a zdravie. Práve táto myšlienka je pre
mňa prioritou aj napriek tomu, že v poslednej dobe sa práve zo strany občanov, ktorých povinnosťou je hájiť verejný
záujem stretávam s odporom a nezmyselným stavaním
prekážok. Mrzí ma to, o to viac, že pred nami stoja ďalšie
výzvy, ktoré však budú vyžadovať viac ochoty, spolupráce
a aj finančných prostriedkov, a preto je pre mňa takýto postoj prinajmenšom zvláštny.
Škola od svojho vzniku v roku 1953 neprešla žiadnou
veľkou rekonštrukciou, a preto jej vek a stav si vyberajú
svoju daň v podobe zlyhávajúcej kotolne a rozvodov, ale aj
nefunkčnou splaškovou a dažďovou kanalizáciou, vrátane
dane v podobe vplyvu na statiku budovy. Robíme všetko
preto, aby sme boli pripravení na každú možnosť, získať finančné prostriedky, či už z fondov EÚ, ale aj z iných dotácií
na sanovanie tohto stavu a udržanie školy v kondícii, aby
nám mohla slúžiť ďalšie desaťročia. To sa však nedá robiť
bez istoty, že táto naša snaha nájde odozvu u tých „správnych“ ľudí. Nevadí mi ak majú ľudia opačný názor, pokiaľ
je opretý o úprimnú snahu pomôcť a posunúť túto školu
ďalej do budúcnosti, a som tu preto aby som tomu napomohol svojou prácou a budem naďalej obhajovať záujmy
našich žiakov, ich rodičov, zamestnancov školy a občanov
obce Liptovský Ján, ktorým naša škola prirástla k srdcu a
chcú aby ju mohli navštevovať aj ich vnúčatá.
Ďakujem všetkým za ich podporu v tomto snažení a pevne
verím, že sa nám to podarí, pretože naše deti si to zaslúžia.
Mgr. Jaroslav Debnárik

DEŇ UČITEĽOV
Ocenený:
Anna Zlejšia, Božena Zollerová, Mgr. Marcela Čumpelíková,
Mgr. Katarína Horňáková, Mgr. Martina Kotyková,
Mgr. Mariana Ondrejčeková, Zora Šimovčeková
Noviny z Jána

Zo života cirkví
„ ALELUJA“

Každý človek vo svojom živote si sem – tam pospevuje
a zanôti nejakú pesničku, alebo aspoň časť z nej (refrén) a
to niekedy ak je sám, niekedy ak je v spoločnosti, niekedy
ak ho vyzvú iní.
Každý človek vo svojom živote si sem – tam aj zložil
svoju vlastnú pieseň, alebo aspoň zopár slov a do nich vložil to, čo momentálne prežíva a akú má náladu (smútok,
bolesť, plač, smiech, úspech, radosť…).
Každý človek vo svojom živote už počul slovo, alebo
pieseň: „ALELUJA“, ktoré pochádza z hebrejského slova
a má veľký význam a znamená „Chváľte Pána“ alebo
„Božie meno“. Ono sa v našej liturgií najčastejšie používa v žalmoch a najslávnostnejšie zaznieva práve vo
Veľkonočnom období. Ono samotné slovo „ALELUJA“
sa cez pôstne obdobie nepoužíva v modlitbách a ani pri
verejných bohoslužbách, aby sa dalo na javo a ukázalo sa,
aký veľký a hlboký význam má práve pri slávení Bielej
soboty, kedy po 40 dňoch pôstu a odriekania sa slávnostne
zaznieva v našich chrámoch na oslavu Ježiša Krista, ktorý
premohol smrť a víťazne vstal z hrobu. Trojaké zvolanie
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slávnostného „ALELUJA“ v túto pre nás všetkých kresťanov slávnostnú chvíľu znamená veľmi veľa a to dáva
všetkým ľudom dobrej vôle:
1.VIERU – vo večný život,
2.NÁDEJ – vo večný život,
3.LÁSKU – vo večný život.
Tieto „3“ Božské cnosti nás už tu na svete učia, aby sme žili
v očakávaní sa so Vzkrieseným Kristom, ktorého máme
stretnúť v každom človeku, veď aj pre nich všetkých zaznieva to slávnostné „ALELUJA“ a preto im umožníme,
aby v nás nových ľuďoch Veľkej noci spoznali bratov a
sestry, ktorí s radosťou spievajú „ALELUJA“, ale ho aj
prežívajú.
Preto chcem osloviť Vás, ktorí čítate tento článok a chcete počuť ako aj v našom kostole svätého Jána Krstiteľa v
Liptovskom Jáne zaznie to slávnostné „ALELUJA“, aby
ste prišli prežiť s nami spoločne tieto veľkonočné sviatky.
(kedy budú bohoslužby nájdete v aplikácií: „Do kostola“)
Peter Kvasňák – rímskokatolícky kňaz Liptovský Ján

Informácie redakčnej rady
Vážení čitatelia Novín z Jána. Chceli by sme, aby Noviny boli o Vás a
pre Vás a premosťovali minulosť so súčasnosťou a budúcnosťou, poskytovali informácie, možno dávno zabudnuté nielen pre starousadlíkov, ale
hlavne novým obyvateľom Jána.
V každom čísle by sme chceli zverejniť staré fotografie, reprodukcie
obrazov, kresieb, historických artefaktov týkajúcich sa Liptovského Jána.
Prvú zverejňujeme fotografiu, ako spomienku, na už nežijúcich obyvateľov Liptovského Jána (pána P.CH a J.K.).
Prosíme Vás o poskytnutie takýchto historických materiálov, aby sme
aj mladým obyvateľom Liptovského Jána dali možnosť spoznať Liptovský
Ján, jeho obyvateľov v premene času.

Prispievateľov prosíme
nasledovných pokynov:

o

rešpektovanie

Formálna úprava:
NÁZOV PRÍSPEVKU (Times New Roman, 12 pt, všetky veľké písmená,
písmo normal, tučné, riadkovanie 1,15)
Voľný riadok
Meno a priezvisko (Times New Roman, 12 pt, písmo kurzíva, riadkovanie 1,15)
Voľný riadok
Text príspevku (Times New Roman, 11 pt, písmo normal, riadkovanie 1,15) Medzi odsekmi nevynechávať riadok,
obrázky a tabuľky označiť a očíslovať, nepodčiarkovať slová, tučné písmo používať iba vo výnimočných prípadoch.
Fotografie: nevkladať do textu priloziť v originálnom stave bez úpravy; vo fotografii nesmie byť žiaden text, dátum,
čas; uvádzať názov fotografie a autora; min. formát JPG (pomenovania fotografie: nazov-popis_fotografie_autorfografie_číslo.jpg vzor: ZS-divadlo_riaditelZS_01.jpg)

Uzávierka príspevkov do čísla 2/2019 do 8.7.2019 12:00hod
Príjem príspevkov - novinyzjana@prohu.sk
Noviny z Jána
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Za svetlom karbidky

Opäť v Kostolníkovej dolinke
V roku 2016 sme s deťmi zo školy
v Liptovskom Jáne navštívili Kostolníkovu dolinku v doline Bielo. Túto
krátku a nevýraznú dolinku asi po
300 metroch uzatvára výrazný previs
s pekným, v úplnom previse tečúcim
vodopádom. Na začiatku februára
2017 sme ju navštívili s deťmi zo školy
z Jána opäť a na naše prekvapenie sa
vodopád premenil na pozoruhodný
ľadopád akých v Jánskej doline veľa
nie je. Tak aj túto zimu sme sa po dohode s pedagógmi zo školy rozhodli
navštíviť túto pozoruhodnosť. Na
výlete 17. februára, hoci bolo dobré
počasie, sme nedosiahli cieľ. 18 účastníkov sa muselo otočiť asi iba 500 metrov od ústia Kostolníkovej dolinky.
Nadšenie ísť ďalej medzi deťmi však
bolo mimoriadne, ale kvôli bezpečnosti sme sa museli vrátiť. Na príčine
bolo jednak veľa snehu, popadané
drevá na chodníku, ale nie príliš optimálne zimné vybavenie detí do vysokého snehu a zimných podmienok.
Po zvážení všetkých faktorov sme sa
rozhodli dňa 17. marca uskutočniť
ďalší výlet. Pani učiteľka B. Špačková
ochotne zorganizovala deti v škole
a ráno o deviatej sme sa za pekného
počasia vypravili do Kostolníkovej
dolinky opäť. No opäť sme sa borili so
snehom a veternou kalamitou, no našťastie už boli podmienky lepšie ako

minule a tak sme bezpečne dosiahli
previs v Kostolníkovej dolinke. No
bohužiaľ teplé dni už urobili svoje a
polámaný ľadopád sa váľal pod našimi nohami a tak sme sa potešili iba z
tečúceho vodopádu. Počas oddychových a občerstvovacích zastávok sme
sa snažili deťom porozprávať o živote v doline v minulosti o pastieroch
drevorubačoch a upozornili sme ich

na jamy, v ktorých sa pálilo vápno a
iné pozoruhodnosti. Výlet sa hádam
deťom páčil a spomienky na pobyt v
prírode a naše rozprávanie im snáď
nadlho utkvejú v pamäti. Tešíme
sa na ďalší, asi až jarný výlet, počas
ktorého by sme navštívili travertíny
Liptova.

Deti v previse v Kostolníkovej dolinke s menším nátekom a polámaným zmrznutým ľadopádom

Výstup ku previsu v Kostolníkovej doline

Peter Holúbek

Najdlhšie jaskyne Jánskej doliny

Jaskynné rekordy Jánskej doliny
V Jánskej doline je k marcu 2019 zdokumentovaných 259 jaskýň, ktorých dĺžka chodieb dosahuje 44 334 m. V zozname sú jaskyne, previsy a abris dĺžkou od niekoľkých metrov po zložité trojrozmerné jaskyne, ktoré dosahujú niekoľko
kilometrov. Svojimi rozmermi sa jaskyne Jánskej doliny zaraďujú v rebríčkoch medzi najvýznamnejšie jaskyne Slovenska, kde sú zverejňované jaskyne dlhšie ako 400 m. Jaskyňa Zlomísk s dĺžkou nad 11 km dominuje ostatným jaskyniam.
V tabuľke sú uvedené jaskyne, ktoré majú viac ako 100 m chodieb.
po- názov jaskyne
radie

dĺžka
(m)

popo- názov jaskyne
radie radie
v SR

dĺžka
(m)

poradie
v SR
63.

1.

Jaskyňa zlomísk

11248

7.

11.

Jaskyňa slnečného lúča

836

2.

Systém Hipmanových jaskýň*

7567

9.

12.

Občasná vyvieračka v Medzibrodí

400

3.

Jaskyňa v Záskočí

5034

11.

13.

Poschodový potok

347

4.

Nová Stanišovská jaskyňa

3242

18.

14.

Hlbokô

308

5.

Veľká Stanišovská jaskyňa

3138

21.

15.

Stará Poľana

291

6.

Javorová priepasť

2322

26.

16.

Partizánska jaskyňa

259

7.

Jaskyňa studeného vetra

1818

32.

17.

Priepasťová jaskyňa

198

8.

Sokolová

1460

43.

18.

Židovská jaskyňa

140

9.

Medvedia jaskyňa

1420

44.

19.

Občasná vyvieračka v Čiernej dolinke

111

10.

Malá Stanišovská jaskyňa

872

59.

*Systém Hipmanových jaskýň je tvorený jaskyňami: Starý hrad a Večná robota.
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Jaskyniari Jánskej doliny

Jánska doliny so svojimi povrchovými aj podzemnými krasovými javmi lákala zvedavosť človeka od nepamäti.
Množstvo jaskýň a priepastí pútalo pozornosť obyčajných ľudí, ale aj vedcov a od konca 19. storočia aj jaskyniarov.
Prehľad o návštevách jaskýň v minulosti nám poskytujú historické nápisy na stenách jaskýň. Z jaskýň v Jánskej doline
sú najbohatšie na podpisy návštevníkov Veľká a Malá Stanišovská jaskyňa. Z nich sa dozvedáme, že jaskyňu navštívilo
veľa obyvateľov Liptovského Jána. Neskoršie si jaskyniari viedli technické denníky, písali správy a články do časopisov
a tak je pomerne dobre zmapovaná história objavovania a dokumentovania jaskýň. V Novinách z Liptovského Jána
budeme postupne uverejňovať životopisy jaskyniarov, ktorých činnosť bola spätá s Jánskou dolinou. Z obyvateľov
Liptovského Jána patrili k nim Anna Hlavienková, Michal Slosiarik, Vladimír Krajčuška, Ján Lukáč, Ján Debnárik, Ján
Hučík st. a ďalší. Z mimojánskych spomeniem len niektorých – Stanislav Šrol, Ondrej Horák, Pavol Revaj, Peter Droppa,
Vojtech Benický, Július Lenko, Petr Hipman. Pôsobili tu aj zahraniční speleológovia - Kazimierz Kowalski, Karel Mach,
Ryszard Gradziński. Dnes predstavíme Vojtecha Benického.

Vojtech Benický (1907 – 1971)

bol hlavným organizátorom jaskyniarskych výprav na planinu Ohnište, kde sa
nachádzali vtedy tri známe priepasti – Veľká ľadová, Jelenia (Závrtová) a Havrania.
Pre svoju impozantnosť najviac lákala Veľká ľadová priepasť, ktorá nebola zlezená a
hĺbka nameraná olovnicou dávala tušiť veľké priestory. Prvá Benického výprava bola
v roku 1939. Vtedy dosiahli dno vstupnej 80 m hlbokej šachty, na dne ktorej bol vysoký
ľadový kužeľ. Druhá výprava, ktorá sa uskutočnila o 16 rokov neskoršie v roku 1955,
prenikla dnom prvej šachty a dostala sa k ústiu druhej 40 m šachty. Tú zdolali až o rok
neskoršie počas tretej výpravy v roku 1956. Jaskyniari verili, že sa im podarí ce Veľkú
ľadovú priepasť preniknúť do podzemného labyrintu Ohnišťa, ale po tretej výprave
konštatovali, že cesta cez túto priepasť nevedie. Benického výpravy mali veľký
význam aj z hľadiska vývoja lezeckej techniky. V prvej výprave použili na zostup a
výstup 125 m dlhý povrazový rebrík. Pri druhej výprave boli použité oceľové rebríky
a zaisťovacie lano a pri tretej použili rumpál. Menil sa aj otvor, ktorým zostupovali
jaskyniari do priepasti. Počas prvých dvoch výprav bol využitý nižšie položený otvor,
ktorého výhodou bolo ušetrenie dĺžky rebríkov. Pri tretej výprave bol upravený vyššie
položený vchod, ktorý umožňoval hladké a jednoduché spúšťanie jaskyniarov. Na
výpravách boli sústredení špičkoví jaskyniari, čo umožnilo preskúmať a objaviť ďalšie jaskyne a priepasti – Havrania
priepasť, Hradová priepasť a Pivnica.
Vojtech Benický je zaraďovaný medzi nestorov slovenskej speleológie, ktorý celý svoj život venoval jaskyniarstvu.
Pracoval na sprístupňovaní Demänovskej jaskyne slobody, bol správcom Domice, Belianskej jaskyne, bol náčelníkom
Jaskyniarskeho zboru KSTL a riaditeľom Múzea slovenského krasu.
J. Vajs

Stanišovská Jaskyňa - Klenotnica

Stanišovská Jaskyňa - Jazierko v Klenotnici

Noviny z Jána
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Seniori

Všetku činnosť pripravujeme na zasadnutiach výborov , ktoré sa konajú pravidelne každý mesiac, často aj za účasti
starostu obce, na ktorého sa obraciame s dotazmi, ktoré sa nás bezprostredne týkajú.
Obdobie jesene a zimy sa po letnom oddychu vyznačuje mnohými aktivitami. Medzi prvými bolo stretnutie výborov
ZO JDS Uhorská Ves, Podtureň a Liptovský Ján, ktoré sa uskutočnilo 6.11.2018 na expozícii Naše dedičstvo. Prítomní
členovia si najskôr prezreli novú krátkodobú výstavu „ Hračky minulosti“ a neskôr sme debatovali o našej spolupráci, o
práci výborov a činnosti základných organizácií. Niektoré aktivity máme v rovnakých termínoch, tak sa naša vzájomná
účasť nemôže uskutočniť, ale vždy sa o nich informujeme. Nabudúce by sme sa mali stretnúť v Uhorskej Vsi.
26.10.2018 sme sa v hojnom počte zúčastnili programu SAMI SEBE v ktorom vystúpili všetky Kluby JDS mesta Liptovský Mikuláš – boli to recitácie, piesne, scénky, ktoré sa nám veľmi páčili.
9.11.2018 bolo 6 členiek na návšteve v Špeciálnej materskej škole internátnej v Liptovskom Jáne, ktorej deti pre nás
pripravili kultúrny program v rámci Mesiaca úcty k starším. Prostredie v ktorom deti žijú je príjemné , útulné a krásne.
Prístup pedagógov sa odzrkadľoval na prejave detí, ktoré boli milé, prívetivé a na ich mentálny postih disciplinované.
Strávili sme tam príjemné chvíle za čo všetkým srdečne ďakujeme.
13.11.2019 sme sa zúčastnili výstavy k storočnici Gymnázia M.M. Hodžu v Múzeu Jána Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
Boli sme absolventi tohto gymnázia, takže nás výstava veľmi zaujala.
Príležitostne sme navštevovali predstavenia v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ako bolo vystúpenie speváka Otta
Weitera , divadelné predstavenie „Meno“ a tiež Radošínske naivné divadlo.

Vítanie Nového roka

Bez privítania Nového roka pri Kultúrnom centre si na jeho začiatok nevieme ani predstaviť. Aj
tohto roku už zďaleka bolo počuť hudobné tóny
dychovky z Liptovského Hrádku, ktoré nás lákali
na spoločné stretnutie. Privítal nás starosta obce
Juraj Filo a spolu zo zástupcami obce zaželal pevné
zdravie, očakávané šťastie a potrebnú spokojnosť.
A hoci mrazivé počasie zachádzalo za nechty teplý čaj zohrial skrehnuté ruky a radosť zo stretnutia
potešila naše srdcia – veď ako na Nový rok tak po
celý rok.
Adela Nikitinová

Tvorivé dielne

Počas zimných mesiacov, keď príroda spí, bola naša práca v tvorivých
dielňach veľmi aktívna. Schádzali
sme sa každý pondelok, žiaľ stále len
8-10 žien.
Predovšetkým sme sa snažili
vyskúšať rozličné techniky pri výrobe
dekorácií. Pritom sme recyklovali
rôzne materiály, ktoré sme našli
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doma. Vo februári sme vyrobili tzv.
lapače snov – použili sme drôt, špagát,
korálky a farebné pierka.
Marec nás zastihol pri zdobení
veľkonočných
vajíčok.
Nafarbili
sme ich akrylovou farbou a potom
doozdobovali drôtikom, voskom a
háčkovaním. Niektoré sme zdobili
falošným patchworkom. Z papiero-

vých ruličiek sme vyrábali domčeky s
veľkonočným motívom.
Na záver jarných tvorivých dielní
nás navštívil prútikár Milan Turka so
svojou kolekciou zaujímavých košíkov. Učil nás viť veľkonočné korbáče.
Margita Dúbravcová

Seniori
Na tento deň sa nezabúda

Fašiangové tradície

Pred Kultúrnym domom, za
zvukov rezkej ľudovej muziky
Haluškovcov sa 23.03.2019 stretli
účastníci fašiangového sprievodu, ktorý už 7.rok premení Novú
ulicu v našej obci na koridor zábavy a dobrej nálady.
Ani tento rok nebola núdza o
dobré nápady, či to boli členovia
kráľovských rodín, rozmanité
zvieratá alebo šašovia v pestrých
kostýmoch. Tradične sa nedali
zahanbiť ani seniori posilnení aj
mladšími vekovými kategóriami,
15 veľkých farebných ceruziek
udávalo smer pochodu a pred
40-dňovým pôstom sa hostilo
na dobrotách, ktoré pripravili
penzión Koník, rodiny Budová,
Dúbravcová, Peniašková, Záborská, Mlynčeková a Repčeková.
S hudobným doprovodom pochod pokračoval „kapurkovou“
v hoteli Gerhárt už do Štartu, kde
bola pripravená diskotéka a pre
uzimených teplý čaj a šišky.
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Hoci naša seniorská pamäť už neslúži tak ako kedysi,
na tento deň sa nedá zabudnúť. 8. marec je pevne stanovený v našich životoch ako spomienka na úsilie statočných
žien v minulosti o lepšie pracovné podmienky. Dnes nám
dobre padne, keď si na nás spomenú naši najbližší a hrejú
nás pri srdci milé slová, ktoré odzneli na okresných oslavách MDŽ v Liptovskom Mikuláši.
Slová uznania za našu prácu i slová vyznania, že bez
nás žien by nebol život tým, čím je dnes. V takom duchu sa
niesol i príhovor predsedu okresnej i krajskej organizácie
JDS Michala Kotiana i pozdrav viceprimátora mesta Lipt.
Mikuláš, pána Triznu. Kultúrnym programom prispela
spevácka skupina SENIORKA.
Na záver nežné kytičky jarných karafiátov skončili v
rukách prítomných žien a spolu s blahoželajúcou pusou
navodili dobrú náladu a radosť zo stretnutia. Nech sa o
rok uvidíme znovu.
Adela Nikitinová

Odmeny si tradične odniesli seniori ako skupina, najmladšia i
najstaršia maska.
Ďakujeme organizátorom tohto
vydareného popoludnia, ako aj
všetkým účinkujúcim.
Len by sme sa budúci rok potešili
hojnejšej účasti, najmä z radov
mladších Jánčanov.
Adela Nikitinová

VČS – bilancovali sme prácu za rok 2018

Mesiac január je už mnoho rokov poznačený prípravou výročných členských schôdzí. Termín konania VČS za rok
2018 sme určili na 31. januára. Na rokovanie VČS sme pozvali starostu obce Mgr. Juraja Filu, všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, Emmu Žiškovú-členku revíznej komisie UR JDS v Bratislave. Predsedníčku ZO JDS v Uhorskej Vsi
Máriu Multáňovú, predsedníčku ZO JDS Podtureň Evu Huštákovú a zástupkyňu vedúcej COOP Jednota v Liptovskom
Jáne Katarínu Števkovú.
V úvode rokovania sa slovami básnika prihovorila naša členka Mária Šarafínová.
Výročnú členskú schôdzu otvorila a prítomných privítala predsedníčka ZO Viera Brtáňová. Zvlášť srdečne menovite
privítala pozvaných hostí, zároveň srdečne privítala nových členov Pavlu Bučkovú, Dagmar Klongovú, Mgr. Jána Simana, Mgr. Elenu Simanovú, Ing. Jozefa Guráňa, MUDr. Gabielu Guráňovú, RNDr. Darinu Meňhartovú.
Noviny z Jána
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Z organizácie sa v roku 2018 odhlásili Ján Brziak, Mária
Brziaková, Anna Janzíková, Lýdia Kubovčíková, Jana
Núdziková, Anna Stanislavová.
V roku 2018 nás navždy opustili Vladimír Kubovčík, Jozef Brziak, Jozef Lukáč starší. Minútou ticha sem si uctili ich
pamiatku. Po tomto úvode Viera Brtáňová odovzdala slovo
Ing. Milanovi Brtáňovi, ktorého výbor ZO poveril vedením
rokovania VČS. Prítomných oboznámil s programom. Vykonal voľbu komisií a konštatoval, že VČS sa zúčastňuje 80
členov ZO, VČS je uznášania schopná.
1. Viera Brtáňová predniesla správu o činnosti za rok
2018,ktorá bola zameraná na rozvoj členskej základne, oblasť sociálnozdravotnú, oblasť športu a turistiky, kultúrno
-spoločenskú oblasť, brigádnickú činnosť, oblasť mediálnu
a vzdelávanie.
2. Margita Dúbravcová predniesla správu o hospodárení za rok 2018
3. Ing. Milan Brtáň predniesol správu revíznej komisie
4. Margita Dúbravcová predložila rozpočet na rok
2019
5. Magdaléna Budová oboznámila prítomných s úlohami na rok 2019
6. Viera Brtáňová vyhodnotila aktivitu členou a občanov, ktorí sa podieľajú na práci v prospech starších občanov
na rôznych úsekoch a poskytujú seniorom pomoc. Ďakovné listy sa rozhodol výbor udeliť nasledovným členom a
občanom. Mgr. Jurajovi Filovi starostovi obce, Jaroslavovi
Jurášovi, Valérii Jandovej , Jaroslavovi Mlynčekovi a Kataríne Števkovej.
Ďalej sme zablahoželali jubilujúcim členom. K 70tke
Magdaléne Budovej, Ľubomírovi Čabajovi, Vladimírovi
Eichlerovi, Tatiane Hadvidždiakovej a Dagmar Mišunovej.
K 80tke Jánovi Ondášovi, Františkovi Pavelicovi, Anne
Kompišovej. K 90tke Zdenke Komorovej. Pre zosnulého
p. Jozefa Brziaka sme odovzdali kyticu manželke Viere
Brziakovej. Oceneným i jubilantom zablahoželal i starosta
p. Filo.
7. V diskusii p. Kostráb navrhol v rámci minuloročných osláv 100 roč. vzniku ČSR a tohoročných osláv
M.R.Štefánika navštíviť jeho mohylu na Bradle. P. Emma
Žišková poďakovala za pozvanie, tlmočila pozdrav od p.
predsedu Kotiana a poďakovala za prácu výboru a predsedníčke Viere Brtáňovej a za vzornú spoluprácu a pomoc
starostovi Jurajovi Filovi. Informovala prítomných, že vedenie organizácie JDS v Bratislave tlačí na vládu o zlepšovanie života dôchodcov, predovšetkým v oblasti sociálnej
a zdravotnej.
Svoj príspevok ukončila slovami básne preds. ZO z
Bobrovca Anny Olšovskej „ Ľudia dobrí, čo vám priať?“
Starosta obce pozdravil prítomných, poďakoval za pozvanie, uviedol, že v prednesenej správe sme vypočuli množstvo aktivít, ktoré ZO uskutočnila. Poďakoval výboru a
predsedníčke za aktívnu činnosť.
Zuzana Droppová poďakovala za poslancov OZ za pozvanie na naše rokovanie, neprítomných ospravedlnila, vyslovila , že spoluprácu s OZ bude pokračovať a teší sa na ňu.
P. Multáňová a p. Huštáková poďakovali za pozvanie prisľúbili pokračovanie v spolupráci na ktorú sa tešia.
p. Cholvadtová navrhla, aby sa jubilantom členom ZO osobne šlo zablahoželať v deň výročia. P. Hadvidžiaková
upozornila na odpadkové nádoby. Ing. Milan Brtáň upozornil na zákon o ochrane osobných údajov. P. Brtáňová podala
niekoľko informácií o možnosti prihlásenia sa na vystúpenie súboru Alexandrovcov v júni 2019 vo Východnej a prihláNoviny z Jána
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senia sa liečebno-rehabilitačné pobyty pre rok 2019.
8. Mgr. Jana Pivková predniesla návrh na uznesenie s dodatkom o ochrane osobných údajov, ktorej bol jednohlasne schválený. P. Brtáň ukončil rokovanie, poďakoval prítomným za účasť, za aktivitu v rokovaní. P. Brtáňová v závere
oficiálneho rokovania uviedla, že všetko, čo sme uskutočnili a zabezpečili v prospech seniorov bola naša spoločná
práca, práca výboru a spolupráca so starostom a obecným zastupiteľstvom- patrí všetkým veľké poďakovanie. Poďakovala aj pracovníkom a vedúcemu hotela Štart a hudobnej skupine SENIOR BEND, ktorá sa postarala a spríjemňovala
popoludnie po oficiálnej časti.
Viera Brtáňová

Zdravý životný štýl – pokračujeme s prednáškami o zdraví
Duševné zdravie je oblasť ktorá sa dotýka mnohých seniorov, preto sme sa pri rozhovore s MUDr.
Martou Voštinákovou dohodli pre túto tému. Žiaľ
doktorka ktorá mala medzi nás prísť a informovať
nás o duševnom zdraví nemohla na tento termín
prísť. MUDr. Voštináková si pre nás pripravila náhradnú tému tiež veľmi potrebnú a zaujímavú, týkajúci sa infekcie močových ciest a ich predchádzanie.
Problémov z tejto oblasti je veľa, preto sa živo o nich
diskutovalo. Získali sme mnoho zaujímavých informácií. Poďakovali sme sa za príjemné a poučné chvíle
strávené s pani doktorkou. Vyslovili sme presvedčenie, že sa v roku 2019 znovu stretneme.
Viera Brtáňová

Návšteva Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku
S potešením sme prijali
pozvanie na vernisáž výstavy „ Modrobiely svet“, ktorá sa uskutočnila 20.11.2019
v Národopisnom múzeu v
Liptovskom Hrádku. Autorkou výstavy bola Mgr.
Simona Jaššová. Dozvedeli
sme sa o histórií modrotlačiarskeho remesla- od jeho
počiatku až po súčasnosť.
Osobne sme sa zoznámili s modrotlačou majstra
Mateja Rabadu. Súčasťou
vernisáže
boli
ukážky
tvorby súčasných výrob-

cov odevov, bytových textílií, doplnkov a rôznych
predmetov.
Prekvapila
nás pracnosť pri výrobe
modrotlače a pokračovanie
v jej tradícii. Celá táto akcia na nás veľmi príjemne
zapôsobila a sme radi , že
sme mali možnosť sa jej
zúčastniť.
Národopisné múzeum v
Liptovskom Hrádku sme
navštívili po druhýkrát v
priebehu krátkeho času.
Zúčastnili sme sa na tvorivých dielňach, ktoré nám

tam vybavila Zlatica Melnová. Tvorivé dielne neuskutočňujeme len doma, ale
aj mimo obce, aby sme túto
činnosť spestrili. Prekvapilo nás pripravené prostredie, pripravený materiál s
ktorým sme mali pracovať.
Lektorka tvorivých dielní
Anna Kolkusová nás srdečne privítala a podrobne
zoznámila so začiatkami
modrotlačiarstva na Liptove a mnohými ukážkami
dopĺňala svoj výklad. Pomáhala nám pri tvorbe bá-

bik vytvorila veľmi srdečnú, družnú atmosféru. Toto
podnietilo i pána Milana
Brtáňa do tvorby. Ponúkla
nám občerstvenie, čo sme
v tejto príjemnej atmosfére
aj prijali. Pani lektorka si
pochvaľovala náš tvorivý
prístup a tešila sa z našich
výsledkov. A my samozrejme tiež. Lúčili sme sa so
srdečným
poďakovaním
s tým, že by sme si rady
takúto spoločnú činnosť
zopakovali.
Viera Brtáňová

ROKOVANIE ZO JDS SO STAROSTAMI A PRIMÁTORMI OKRESU
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Významným podujatím základných organizácií je konanie aktívu ZO
so starostami a primátormi okresu
Liptovský Mikuláš, ktorý sa v roku
2018 uskutočnil 17.októbra v Svätom
Kríži, ktorého sa zúčastnili Mgr. Juraj
Filo, Viera Brtáňová, Margita Dubravcová, Blažena Brtáňová, MUDr.
Magda Záborská. Delegovaný bol aj
Vladimír Mlynček ml., ktorý sa pre

nemoc aktívum nezúčastnil.
Pozvaní hostia:
Vo svojich úvodných príhovoroch
ocenili aktívnu prácu seniorov v obciach a mestách. Vyzdvihli ich veľký
podiel na živote obcí a miest , kde
majú nezastupiteľné miesto.
Predseda okresnej a krajskej organizácie JDS Dr. Michal Kotian vo svojom príhovore uviedol, že je to už 18

rokov čo sa takto stretávajú predstavitelia a zástupcovia základných organizácií so starostami a primátormi
a konfrontujú vzájomnú spoluprácu.
Uviedol množstvo akcií a podujatí ,
ktoré základné organizácie, okresná
organizácia i krajská organizácia za
uplynulé obdobie uskutočnili. Poďakoval všetkým predsedom ZO , výborom ZO, ale aj mnohým členom ZO za
Noviny z Jána
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aktivitu, ktorú v sledovanom období
vykonali. Veľmi srdečne poďakoval
starostom obcí a primátorom Liptovského Mikuláš a Liptovského Hrádku
za pomoc a spoluprácu, bez ktorej
by základné organizácie a okresná
organizácia nemohli zabezpečovať

celoročnú prácu.
Na základe odporučení ZO odovzdal
aktívnym členom JDS vyznamenania
okresnej a krajskej organizácie JDS.
Z našich členov boli ocenení : Margita Dubravcová – vyznamenanie 2.
stupňa, Brtáňová Blažena, MUDr.

Magda Záborská, Mlynček Vladimír
ml. – ďakovné listy. Oceneným touto
cestou ďakujeme za aktívnu prácu v
prospech občanov.

POD JEDLIČKOU posedenie pri vianočnej kapustnici
Na 13.12.2018 sme si pripravili
spoločenské posedenie „Pod jedličkou“
s vianočnou kapustnicou. Uskutočnilo
sa v hoteli Štart kde nás čakalo krásne
pripravené prostredie. Prišiel medzi nás
aj starosta Mgr. Juraj Filo. Prekvapením
tohto stretnutia bolo vystúpenie, scénka
ktorú si pre nás o nás pripravili Jozef
Lukáč a Jaroslav Adamčík, čím nás
veľmi potešili. Ďakujeme. Do tanca a na
počúvanie nám hrala aj spievala naša
hudobná skupina Senior Bend. Pochutili
sme si na výbornej kapustnici, za čo by si
autor vyslúžil zlatú varešku. Stretnutie sa
nieslo vo vzájomných, družných debatách
i v debatách so starostom. Ďakujeme
všetkým, ktorí po každej stránke toto
posedenie zabezpečili. Predovšetkým
vedeniu a pracovníkom hotela Štart.

Viera Brtáňová

ANDREJ LUKÁČ
výroba krátkych nožov, loveckých oštepov, kožených
púzdier, štítov.
mob.:
0903 427 695
mail:
andrejlukac991@gmail.com
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Novootvorena chránená
dielňa Handmade Ella
- hop Elena Plauterova
Pod
Stráňou
101,
Liptovský Ján.
Ponúka:
obšívanie,
prešívanie
odevov,
šitie záclon závesov,
posteľných
obliečok,
obrusov, výroba a predaj
bytových dekorácií a
hračiek.
tel.0949 262 164.

Viera Brtáňová
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SLOVENSKÝ ZVAZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

Naša ZO SZPB , ktorá pôsobí v Liptovskom Jáne už roky , má v súčasnosti 23 členov a je
jednou zo 600 ZO v rámci celého Slovenska . Úzko spolupracuje s obcou, cirkevnými a pozemkovými spoločenstvami, ZŠ s MŠ, ale aj spoločenskými organizáciami. Organizuje spomienkové
oslavy a pietne akty, hlavne pri príležitosti významných historických výročí : ukončenie prvej
a druhej svetovej vojny , SNP , oslobodenie SR a našej obce ,starostlivosť o priamych účastníkov
protifašistického odboja, starostlivosť o pamätníky , prednášky , besedy a semináre .

Pri príležitosti životného jubilea 94 rokov bola
p. Jánovi Pacigovi udelená pamätná medaila
Milana Rastislava Štefánika

Prednáška pre žiakov ZŠ s MŠ v rámci výučby dejepisu II.sv.
vojna, 8.2.2019 (Doc. PhDr .Oldřich Vaněk CSc.)

Pietny akt pri príležitosti ukončenie I sv. vojny

Pietny akt pri príležitosti 74 výročia oslobodenia našej obce
(1.2.1945) Prednáška v obecnom rozhlase (p. Jančuška)
Mgr. Jaroslav Adamčík
Noviny z Jána
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Knižné novinky

V decembri 2018 vo vydavateľstve Elist vyšla kniha autentických spomienok občana
Lipt. Jána Mateja Oravca, doplnená o informačne nasýtený úvod PhDr. Petra Víteka a o
dobové fotografie zo Štátneho archívu.
Spomienky svojho starého otca Mateja Oravca, priameho účastníka bojov na východnom
fronte v rokoch 1941 - 1943, spracovala jeho vnučka Enja Rúčková, členka Spolku slovenských spisovateľov. Rozhodla sa ich zverejniť pri príležitosti osláv 70 rokov od ukončenia
2. svetovej vojny. Odvtedy už ubehli necelé štyri roky, nakoľko proces od spracovania textu
po vydanie knihy nejaký čas trvá. Zápisky sú však stále rovnako vzácne a čitateľsky príťažlivé nielen pre pamätníkov, majú čo povedať aj dnešnej mládeži. Historicky pravdivo
približujú atmosféru vojny a postoj slovenských vojakov k nej. V mnohých z týchto na prvý
pohľad nenápadných a nesmelých chlapcoch bilo odvážne srdce hrdinu a mnohé ich činy
sú hodné úcty.
Začiatkom roka vydalo mestské Múzeum Janka Kráľa druhé opravené a
doplnené vydanie publikácie svojej bývalej dlhoročnej pracovníčky Anny Šmelkovej. Publikácia Sprievodca po niektorých cintorínoch stredného a horného
Liptova - Osobnosti (aj zabudnuté) na liptovských cintorínoch zachytáva významných ľudí, ktorí v 18., 19., a v 20. storočí pôsobili v strednom a hornom
Liptove a sú tu aj pochovaní. Autorka po viacročnom výskume predstavuje viac
ako 300 osobností, medzi ktorými nájdete evanjelických aj rímskokatolíckych
kňazov, evanjelické diakoni sy, národných buditeľov, štúrovcov, učiteľov,
profesorov spisovateľov, prekladateľov, organizátorov kultúry a športu, osvetových pra-covníkov, novinárov, kníhkupcov, historikov, vedcov humanitných
aj technických vied, architektov, lekárov, jaskyniarov, predstaviteľov miest a
obcí a dalších.
Publikácia vyšla v grafickej úprave Ivana Červeného a dozviete sa v nej o
pohnutých osudoch osobností, ktoré aj v ťažkých životných podmienkach ostali
verné milovanému slovenskému národu a svojej viere. Môžete si ju kúpiť v zákazníckom centre Múzea Janka Kráľa na námestí.
Koncom roka 2018 vyšla dvojdielna kniha Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie, editorov Jana Kožárová,
Ján Hučík, Lucia Mikurčíková, vo vydavateľstve Prešovskej
univerzity.
Základné poznatky o špeciálnej pedagogike sú detailne
rozpracované, v dvojdielnej vysokoškolskej učebnici kde
autori reagujú na potrebu ozrejmiť tie témy, ktoré sa týkajú
práce s jedincom so zdravotným postihnutím.
Vysokoškolská učebnica Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie je tematicky rozdelená do dvoch dielov.
Prvý vysvetľuje všeobecnejšie otázky špeciálnej pedagogiky,
venuje sa základnej terminológii a témam, ktoré s ňou súvisia.
Prináša vysvetlenie pojmov integrácia, inklúzia, rehabilitácia,
poradenstvo, kvalita života osôb s postihnutím, ale všíma si aj
etickú rovinu práce s osobami s postihnutím.
Cieľom druhého dielu je v teoretickej rovine rozpracovať základné východiská výchovy, vzdelávania a starostlivosti o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, medzi ktoré patria osoby s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou,
s vývinovými poruchami učenia a pozornosti, s poruchami správania, s viacnásobným postihnutím, ale aj osoby s
nadaním a osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia. V obidvoch dieloch Špeciálnej pedagogiky pre pomáhajúce
profesie sa editorom podarilo získať príspevky od profesionálov s dlhodobými odbornými, vedeckými aj praktickými
skúsenosťami.
Publikácia je určená študentom, pracovníkom v sociálnej práci, ošetrovateľstve, verejnom zdravotníctve, pedagogike, ale aj iným príbuzným odborom, kde je prepojenie na špeciálnu pedagogiku. Jej zámerom je oboznámiť odborníkov rôznych profesií so základnou školskou terminológiou, charakteristikou a špeciálnymi edukačnými potrebami
rôznorodej skupiny detí a žiakov v rámci včasnej intervencie, predprimárneho a primárneho vzdelávania, ale aj rámci
profesijnej prípravy a vzdelávania v dospelosti.
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Hokejové derby „Lohaziari vs Žabiari 2019“
V našej obci sa 26.01.2019 odohral historicky prvý hokejový zápas pod holým nebom medzi obcami Liptovský
Ján a Uhorská Ves. Hralo sa systémom 4 hráči v poli plus
brankár. Oba tímy postavili na tento zápas po 8 hráčov.
Stretnutie rozhodoval ten najskúsenejší a určite aj najstarší - ešte stále aktívny hokejista našej obce - pán Ferko
Pavelica. Ako to už pri takýchto dueloch býva zvykom, na
ľade nechýbal ani maskot s názvom Miško, z ktorého sa
úprimne tešili hlavne deti.
Pred stretnutím zaznela Hymna SR, následne starostovia
obidvoch obcí hodili na ľade multifukčného ihriska úvodné symbolické buly. Zápas mal 2 polčasy trvajúce 25 minút.
Hráči obidvoch mužstiev predviedli výkony na takmer
profesionálnej úrovni s minimom faulov a s krásnymi hokejovými akciami. Pán rozhodca držal morálku a emócie
hráčov počas celého zápasu dokonale pod kontrolu. Atmosféra bola na ľade i medzi divákmi dokonale zladená,
o čom svedčia aj niektoré fotografie. Zápas sa skončil v
riadnom hracom čase víťazstvom hráčov z Uhorskej Vsi
v pomere 7:6 a potom nasledovali samostatné nájzdy každého jedného hráča vrátane brankárov. Tieto vyhrali naši
chlapci z Liptovského Jána v pomere 3:1.
K dobrej nálade nepochybne prispelo občerstvenie, ktoré
sponzorsky zabezpečil pán Zbynek Závodský, pán Dušan
Čúrny ml. a členovia Občianskeho združenia Jánčania pre
Ján. Po ukončení stretnutia odovzdali organizátori starostom obidvoch obcí krásne, ručne robené drevené puky
aj s hokejkami, na ktorých bolo znázornené logo celej akcie „ Lohaziari vs Žabiari 2019“, ktoré na akciu vyrobil
bezodplatne náš spolubočan Jožko Lukáč, za čo mu patrí
veľká vďaka.
O 2 týždne neskôr, 09.02.2019, sa konalo odvetné stretnutie v Uhorskej Vsi - na ľade pod diaľničným mostom.
Naši jánski chlapci nenechali nič na náhodu a poriadne
sa na tento zápas pripravovali, o čom svedčí aj výsledok.
Lohaziari vyhrali v riadnom hracom čase 9:6 a taktiež aj
po samostatných nájazdoch v pomere 4:1. Uhorčania sa
organizáciou na tento odvetný zápas nenechali zahanbiť a
pripravili občerstvenie v podobe chutnej kapustnice a bohatého nápojového lístka. Varené vínko príjemne zohrialo
dušu aj telo. Žabiari veľmi milo prekvapili aj tým, že pani
Evka Beťková ušila krásneho a výstižného maskota - ako
inak - Žabiaka.
S myšlienkou zorganizovať túto akciu prišli členovia Občianskeho združenia Jánčania pre Ján a okamžite sa stretli
s ochotou zo strany obecného úradu v Liptovskom Jáne aj
v Uhorskej Vsi. Ruku k dielu samozrejme priložili dobrovoľníci z obidvoch obcí, ktorí sa po dobu zhruba 3 týždňov
každý večer usilovne starali o kvalitu ľadových plôch na
multifunkčnom ihrisku v areáli TJ Štart v Liptovskom Jáne
a tiež v aréne pod diaľničným mostom v Uhorskej Vsi, za
čo im patrí náš obdiv a poďakovanie. Cieľom stretnutia
bolo v duchu priateľstva zblížiť občanov susediacich obcí,
čo sa v podstate aj podarilo. O perfektnú atmosféru sa na
obidvoch zápasoch postaralo množstvo divákov z Jána
i z Uhorskej, ich ohlasy boli veľmi pozitívne a dokonca
padli aj otázky, prečo sa niečo podobné nezorganizovalo
už skôr.

Na konci akcie bolo organizátormi prisľúbené, že pokiaľ
im počasie a zdravie bude priať, môžu sa fanúšikovia tešiť
na každročné derby. Ďakujeme preto ešte raz všetkým za
podporu a uznanie a už teraz sa tešíme na ďalsie ročníky
tejto super akcie, ktorá nemala porazeného, lebo každý,
kto prišiel a zabavil sa, bol víťazom.
(za OZ Jánčania pre Ján F.Jančuška)
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Z činnosti Stolnotenisového oddielu pri TJ „Štart“ Liptovský Ján za obdobie 2018/2019

Dlhodobá súťaž 6. okresnej ligy mužov roč. 2018/2019 sa začala v utorok 6.10.2018, zápasom na Nižnej Boci, kde
naše mužstvo remizovalo 9:9, potom na domácich stoloch vyhralo s Ľubeľou „B“ 14:4, ďalší zápas vyhralo v Bobrovci
„B1“ 13:5, doma s Jamníkom „B“ vyhralo 10:8, v Závažnej Porube vyhralo 15:3, v Iľanove „B“ prehralo 6:12, doma s
Demänovou „A“ vyhralo 10:8, potom v P. Ľupči vyhralo 14:4, s Východnou „B“ doma prehralo 8:10, v predohrávanom
zápase vyhralo doma s N. Bocou „A“ 14:4, v Ľubeli 16:2, doma s Bobrovcom „B“ 11:7, so Z. Porubou 10:8, v Jamníku
17:1, s Iľanovom „B“ 12:6.
Po 15. kole súťaže je v tabuľke na 1. mieste so ziskom celkom 40 bodov pred Z. Porubou „A“. Dlhodobá súťaž
6. ligy končí až 30.3.2019, kedy sa bude hrať finále pre málo mužstiev v súťaži 6. ligy sa bude hrať play-off systém o
celkového víťaza. Naši hráči dúfajú, že sa do súťaže play-off prebojujú a obsadia jedno z popredných miest. V prestávke
po jesennej časti súťaže náš oddiel usporiadal „vianočný stolnotenisový turnaj“ 33.roč., ktorý sa konal dňa 26.12.2018 v
telocvični ZŠ Lipt. Ján. Turnaja sa zúčastnilo celkom 23 hráčov, víťazmi jednotlivých kategórií sa stali:
I. Kategória hráčov registrovaných:
II. Kategória hráčov neregistrovaných
III. Kategória žiakov do 15. rokov
1.) Richard Fillo – TJ „Štart“ Lipt. Ján
1.) Jozef Ráchel – L. Mikuláš
1.) Radoslav Buc – Lipt. Ján
2.) Martin Hán – TJ „Štart“ Lipt. Ján
2.) Ľubomír Oravec ml. – Lipt. Ján
2.) Tomáš Krajči – Lipt. Ján
3.) Peter Tomčík - TJ „Štart“ Lipt. Ján
3.) Ferdinand Jančuška – Lipt. Ján
3.) Filip Krajči – Lipt. Ján

Víťazi jednotlivých kategórií boli už tradične odmenení vecnými cenami (pohármi), ktoré zabezpečila obec
Lipt. Ján.
STO touto cestou ďakuje všetkým za účasť na tomto turnaji a súčasne pozýva milovníkov tohto športu na
budúci 34. ročník.
Dušan Čurný
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