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Aktuality

Tri otázky

S blížiacou sa letnou sezónou sa zväčšuje počet áut, ktoré sa po zmene značenia na diaľničnom zjazde D1 do
Liptovského Jána otáčajú na začiatku
dediny. Značne zaťažujú hlukom občanov, ktorí bývajú na začiatku obce
a ničia trávne porasty a ploty v blízkosti cesty. Mnohokrát ohrozujú chodcov
a cyklistov čím narúšajú celkovú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
v tejto časti. I keď dočasne, po upozornení zástupcov obce tabule odstránili,
znovu sa objavili začiatkom roka. Preto
som sa opýtala starostu Juraja Fila, aké
ďalšie kroky obec podnikla?
„Listom zo 14. 3. 2011 sme sa obrátili
na vtedajšieho generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Alana
Sitára. Vzápätí bola na 20. apríla. 2011
zvolaná komisia za účasti zástupcov národnej diaľničnej spoločnosti, obce Liptovský Ján, odboru dopravy ŽSK, dopravných inžinierov PZ SR a Slov. správy
ciest ŽSK. Výsledok posúdenia situácie
je, že sa odstránia značky prikazujúce smer jazdy tak, ako to bolo po mnohé
roky predtým. Na diaľničnom zjazde D1
do Liptovského Jána bude zákaz zjazdu
áut nad 7,5 t. Verím, že montáž nového
značenia bude uskutočnená do letnej sezóny. Všetko však závisí od toho, či túto
zmenu diaľničného značenia bude možné urobiť bez projektu, alebo bude potrebný projekt, ktorý bude musieť schváliť
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Preto prosím občanov, ktorých sa
táto situácia bezprostredne dotýka o trpezlivosť.“ Snáď úradnícky šimel nezaspí a v lete budú otáčanie áut v obci
pripomínať už len vyjazdené koľaje na
trávnatých plochách pri ceste.
Do letnej sezóny malo byť zrekonštruované detské ihrisko pri škôlke, na
Kadi a pribudnúť malo nové ihrisko pri
bytovkách v Políku. Tešila som sa možno viac ako nič netušiace deti. No ako
dni ubiehali, nič sa nedialo a tak ma
ďalšia otázka zaviedla na obecný úrad.
Čo som sa dozvedela môžem v skratke
zhrnúť. Projekt bol úspešný a od minulého roka leží na stole v Poľnohospodárskej platobnej agentúre ako mnoho
ďalších projektov a čaká – na podpis
ministra. To, že lehota na vybavenie,
ktorá je tri mesiace, už uplynula akosi
nikoho z úradníkov netrápi. Takže nám
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Na porovnanie
vľavo pred
a vpravo po
revitalizácii
obce

neostáva iné len trpezlivo čakať, kým
sa ľady pohnú.
Aspoň, že revitalizácia obce prešla do zdarného konca i keď skorý začiatok zimy zaskočil stavbárov a práce
boli presunuté až na jar. Počas mája
boli ukončené takmer všetky práce.
A výsledok? Mnohých potešil, iných
prekvapil a zaskočil. Ako hodnotíte výsledné dielo pán starosta?
„Oproti pôvodnému projektu sme museli urobiť značné ústupky a kompromisy kvôli tomu, že projekt bol financovaný
z eurofondov a celková suma bola krátená o cca 20 % z dôvodu neoprávnených
nákladov. Tie vznikli z naprojektovania
úprav nepodporovaných financiami z eurofondov, ale značne doň zasiahli i pamiatkári a ďalší úradníci so svojimi pripomienkami. Viem, že nie všetci sa stotožnia s architektonickým prevedením.
No dúfam, že väčšina ocení rekonštrukciu, vďaka ktorej sa zveľadila veľká časť
obce v pamiatkovej zóne. V ďalšej fáze sa
dokončí výsadba zelene a úprava priľahlých plôch tak, aby táto časť obce poskytovala príjemné prostredie na oddych.“

Určite je dobré, že v obci vládne čulý
stavebný ruch i keď mnohí ho zrejme
majú už dosť a iní by sa mu zase potešili. Treba veriť, že i naďalej sa bude
dariť obecnému úradu získavať finančné prostriedky na rekonštrukciu obce
a stavebný ruch sa presunie do tých
častí, kde bolo doposiaľ ticho.
„Rád by som poukázal aj na negatívne javy, ktoré s príchodom jari a teplejšieho počasia súvisia. Zo zimného spánku
sa zobudili nielen medvede, ale i vandali.
Za krátky čas stihli rozbiť okná na dome
č. 150 (pri kostole), vyvrátiť kontajner,
zničiť niekoľko tabuliek k historickým
objektom v obci a spôsobili ďalšie škody.
Preto vás prosíme o pomoc. Ak zbadáte,
že niekto ničí obecný majetok a tým aj váš
volajte na tel. číslo 158 alebo na obecný
úrad. Veľa úsilia a peňazí stojí oprava
pričom mnohé veci sa opraviť nedajú.
Na záver by som vás chcel všetkých
pozvať na Svätojánske noci, ktorých
program sa nachádza na poslednej strane týchto novín. Hádam nám bude priať
počasie a prežijeme spolu pekné chvíle.“
Monika Urbanová

Aktuality

Schválené uznesenia zo zasadnutí OZ
Skrátený výpis
Zo dňa 04. 04. 2011
OZ schválilo:
– dotáciu na mzdy a odvody do poistných fondov pre asistenta učiteľa v ZŠ
s MŠ v Liptovskom Jáne vo výške 700
€/mesačne do júna 2011,
– zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce.
OZ súhlasí s uzavretím zmluvy o zriadení záložného práva, predmetom,
ktorej je zabezpečenie pohľadávky obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, vo výške
789 589,12 € s DPH, z kúpnej zmluvy
V 54/2011 zo dňa  05. 01. 2011 na základe ktorej Obec Liptovský Ján nadobudla vlastníctvo pozemku parcelné číslo KN C 568/22 o výmere 245 m2
ostatné plochy, pozemku parcelné číslo
KN C 568/24 o výmere 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcelné číslo KN C 568/25 o výmere 53 m2,
zastavané plochy a nádvoria, pozemku
parcelné číslo KN C 568/26 o výmere
21 m2, zastavané plochy a nádvoria,
stavbu bytový dom blok B súpisné číslo 369 postavenej na pozemku parc. č.
KNC 568/24, o výmere 333 m2, zastavané plochy a nádvoria, pričom kúpna
cena má byť zaplatená do 30. 06. 2011.  
OZ súhlasí s uzavretím zmluvy o zriadení záložného práva, predmetom
ktorej je zabezpečenie pohľadávky obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, vo výške
1 168 323,85 € s DPH z kúpnej zmluvy V 53/2011 zo dňa 05. 01. 2011 na
základe ktorej obec Liptovský Ján nadobudla vlastníctvo pozemku parc. č.
KNC 568/29 o výmere 464 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc.

č. KNC 568/30 o výmere 53 m2, zastavané plochy a nádvoria, stavbu bytový
dom blok A súpisné číslo 370 postavenej na pozemku parc. č. KNC 568/29,
o výmere 464 m2, zastavané plochy
a nádvoria, pričom kúpna cena má byť
zaplatená do 30. 06. 2011.  
OZ schválilo:
– nájomníkov do nájomných bytov
takto: 3-izbový byt: Jezná Zuzana, Lisý
Peter, 2-izbový byt: Bobríková Zuzana,
náhradníci: Širicová Petra, Hladká Miroslava, 1-izbový byt: Šajbidor Ján v 16
b. j. č. súpisné 491, 1-izbový byt: Kubáň
Ján v 23 b. j. č. súpisné 370,
– protipovodňový plán záchranných
prác obce,
– kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je
kúpa spoluvlastníckych podielov k novovytvorenej parcele KNC 427/10 o výmere 48 m2, za kúpnu cenu 960 €,
– kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je
kúpa spoluvlastníckych podielov k novovytvorenej parcele KNC 1724/4 o výmere 86 m2 trvalé trávne porasty, za
kúpnu cenu 1 720 €,
– prenájom časti pozemku o výmere
70 m2 p. Kataríne Šajbidorovej na výstavbu predajného stánku do 31. 12.
2030 za sumu 225 €/rok,
– zmluvu o úplnej úhrade nákladov
na obstaranie Územnoplánovacej dokumentácie doplnku č. 4 k ÚPN Obce
Liptovský Ján medzi Eurelax LM, s.r.o
a obcou Liptovský Ján,
– finančnú úhradu 10 €/hod. za službu
občanom odvoz, dovoz autom AVIA,
– zástupcu obce za člena rady školy pri
ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne, poslanca
OZ Romana Vajsa.

Zo dňa 05. 05. 2011
OZ schválilo :
– zmenu účelu dotácie schválenú uznesením 25/5/2010 na nový účel mzdové
prostriedky,
– zmenu účelu dotácie schválenú uznesením č. 25/5/2010 na nový účel nenávratná dotácia, mzdové prostriedky.
OZ súhlasí s tým, aby obchodná spoločnosť STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš založila svoju pohľadávku z kúpnej zmluvy z 05. 01. 2011
– V 53/2011, ktorá je zabezpečená záložným právom V 875/2011 v prospech
VOLKSBANK Slovensko, obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje zaplatiť kúpnu
cenu vo výške 1 168 323,85 € na účet
STAVOINDUSTRIA Lipt. Mikuláš.
OZ schválilo pracovné komisie:
Finančná komisia: Pavol Mikušiak, Pavol Mikušiak ml., Ján Fencl.
Komisia pre školstvo a vzdelávanie:
Zora Šimovčeková, Jana Pivková, Kvetoslava Čenková, Zuzana Kissová.
Komisia pre šport a telovýchovu: Stanislav Dubovský, Julius Šimovček, Peter
Širica, Ján Strachan.
Komisia sociálna: Jaroslav Adamčík,
Renáta Hurajová, Andrea Repčeková,
Jozef Urban.
Komisia pre kultúru: Ľubomír Urban,
Petra Dubjelová, Lenka Karolčeková,
Rudo Gajar.
Komisia pre cestovný ruch, obchod
a služby: Roman Vajs, Katarína Schrötterová, Peter Vaňek, Iveta Koberová.
Komisia verejného poriadku: Ján Mlynček, Peter Mlynček, Dušan Čurny st.,
Roman Krajči.
Celé znenia uznesení nájdete na internetovej stránke www.liptovskyjan.sk

Vyhliadka
V historických prameňoch sú zmienky z čias, keď hrebeň Stráne nad Liptovský Jánom nebol zalesnený a na jeho
vrchole sa nachádzali oddychové terasy s lavičkami, ktoré ponúkali krásny výhľad na našu obec a široké okolie.
Posledné víchrice vylámali značnú časť porastu na Stráni čo znovu oživilo myšlienku obnovenia oddychovej terasy.
Samozrejme, že k terase patrí i prístupový chodník, ktorým sa bude dať k nej dostať bez väčšej námahy. Vďaka iniciatíve ZO SZPB, ktorá našla oporu na Obecnom úrade v Liptovskom Jáne a s povolením vlastníkov lesa, bola zorganizovaná brigáda, počas ktorej bol vyznačený a vykopaný chodník, ktorý začína pri zadnom vchode na cintorín a ďalej
pokračuje traverzom. Na jeho konci bude oddychová terasa s lavičkami. Na začiatok a koniec chodníka budú osadené
Jozef Urban
informačné tabule. Tabuľa na vyhliadke bude popisovať významné objekty v blízkom okolí. 	
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Pripomenuli sme si ukončenie vojny
svoje úlohy pán Peter Vodila a Jozef Brziak mnohokrát s nasadením života
počas materiálno-technického zabezpečenia armády a partizánov. Pán Ján
Paciga st. plnil úlohy v asistenčnej čate
SNR, ktorá zabezpečovala ochranu
transportov zbraní do Sovietskeho zväzu. Neskôr bol presunutý do Brezna,
kde sa zúčastnil obrany Harmaneckej
doliny. Tu bola jeho jednotka presilou
Nemcov zajatá a on bol deportovaný
do koncentračného tábora v Gdaňsku.
Všetci ostatní nemenovaní, ktorí
padli alebo sa dožili požehnaného veku,
boli v pravý čas tam, kde ich národ potreboval. Boli hybnou silou a za to si zaslúžia našu úctu.
K prítomným sa prihovoril Jozef Urban, starosta obce Juraj Filo, zaznela báseň v podaní
V poslednom období sa naša spoločVladimíra Kubovčíka a hymnu zaspieval MES Svätojánsky prameň

Ôsmeho mája sme si pripomenuli
ukončenie 2. sv. vojny. V dejinách politických, sociálnych a národných zápasov Slovákov ako aj ďalších národov
a štátov majú stále miesto udalosti, ktorých odkaz je stále živý. Sú to historické
medzníky, ktoré zanechali hlbokú ryhu
v pamäti národa.
Ôsmeho mája uplynulo 66. rokov od
udalostí, ktoré ukončili najstrašnejšiu
vojnu v novodobých dejinách. Tá skončila porážkou nemeckého fašizmu.
Blížiace sa oslobodenie pocítili naši
občania už začiatkom februára 1945,
keď povolil prísny režim, ktorý dovtedy panoval v obci po vytvorení stálej
posádky v bývalých svätojánskych kúpeľoch. Obec bola dovtedy uzatvorená
a von mohli len so zvláštnym povolením. V tomto období boli občania navzájom veľmi súdržní bez ohľadu na
príslušnosť, čo im pomáhalo prekonávať ťažké obdobie, keď smrť hrozila na
každom kroku. S príchodom prvých
prieskumníkov ČA, ktorí sa objavili 1.
februára nastalo dočasné uvoľnenie. Po
ňom však nasledovali tuhé boje o Háj
nad Liptovským Mikulášom, kde mali
Nemci obranné postavenia. Striedavé víťazstvá a porážky trvali až do 4.
apríla, kedy bol oslobodený Liptovský
Mikuláš.
Za tento čas sa Ján premenil na palebnú pozíciu ťažkých jednotiek ČA.
Smutne známe kaťuše boli rozostavené Pod Stráňou odkiaľ pálili hlavne
na postavenia Nemcov na Háji. Boja
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Medzi účastníkmi pietneho aktu boli i veteráni 2. sv. vojny pán Jozef Brziak, pán Ján
Paciga st., pán Peter Vodila a ďalší, ktorí počas nej vyrastali

neschopní občania Jána, hlavne ženy
a deti, boli evakuovaní do dedín východne od Liptovského Hrádku. Ocitli sa síce na oslobodenom území, ale
starosti o obživu, hľadanie príbuzných
a dobrých ľudí, kde by sa mohli uchýliť
boli nové problémy, ktoré im sťažovali
život. O to radostnejší bol návrat domov, ktorý vzápätí skalil žiaľ nad zničenou obcou.
V bojoch so zbraňou v ruke bojovalo
z našej obce okolo 76 občanov. Na pamätnej doske pamätníku padlých v obci
sú vyryté mená tých, ktorí padli za našu
slobodu. Z týchto všetkých spomeniem
aspoň posledných troch žijúcich veteránov. V posádke v Brezne bolo stredisko vyzbrojovania občanov, ktorí sa prihlasovali už v 44-tom do SNP. Tu plnili

nosť dostáva do stavu, keď vplyv extrémizmu narastá a naopak pozornosť zo
strany štátu a jeho orgánov klesá. Novodobé formy, ktoré nezakrývajú svoj
extrémny nacionalizmus, šovinizmus,
xenofóbiu, netoleranciu a nenávisť netreba podceňovať. Veďme mladú generáciu k poznaniu skutočných dejín
vlastného národa.
Organizácia SZPB má dnes 22 000
členov, od začiatku roka vstúpilo do našich radov 347 nových členov. Väčšinou
sa jedná o vnúčatá tých, ktorí v 2. sv.
vojne bojovali za slobodu. Za posledné
dva roky naša organizácia v obci rozšírila svoje rady o 5-tich členov. Všetkých
vás pozývame do našich radov, zvlášť
mladých, ktorí sú zastúpení vo veľmi
Jozef Urban
malom počte.

Svätojánske zvyky sa vyskytovali
najčastejšie v horských oblastiach,
kde sa obyvatelia živili pastierstvom. Deň, kedy Jánovia oslavujú
meniny, sa považuje za deň narodenia svätého Jána Krstiteľa, ktorý bol považovaný za patróna kožušníkov, remenárov a pastierov.
Práve pastieri tento deň považovali za svoj sviatok, oslavovali ho ohňami a bohatou hostinou. K Jánovi sa viaže veľa magických zvykov
súvisiacich s letným slnovratom
z predkresťanských čias.
Mládež, ženy aj muži na svätého Jána tancovali a spievali okolo
vatier, často ich aj preskakovali.
Ohňu sa pripisovala očistná funkcia. Medzi prastaré povery patria
tie, že byliny nájdené v svätojánsku
noc, majú veľkú liečivú silu. Na tejto povere je aj kus pravdy. Niektoré
liečivé rastliny sú v tomto termíne
skutočne v najlepšej zrelosti a taktiež sa nemajú zbierať cez deň, ale
skôr večer, keď padne rosa.
K Jánovi sa viaže aj množstvo
pranostík. Hoci jánske ohne mali
privolať dážď dôležitý pre dobrú
úrodu, až tak sa mu naši predkovia
netešili, pretože podľa pranostík
malo pršať niekoľko dní. Z generácie na generáciu si odovzdávali
pranostiky ako: „Ak prší na Jána,
malo by ešte za štyri nasledujúce
dni pršať“, či: „Na svätého Jána,
otvára sa k letu brána“. Všeobecne sa verilo, že na Jána mal skúsiť
šťastie človek, ktorý v noci chytil
svätojánsku mušku, že tento deň
je vhodný na veštby, ale aj na čary.
V tento deň sa tiež nesmelo hýbať
zemou.
Cirkevné zákazy zo 16. storočia
poukazujú na veľkú neviazanosť
zábav pri pálení ohňov. Postupom
času zákazy cirkvi a nešťastia pri
pálení ohňov viedli k ich redukcii
až zániku. V súčasnosti je to jedna
z tradičných príležitostí, aby sa dedina stretla.

Informačná služba
civilnej ochrany

Aktuality

Svätojánska
noc

Sebaochrana a vzájomná pomoc občanov
Po vykonanom varovaní obyvateľov o ohrození, alebo vzniku mimoriadnej udalosti by každý občan mal konať, alebo správať sa podľa nasledujúcich pokynov:
• zachovať rozvahu a pokoj, zbytočne nerobiť paniku,
• sledovať rozhlasové a televízne vysielanie,
• počúvať miestny rozhlas, alebo iné hromadné informačné prostriedky,
• riadiť sa pokynmi predstaviteľov obce, polície, požiarnej ochrany, civilnej
ochrany, alebo záchrannej zdravotníckej pomoci,
• informovať o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nepočuli varovný signál
a následnú slovnú informáciu,
• pomáhať deťom bez dozoru,
• pomáhať chorým a invalidným osobám.

Pri úniku nebezpečnej látky by mal každý občan dodržiavať
nasledovné pokyny:
• zachovať rozvahu a pokoj, nerobiť zbytočne paniku,
• riadiť sa pokynmi predstaviteľov obce, polície, požiarnej ochrany, alebo civilnej ochrany,
• k ochrane dýchacích ciest, nosa a očí si pripraviť a v núdzi použiť vo vode
namočenú vreckovku, alebo uterák,
• o nebezpečenstve informovať tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný
signál,
• pomôcť deťom bez dozoru, chorým a invalidným osobám,
• v dome, alebo byte dobre uzavrieť a utesniť okná improvizovanými prostriedkami, snažiť sa z vytipovanej miestnosti  zriadiť provizórny úkryt budovaný
svojpomocne,
• vonku sa zorientovať podľa situácie, opustiť zamorený priestor, alebo sa snažiť ukryť v najbližšej budove.
V prípade potreby zasiahnutým osobám poskytnúť prvú pomoc. Postihnutú
osobu treba čo najskôr preniesť mimo zamorený priestor, ak je osoba v bezvedomí, treba ihneď začať s umelým dýchaním. Pri zasiahnutí očí vypláchnuť ich prúdom vlažnej vody. Postihnutým osobám zabezpečiť odbornú lekársku pomoc.

Monika Urbanová
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Jednota dôchodcov

Seniori združení v klube Jednota dôchodcov nezaháľajú. Napriek tomu, že
niektorí sú v pokročilom veku a mnohí
majú aj zdravotné problémy, radi sa zúčastňujú akcií, ktoré uskutočňuje naša
organizácia. Dôkazom toho je hojná
účasť seniorov na týchto akciách.
Takouto bola aj spoločná návšteva
Stanišovskej jaskyne, ktorú sme uskutočnili 2. 3. 2011. Pri organizovaní akcie sa odhadovala účasť cca 10–15 seniorov, pred jaskyňou sa nás zišlo až
31 členov. Rozdelením do dvoch skupín sme absolvovali prechod jaskyňou
s odborným výkladom sprievodcov.
Uchvátení nádherou jaskyne sme prešli celú trasu v dĺžke 416 m. Umocnením celej akcie bolo krásne počasie,
ktoré lákalo do prírody. Pred vstupom

Pani Mária Kráľová si preverila svoju zdatnosť

do jaskyne sprievodca vyzval prítomných, aby si prelezením cez úzky otvor
preverili svoju zdatnosť. Jednou z odvážnych bola pani Mária Kráľová.
Ďalšou uskutočnenou akciou bolo
stretnutie seniorov v penzióne Koník
dňa 6. 4. 2011. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom oboznámenia sa so
zdravotnou pomôckou BIOQUANT
slúžiacou laserovej liečbe nespočetných ochorení a prevencii chorôb.
O činnosti laserového centra BIOQUANT v poliklinike v Lipt. Mikuláši nás
podrobne oboznámil pán Michal Cholvádt, masér, terapeut s asistentkou
pani Vilmou Iľanovskou. Seniori mali
mnoho otázok na prednášajúcich. Traja z prítomných si dali priamo odobrať
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krv, zaviesť do nosa BIOQUANT a tak
sa dozvedieť čo-to o svojom organizme, predovšetkým o krvi, ktorá je „zrkadlom“ nášho zdravia. Prednášky
a praktického využitia BIOQUANTU
sa zúčastnilo 23 seniorov.

Obľúbenou akciou seniorov je stretnutie pri guláši. „Guláš“ je akcia, pri
ktorej sa máme možnosť porozprávať
sa, zaspievať si, zabaviť sa, zatancovať.
Uskutočnili sme ju 31. 5. 2011, zúčastnilo sa jej 64 seniorov. Prítomných postupne vítali členovia výboru a popriali im príjemné posedenie. Prítomným
sa prihovorila pani Elena Kompišová
a popriala všetkým spoločne dobrú
chuť.
Spestrením stretnutia bol prednes
básní v podaní pána Vladimíra Kubovčíka a hudobnej skupiny „SENIORI“,
ktorá hrala na počúvanie.
Súčasťou tejto akcie bolo blahoželanie našim jubilantom pani Tatiane
Hlavienkovej a pánovi Rastislavovi Niňajovi k 70-tke a pani Viere Brziakovej k 75-ke. Blahoželanie s kvietkom
bolo  osobne odovzdané pani Hlavienkovej. Pani Brziakovej a pánovi Niňajovi, ktorí boli neprítomní sa odovzdá
dodatočne.
Pani Elena Kompišová s pani Annou Strapoňovou oboznámili prítomných o pripravovaných akciách do letných prázdnin.
Pani Kompišová nezabudla poďakovať šéfkuchárovi pánovi Paľovi Šúlekovi a jeho pomocníkom za výborný
guláš. V závere tejto akcie prišiel medzi
seniorov starosta obce pán Juraj Filo.
Seniori sa poďakovali členom výboru
za príjemne  strávené chvíle.
Viera Brtáňová

Cirkev žije z Eucharistie – týmito slovami sa začína posledná encyklika blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., ktorú
slávnostne podpísal na Zelený štvrtok.
Je to deň kedy Cirkev po stáročia vstupuje do udalostí Pánovej smrti a zmŕtvychvstania a pripomína si nepochopiteľný dar Božej lásky, ustanovenie
Oltárnej sviatosti – Eucharistie. Spolu
s poverením konať pamiatku tejto jedinečnej chvíle a do konca čias sprítomňovať Kristovu obetu a zmŕtvychvstanie, prijíma budúca Cirkev aj služobné
kňazstvo. To bude jeho najvznešenejšia
úloha.
Liturgickú oslavu tohto úžasného
tajomstva Pánovej blízkosti a reálnej
prítomnosti rozvíja do širokej podoby úcty slávnosť Božieho tela, ktorá
má za cieľ podržať si pred očami tento rozmer Božej lásky a vynaliezavosti
a pevne naň ukotviť život vykúpených
Božích detí.
Začiatky takto chápanej úcty a oslavy sviatostného Chleba, teda Božieho
tela, siahajú do XI.–XII. storočia, ešte
bez okázalých procesií, ktoré sa stávajú súčasťou až v neskorších obdobiach.
Spočiatku je to nadväznosť na starodávny zvyk brať so sebou eucharistický chlieb ako záruku ochrany pred
nebezpečenstvom.
Pápež Urban IV. schválil tento sviatok 11. 8. 1264 dokumentom, v ktorom
sa hovorí: pre také vznešené tajomstvo
ustanovujeme štvrtok po svätodušnej
oktáve. V tento deň nech sa zhromaždia v chráme zástupy zbožných veriacich a kňazi spolu s ľudom nech prednášajú chvály .
V stredoveku v XVI. storočí nadobúda oslava sviatku Božieho tela priam
triumfálny charakter. Okrem štyroch
štáciových oltárov, kde sa konala modlitbová bohoslužba s eucharistickým
požehnaním, pribudla obrazová výzdoba a divadelné predstavenia, ktoré mali umocniť zážitok udalostí dejín

spásy. Po reformácii, ktorá sa dotkla aj
chápania Kristovej sviatostnej prítomnosti, bola účasť na slávnosti Božieho
tela vnímaná ako verejné vyznanie katolíckej viery. Takže Tridentský koncil,
ktorý zrušil prakticky všetky ideové
sviatky (akým tento sviatok nepochybne je) toto slávenie práve z tohto dôvodu zachoval. Duchovným centrom
je eucharistický Kristus. On je osloboditeľ novozákonného Božieho ľudu,
ktorý s dôverou v Božie vedenie kráča
za konečným cieľom do nebeského Jeruzalema. Chvála, vďaka, úcta a oslava, to je obsah nášho zotrvávania pri
Kristovi.
Eucharistia v nás túžbu po Božej blízkosti neumenšuje ani neuháša. Opak je pravdou, lebo ju roznecuje
a robí ešte naliehavejšou. Je to pamiatka na udalosť – ale je to aj prítomnosť
osoby vteleného Slova. Jej zbožšťujúca
sila pramení v tom, že nás privádza do
styku s Bohočlovekom. Slovo sa stalo
telom (vtelením) a telo sa stáva „pravým pokrmom“ (Eucharistiou). Boh sa
zjavuje tým, že sa zahaľuje vo vtelení
a teraz sa nám dáva k dispozícii požívaním pokrmu večného života. Pohľad
na sviatostnú podobu eucharistického
Krista má v nás vzbudiť horúcu túžbu
po prenikaní do tajomstva Božej lásky
a snahu čerpať zo zdroja Božskej sily
pre nový život, ktorý nám bol v Kristovi skrze vodu krstu a Ducha Svätého
pririeknutý. Preto oslava Božieho tela,
aj keď kladie dôraz na jeho reálnu prítomnosť, nie je cieľom sama v sebe, ale
má podnietiť k dôvernému prilipnutiu
ku Kristovi, ktoré sa realizuje častým
prijímaním jeho Najsvätejšieho tela
ako vrcholu zjednotenia jeho a našej
vôle v tejto sviatosti lásky.
Cieľom eucharistického života
a praxe je vytvárať jednotu Božieho
ľudu tu na zemi, lebo ona je vyjadrením, ale aj nevyčerpateľným zdrojom
(porov. Lumen gentium 11). Môžeme

Cirkev

Božie telo
sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Pánovej

povedať, učí Svätý Otec, že každý z nás
prijíma Krista, ale že aj Kristus prijíma
každého z nás. Uzatvára s nami priateľstvo: Ste mojimi priateľmi (Jn 15, 14).
My totiž žijeme vďaka nemu: Ten, kto
mňa je, bude žiť zo mňa (Jn 6, 57). V eucharistickom spoločenstve sa vznešeným spôsobom uskutočňuje vzájomné „prebývaní“ Krista a jeho učeníka:
ostaňte vo mne a ja vo vás (Jn 15, 4).
Nech je pre nás tento sviatok pripomienkou vrátiť sa k starým a osvedčeným spôsobom duchovného rastu
a vzrastu v láske k Bohu a autentickej
láske k ľuďom. „Oživenie a prehĺbenie
eucharistickej úcty v najrozličnejších
formách je dôkazom pravej obnovy a je
jej ústredným bodom. Ježiš na nás čaká
v tejto Sviatosti lásky.
Napokon ešte vrúcne slová zosnulého českobudejovického biskupa Dr. Josefa Hloucha: Eucharistia nech je na vrchole nášho života, myslenia, poznania,
spomienok i túžob. Eucharistia nech
vládne celou našou bytosťou.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat. farnosti Liptovský Ján

Oprava

V aprílovom vydaní Novín z Jána, 2011, na strane 16, v článku Spomienka došlo pri opravách textu ku chybe v dátume
Monika Urbanová
úmrtia pána Júliusa Vadovického, ktorý zomrel 7. 2. 1994. 	
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Cirkev

V ten deň oznám svojmu
synovi tieto slová
„V ten deň oznám svojmu synovi: To je
ako dôsledok toho, čo učinil Hospodin
so mnou, keď som vychádzal z Egypta.
Bude ti znamením na ruke a pamätným
znakom medzi tvojimi očami, aby zákon
Hospodinov bol v tvojich ústach, lebo silnou rukou ťa vyviedol Hospodin z Egypta. Zachovávaj toto ustanovenie v určenom čase z roka na rok.“ (2. kniha Mojžišova, 13. kapitola, verše 8–10).
Leto je obvykle spojené s predstavou dovoleniek, voľného času. Pre rodiny by to malo znamenať, že ten čas
trávia spoločne. Nie vždy to tak je.
Množstvo povinností v práci spôsobuje, že ani čas dovoleniek mnohokrát nedokáže rodiny zblížiť.
Jednou z najvhodnejších príležitostí, kedy rodina môže tráviť čas spoločne, je spoločné zasadnutie k prestretému stolu. Izraelci takto vo svojich rodinách pravidelne zasadali k stolu počas
sviatkov Paschy, židovskej Veľkej noci.
Tieto sviatky im pripomínali to, ako ich
Pán Boh vyslobodil z Egypta, aby sme
sa nestarali len o naše telá, ale aby sme
sa aj navzájom rozprávali, a to aj o veciach duchovných.
Môžeme si iste povedať: Veď to nepotrebujeme. Deti sa to učia na náboženstve, rozhlas, televízia sú toho plné,
zo všadiaľ sa to ozýva. Iste. Ale toto je
Boží príkaz. Boh toto prikázal nám.
Je to Jeho príkaz a teda naša základná kresťanská povinnosť. Spod tejto

povinnosti nás neoslobodzujú ani rozhlas ani televízia.
My totiž môžeme uvažovať nad rôznymi misijnými stratégiami, ale hovoriť mladým generáciám o viere je Bohom nariadené, dané, je to Jeho príkaz
a naša nevyhnutnosť. Bez tohto sa ďalej nepohneme.
Je to veľmi potrebné preto, „aby zákon Hospodinov bol v tvojich ústach“.
Zákon, jeho vštepenie do duše človeka,
teda inými slovami, výchova k hodnotám a k mravnosti. Dnes sa všeobecne
hovorí o kríze hodnôt. Chceme k hodnotám viesť. A tu nám Božie slovo ukazuje, že toto úzko súvisí s tým, či dokážeme spoločne tráviť čas, či sa rodičia
venujú deťom, či sa vieme stretnúť pri
stole a spolu sa rozprávať.
Samotné vysvetľovanie má mať podobu hovorenia o mocných Božích
skutkoch. Je to hovorenie o minulých
dejoch. Pre Izraelcov základom celej viery a všetkých vyznaní bolo, že
Hospodin ich mocnou rukou zachránil z Egypta, z domu otroctva. A pre
nás je to pokračovanie tohto svedectva, že totiž Boh nás vyviedol z oveľa
závažnejšieho domu otroctva, ktorým
je náš hriech. Urobil to v Ježišovi Kristovi. Každé vysvetľovanie kresťanského sviatku či kresťanského obradu či
čohokoľvek v cirkvi sa od tohto odvíja.
Je dôležité si všimnúť, čo Hospodin
pripomína: „V ten deň oznám svojmu
synovi: To je ako dôsledok toho, čo učinil Hospodin so mnou.“ Je to hovorenie
o tom, čo človek zažil. Človek má svoju vieru sám žiť, ak chce o nej druhým
hovoriť, a potom nemá zabúdať hovoriť
aj o svojej vlastnej skúsenosti dieťaťu.
Toto je nevyhnutné a bez osobnej skúsenosti je to nedôveryhodné.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Na začiatku prázdnin bude možné
prijať Božie požehnanie

Duchovne
bohatý jún
Mesiac jún bude nabitý rôznymi
akciami, na ktoré vás chceme srdečne pozvať. Všetky tieto podujatia sú určené k tomu, aby sme spoločne oslavovali Pána Boha a občerstvili naše duše.
Koncert Misijného dychového orchestra z Wisły
Evanjelici žijú aj v Poľsku a hrajú
a spievajú na chválu Božiu. Ovocím duchovného prebudenia v 50.
rokoch minulého storočia bol vznik
misijného orchestra vo Wisłe. Od
samého začiatku hral piesne na
chválu Božiu podľa slov žalmistu:
Spievajte a hrajte Mu! Rozprávajte
o všetkých Jeho divných skutkoch!
Ž 105, 2. V roku 2009 misijný dychový orchester oslávil 50 rokov
svojej existencie.
V piatok 24. júna 2011 o 16.30
hod. v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Jáne.
Záver školského roka
Na službách Božích poďakujeme
za uplynulý školský rok. Deti spoločne s rodičmi a svojimi učiteľmi
prijmú požehnanie pred oltárom.
V nedeľu 26. júna 2011 o 9.00
hod. v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Jáne.
Koncert spevokolov Liptova
Na jubilejnom XX. ročníku tohto
obľúbeného podujatia opäť zaznejú
duchovné piesne spevokolov z Liptovského Jána i z celého Liptova.
V nedeľu 26. júna 2011 o 14.30
hod. v Ev. a. v. kostole v Liptovskom Jáne.
Peter Taját, ev. a. v. farár
www.ecavliptovskyjan.sk
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7. mája, mladých evanjelikov z celého Liptovsko-oravského seniorátu.
V Kultúrnom dome v Podturni sa konalo Seniorátne stretnutie mládeže.
Zúčastnilo sa ho približne 65 mladých
ľudí. Spoločne hľadali odpovede Božieho Slova na otázku, čo je Božou vôľou v partnerských vzťahoch.
V duchu slov „On a ona a čo
s tým?“, ktoré boli mottom stretnutia a predovšetkým na základe biblického textu z 1Tes 4, 3 - 5 sa prítomní
Manželia farári Ľuboš a Anna
uistili v tom, že Božou vôľou je naše
Činčurákovci vyzvali mladých k sexuálnej
posvätenie, v konkrétne zdržanlivosť
čistote až do manželstva
a sexuálna čistota až do manželstva.
Evanjelický cirkevný zbor Liptovský Božím pohľadom a svedectvom vieJán privítal v prvú májovú sobotu, ry poslúžili manželia Ľuboš a Anna

Činčurákovci pôsobiaci ako duchovní
v cirkevnom zbore Kuková, ktorí vyzvali prítomných k tomuto v dnešnej
dobe nepochopiteľnému a odvážnemu
kroku viery v Pána Ježiša Krista. Prítomní mohli získať odpovede na konkrétne otázky aj v poobedňajších seminároch pod názvom Muži mužom
a Ženy ženám.
V rámci programu vystúpili členky
divadelného telesa Trnky (z Dolného
Kubína), ktoré scénkou priblížili pohľad sveta a pohľad Boží na danú problematiku. Celé stretnutie hudobne doprevádzali mladí z CZ Hybe.
Daniel Hanko
zdroj: www.ecavliptovskyjan.sk
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Čas si kráča za krokom krok,
my sme starší o jeden rok.
Nemôžme sa stále len hrať,
preto chceme povedať:
Do videnia, milá škôlka
my už nie sme malí.
Preč sú chvíle, keď sme po
obede spali.
Nesmiete sa na nás hnevať,
nás už čaká veľká škola.
Utekajme, veď nás leto volá!
Počúva jte sladučký hlas,
dnes tu chceme zastaviť čas.
Všetci spolu a každý sám.
Ďaku jeme všetkým Vám!

V tomto školskom roku odprevadíme do školy 20 predškolákov: Karinku Bátoryovú, Aničku Daňovú, Alexa Dvorožňáka, Viki Garabášovú, Terezku Halahijovú, Simonku Janekovú, Martinku Kleinovú, Riška Kollára, Elišku Kompišovú, Šimonka Kováča, Filipka Krajčiho, Julku Kubínovú, Tomáška Kyseľa, Kristínku Mackovú, Lukáška Masloviaka, Romanka
Piovarčiho, Lejku Posztosovú, Martinka Rétiho, Filipka Tomka, Kristínku Zlejšiu.
Všetkým želáme,  aby ten skok do 1. ročníka zvládli na výbornú.

Perličky našich „škôlkárov“
Na jar rastie snežienka, podbeľ, podprsenka (prvosienka). – Chlapček pani učiteľke: Ja sa za teba
vydám. Vezmeš si ma? No, najprv musí š narásť. Tak si vezmi môjho koňa! – Ja sa volám Janko Kováč,
môj ocko sa volá Miško Kováč, braček sa volá Jurko Kováč, maminka sa volá Katka. Tiež Kováčová?
Nie! Predsa moja! – Mali sme narodkovú party a pili sme detské šafranské (šampanské). – Pri rozprávaní o vílach a vodníkoch: Vodník býva preto mokrý, lebo sme do neho hádzali balóny s vodou. – Keď
budem veľká, narodí sa mi sestrička. Naozaj? A to ako? No naozaj, predsa z môjho bruška.
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Cirkev

Cirkevný zbor sa stal centrom mládeže

Kultúra

Ako si tu žijeme
Fašiangové obdobie si užívali aj deti v materskej škole. Na detskom karnevale sa zabávali od rána šašovia, kovboji, supermani, medveď, kocúr a niekoľko ďalších zvieratiek. Deti sa potešili aj návšteve Vtáčika-Modropierka, modrej víle, dievčine-Kurucke a malého tuláčika, ktoré mali oblečené pani učiteľky. Ku
karnevalovej pohode prispelo sladké pohostenie z kuchýň našich šikovných mamičiek. Zábava trvala celý deň a deti si svoj
karneval vychutnali ozaj naplno.
Jeden zachmúrený jarný deň nám spríjemnilo divadielko
Spod Spišského hradu predstavením Snežní ľudkovia. Deti
spoznávali zábavnou formou zákonitosti prírody – koniec
zimy, príchod jari.
Jánska rapotačka – pod týmto názvom na záver mesiaca
knihy sa uskutočnila recitačno-literárne dopoludnie. Deti troch
tried zarecitovali obľúbené rečňovánky a básničky. Štvorčlenná porota z detí i učiteliek mala veľmi ťažkú úlohu Nakoniec
udelila diplom Jánskej rapotačky všetkým recitátorom.
Naši predškoláci potešili tanečným vystúpením mamy, staré mamy a tety pri príležitosti MDŽ, učiteľov a školských pracovníkov na Deň učiteľov a budúcich kamarátov – nových najmladších občanov našej obce pri Uvítaní.
Deti nezaháľali ani v prípravách na veľkonočné sviatky. Maľovali vajíčka, plietli korbáče, vyzdobili celú budovu MŠ. O to,
aby boli dievčatá krásne a zdravé sa chlapci zodpovedne postarali. Aj pani učiteľky okúsili ozajstnú polievačku a šibačku.
A verte, chlapci nás nešetrili.
Aj divadielkom Čarovný bicykel teta Ivetka Liptáková z divadla Spod Spišského hradu urobila veľkú radosť všetkým deťom. Naučila ich, ako sa treba správať v autobuse najmä k starším ľuďom, ako sa majú správať cyklisti na ulici.
Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa rodiny privítali naše deti
v materskej škole mamičky, oteckov a starých rodičov, aby ich
pozdravili básničkami, pesničkami, tančekmi a aj divadielkom. O ich úspešnom vystúpení svedčil dlhotrvajúci potlesk
a nejedna slzička radosti na tvári ich najbližších.
MDD deti oslávili už o deň skôr. Školský dvor sa zmenil na
rozprávkový, deti sa zabavili s „dobrou“ ježibabkou, veselým
Kocúrom v čižmách a zamočeným vodníkom, ktorý sa musel
ísť na diskotéku prezliecť. Už tradične deti potešila návšteva
dobrých starých mám a darčeky od nich a sladké prekvapenie
od mamičiek z RZ. O prekvapenia v tento deň nebola núdza.
Jedno prekvapenie pripravili deťom deti – predškoláci – divadielko Najkrajšie miesto.  

Besiedka
MDD

A čo nás ešte do konca školského roka čaká?
Výlet do Jánskej doliny, pre predškolákov spojený s návštevou
Stanišovskej jaskyne, prípravy na Svätojánske noci „svätojánsky týždeň“, Maturita predškoláka – rozlúčka s predškolákmi,
slávnostné ukončenie školského roka, Indiánska noc v materskej škole – pre predškolákov.
Za materiálnu pomoc, za pomoc pri akciách s deťmi ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a priateľom našej
materskej školy, Rodičom želáme veľa trpezlivosti, ale i radosti
a potešenia so svojimi ratolesťami a pre nás všetkých veľa pohody a príjemných nezabudnuteľných zážitkov v kruhu rodiny
zamestnanci materskej školy
počas dovolenkového obdobia. 	
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Divadielko

Nielen pre deti

Ypsilon

Sudoku

Ypsilon je logická
hra, ktorú hrajú
dvaja hráči. Každý
hráč má svoju
farbu (napr. prvý
hráč má modrú
farbu a druhý
hráč má červenú
farbu). Hráči
striedavo zafarbujú
svojou farbou
časť trojuholníka.
Vyhráva ten hráč,
ktorý spojí svojou
farbou všetky tri
strany trojuholníka
- takto vlastne
vytvorí tvar
podobný písmenu
Y.
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Šolstvo

Čo sa v škole udialo…

Na každej zastávke si žiaci vypočuli
krátky výklad a mali si zapamätať minimálne tri informácie o každom navštívenom mieste. Vedomosti získané
z tejto exkurzie žiaci využijú na hodinách vlastivedy a regionálnej výchovy.
Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky, každú
hračku maličkú, lež najväčšmi zo všetkého ľúbim svoju mamičku. (E. Čepčeková)
Dňa 09. mája sa na deti neusmievalo

Burza kníh

Marec je aj na našej škole mesiacom
knihy. Počas neho sa uskutočnilo niekoľko akcií. Najdôležitejšou bol Hviezdoslavov Kubín – celoslovenská súťaž
v prednese poézie a prózy. Tento rok sa
uskutočnil už jej 57. ročník.
Triedne kolá na našej škole prebehli koncom februára. Víťazmi školského kola, ktoré sa konalo 08. 03. 2011
sa stali: v prvej kategórii (2.–4. roč.)
v prednese poézie S. Kormaníková (4.
roč.); v druhej kategórii (5.–7. roč.)
v prednese poézie prvé miesto nebolo
udelené a v prednese prózy M. Špačková (7. roč). V tretej kategórii (8.–9.
roč.) prvé miesto tiež nebolo udelené.
Obe dievčatá reprezentovali školu aj na
okresnom kole v Liptovskom Mikuláši,
ktoré sa konalo 23. marca v CVČ.
Veľký úspech, najmä medzi mladšími školákmi, zaznamenala aj burza kníh, ktorá sa uskutočnila dňa 28.
marca. Deti mohli priniesť knihy, ktoré v ich domácej knižnici už nemali miesto, alebo si za symbolických
50 centov mohli nejakú tú knihu domov priniesť.
Peknou akciou bol aj Deň otvorených dverí v knižnici, ktorý sa uskutočnil 14. marca. Jeho súčasťou bol aj
čitateľský maratón.
V rámci projektu Mikroregión pod
Poludnicou sa žiaci 3. a 4. triedy našej
školy spolu s rovesníkmi zo Závažnej
Poruby 29. marca zúčastnili exkurzie
po dedinách a meste, ktoré do mikroregiónu patria. Navštívili Závažnú
Porubu, Liptovský Ján, Uhorskú Ves,
Podtureň, Liptovskú Porúbku a Dovalovo. Poslednou zastávkou bolo mesto
Liptovský Hrádok. Po návšteve Ovčiarskeho múzea nasledovala prehliadka
zrekonštruovaného liptovskohrádockého hradu.
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a tretiačky sa zmenili na malé gazdinky, ktoré mamám vždy ochotne pomôžu. Každý z účinkujúcich po svojom
vystúpení odovzdal tej svojej mamičke,
príp. babičke vlastnoručne vyrobený
darček.
Dúfame, že sa mamičkám, starým
mamám a tetám vystúpenie páčilo
a prežili   príjemné pondelkové popoludnie. Za ich lásku a starostlivosť im
aj touto cestou ďakujeme.
V škole sa snažíme podporovať aj
enviromentálne aktivity a tak prispieť
svojou troškou k tomu, aby sa naša
nádherná príroda zachovala aj pre budúce generácie.
Eko deň bol v našej škole 8. mája. Po
prvých dvoch vyučovacích hodinách sa
mladší aj starší žiaci, vyzbrojení rukavicami a sáčkami na zbieranie odpadu, rozišli zbierať drobný odpad na vopred určené miesta v obci (mladší žiaHviezdoslavov Kubín: tí najlepší z druhej
ci) a v doline (starší žiaci). Prispeli sme
kategórie (5.–7. roč.) zľava: P. Fašiang, K.
tak k tomu, aby naša obec bola krajšia
Račková, M. Špačková, S. Lehnerová, M.
a
čistejšia.
Tomašáková
Aj tento rok sme si pripomenuli
Deň Zeme (22. apríla). Výtvarné práce
na túto tému boli vystavené pred školou. Ku Dňu Zeme tento rok pribudol

Ku Dňu matiek vystúpili aj dievčatá, ktoré
navštevujú ŠKD a spoločne zaspievali
pieseň Mama

len slniečko na školskom dvore, ale aj
slniečka  na tvárach ich mamičiek, sta- Eko deň
rých mamičiek a tiet (dokonca sa mihlo aj niekoľko oteckov), ktoré prijali pozvanie na vystúpenie ku Dňu matiek
v telocvični našej školy.
Deň matiek si pripomíname vždy
druhú májovú nedeľu. Tento sviatok
vznikol v 17. storočí vo Veľkej Británii
ako jediná príležitosť v roku navštíviť
rodičov.
Žiaci 1.–5. ročníka v spolupráci
s pani učiteľkami a pani vychovávateľkou pripravili pre mamičky a babičky
kyticu, ktorú uvili z básničiek, pesničiek, tanca a scénok, napr. druhá- Žiaci 6. triedy pri svojom projekte ku Dňu
ci posadili repu a čakali kým vyrastie vody

aj Deň vody (22. marec). Žiaci 6. ročníka vypracovali projekt, ktorý je súčasťou celoškolskej výstavy projektov
v priestoroch vestibulu školy.

Súťaž hliadok mladých zdravotníkov

Zatiaľ poslednou ekologickou aktivitou našej školy bola séria prednášok
a výstava s prírodovednou tématikou.
Uskutočnila sa 11. mája v spolupráci

Mgr. Zuzana Daňová

Prezentujeme svoje práce
Žiaci na výtvarnom krúžku, z 5. a 7.
triedy sa zapojili do medzinárodného projektu – Peter Michal Bohúň – maliar, ktorý nás spája, ktorý
prispel k rozvoju regionálnej výchovy.
Prostredníctvom diel P. M. Bohúňa získali poznatky z dejín umenia netradičným spôsobom, rozvíjali tvorivé myslenie a zručnosti.
Práce, ktoré naši žiaci vytvorili v rámci konkrétnych aktivít, boli na
výstave v Múzeu Bielsko Biala v Poľsku
a teraz od 2. júna sú vystavené v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Deti vyrobili
plstené bábiky z vlny, zostavili spoločný album a tablo zo svojich fotografií,
vyrobili rámiky na fotografie, namaľovali svoj vlastný rodostrom. Práce realizovali nielen v škole, ale aj priamo v galérii. Srdečne všetkých pozývame na výMgr. Mária Devečková
stavu do galérie.

Školstvo

Kinderiáda 2011: napätie pred začiatkom
súťaží

so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši.
Žiaci našej školy sa zúčastňujú aj
rôznych športových a vedomostných
súťaží a olympiád.
Kinderiáda, ktorej sa zúčastnili žiaci 3.–5. triedy sa tento rok konala 03.
mája v ZŠ M. Rázusovej-Martákovej
v Liptovskom Mikuláši. Žiaci súťažili
napr. v behu na 60 m, v skoku do diaľky z miesta i s rozbehom a i.
Dve súťaže sa uskutočnili 17. mája,
ktorých sa zúčastnili naši žiaci: súťaž
hliadok mladých zdravotníkov a dopravná súťaž Bezpečne na bicykli. Naši
žiaci si overili svoje vedomosti v zdravotníckej príprave, aj z dopravných
predpisov a jazdy na bicykli.
Na Deň detí sa uskutočnil výlet
na Spišský hrad a do ZOO v Spišskej
Novej Vsi. Prváci si opekali špekačky
v Jánskej doline a deviataci navštívili
naše hlavné mesto – Bratislavu.
Pedagógovia vypracovali projekt
(Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu) na nákup nových učebných pomôcok a aktivít v hodnote
150 000 €. Ak prejde, škola bude mať
ďalšie nové notebooky, interaktívne tabule, jazykové laboratórium, chemické, fyzikálne a iné pomôcky na všetky
vyučovacie predmety.

Veľký úspech

Každý rok sa pravidelne zúčastňujeme rôznych olympiád. V okresných kolách sa naši žiaci umiestnia zvyčajne v strede súťažného
poľa. Bývajú aj úspešnými riešiteľmi: v geografickej olympiáde Peter
Kiss, Daniela Dubovská a Peter
Sova, v matematickej olympiáde
Miroslav Kiss.
Najväčším úspechom je prvé
miesto v okresnom kole chemickej olympiády a následne prvá
priečka aj v krajskom kole, žiaka
9. ročníka Petra Sovu. Chémia ho
veľmi zaujíma. Strávili sme spolu
veľa času mimo vyučovania hlavne
v laboratóriu, kde býva aj chemický krúžok. Tu robíme rôzne zaujímavé pokusy. Žiaci najradšej také,
kde niečo horí, tresne, vybuchne
(keby tak mohli vyhodiť školu do
vzduchu, aby sa nemuseli učiť),
vyrábame plyny, robíme pokusy
s kyselinami a žieravinami. Každý
musí vedieť, ako sa pri takejto práci
bezpečne správať. No na víťazstvo
v olympiáde to nestačí. Tu musí
študent preukázať teoretické vedomosti musí poznať značky, vzorce,
definície a zákonitosti, vlastnosti
látok, musí vedieť písať chemické
rovnice. Toto všetko Peter vie a verím, že aj na gymnáziu sa bude ďalej chémii venovať a postúpi až do
celoslovenského kola.
Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy, veď Peter súťažil
so žiakmi z veľkých miest žilinského kraja a reprezentoval Liptovský
Mgr. Jana Pivková
Ján so cťou.
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Šolstvo

Deň otvorených dverí

Pri príležitosti 50.-teho výročia Špeciálnej základnej školy internátnej a Špeciálnej materskej školy internátnej v Liptovskom Jáne sa konal 3. júna Deň otvorených dverí. Od rána bol pre deti pripravený rozprávkový les, klauni, koníky a poník, detské atrakcie, súťaže a veľa zábavy. Na spríjemnenie ba i do tanca hrala hudobná skupina Seniori. Vďaka peknému
slnečnému počasiu a všetkým, ktorí priložili ruky k dielu bola akcia veľmi úspešná a vydarená.
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Zumba
je závislosť,
kto si ju zamiluje, nevie bez nej žiť.
Zumba je aerobné cvičenie, inšpirované latinsko-americkou hudbou a tancom. Počas cvičenia inštruktorka používa neverbálnu komunikáciu, takže sa netreba diviť
keď nebudete nič počuť, len hudbu
pri ktorej si ani neuvedomíte, že
cvičíte. Pri cvičení sa usmievate,
kričíte, tlieskate, zabávate sa a zabudnete aj na to, že spaľujete kalórie. Je vedecky dokázané, že na
hodinu zumby môžete spáliť aj 800
kalórií, závisí to samozrejme od
intenzity cvičenia. Cvičenie je zamerané predovšetkým na také svalové partie ako zadok, nohy, ruky,
pás a bruško a na najdôležitejší
sval tela srdce. Zumba vychádza
z princípu, že cvičenie by malo byť
zábavné a jednoduché.
Prvá hodina zumby v Liptovskom Jáne sa uskutočnila 7. marca 2011. Cvičenie trvá 60 minút
a cvičí sa dvakrát do týždňa v NO
Štart, vždy v pondelok a vo štvrtok o 17.30 hod. s inštruktorkou
Ankou. Počas hodiny sa vystrieda zhruba 12–13 pesničiek, pri
ktorých sa využívajú prvky salsy,
samby, merengue či hip-hopu, flamenca a ďalších tancov. Každý si
môže kroky prispôsobiť, preto sa
na hodine stretávajú všetky vekové kategórie, bez ohľadu na zručnosť či kondíciu. Tento druh cvičenia na rozdiel od iných je viac sexy,
viac tanečný a dôležité na záver je,
že zumba nie je skvelá len pre vaše
telo, ale hlavne pre vašu myseľ.
Anka Jančušková

Pri futbale, a zvlášť dedinskom, je v súčasnej dobe asi najväčší problém dať
dokopy 11 a viac chalanov, ktorých to
bude baviť dlhodobejšie a nebude to
pre nich len krátkodobá zábavka na
vyplnenie voľného času, ktorí nebudú
hrať futbal preto, že za to čosi dostanú, ale preto, že majú pre tento šport
miesto v srdci a nebudú neustále vymýšľať výhovorky, ako niečo nemôžu
a nestíhajú a pritom sa budú zamotávať do vlastných tvrdení, klamstiev
a komplexov.
Jánsky futbal bojuje momentálne
so všetkými týmito problémami. Asi
s najmenším počtom problémov zápasí družstvo žiakov, ale aj preto, že Peťovi Dubjelovi aktívne pomáha Janko
Brziak a aj preto, že malý futbal sa hrá
v počte 6+1 hráčov. Čiže, nedostatkom
náhradníkov netrpí. Zatiaľ. Aj napriek
tomu, že 4 hráči už viac menej nastupujú za dorast. Aj naďalej si držia v tabuľke 1. miesto. Ako to bude ďalej so
žiackym mužstvom záleží aj na rodičoch a deťoch, ktorí sa stali novými
obyvateľmi L. Jána.
Malý futbal prináša určité nie príliš
vhodné návyky pri prechode hráča do
dorastu a na veľké ihrisko. A to vidno
v našom mužstve dorastu, kde sa dá
hovoriť o 2–3 talentovaných hráčoch,
4–5 mimoriadne snaživých a bojovných a zvyšku, hľadajúcemu sa na ihrisku aj v puberte. Mužstvo vedie nezištný Roman Kloták (posilnil aj káder A-mužstva), pod vedením ktorého
chalani dostávajú kvalitné tréningové
jednotky a je len na nich či strávia, že
získanie kvality je aj trocha bolestivé
a nezutekajú. Napriek doplneniu zo
žiackeho mužstva, je často problém
sa zísť na zápas. Na zápas v Liptovskej
Štiavničke sa zišlo 8 chlapcov… A to nehovorím, že drvivá väčšina sú kmeňoví
hráči okolitých dedín. No uvidíme.
A- mužstvo dospelých stojí pred križovatkou, ktorá má len dve cesty. Prvú
a žiadnu inú. Prvá je, že fungovanie stojí na tom, o čom som písal v predchádzajúcich dvoch článkoch, nebudem
o tom písať znova aj vďaka skromnosti
a obetavosti ľudí, ktorí nestoja o chválospevy. Aj oni majú svoj pohár trpezlivosti. Po úspešnej jesennej časti prišla

Šport

Quo vadis, jánsky futbal?
biedna zimná príprava s minimálnou
účasťou na tréningoch. K tomu sa pridali zranenia a ešte určitá nedisciplinovanosť v zápasoch. A tradááá… odrazu
sme v strede tabuľky a dobré meno
a rešpekt mužstva vybudovaný na výkonoch v 2009 a 2010 zmenili svoje
rozmery na nepatrné. Vyslovene trápne a slabé výkony mužstva v niektorých zápasoch, bujaré predzápasové
soboty a individuálne chyby urobili
z prvej polovice jarnej časti priemerné
futbalové divadlo. Následne 20. apríla
došlo k výmene trénera, k mužstvu sa
vrátil Peťo Kubišta, ktorý mužstvo doviedol do 1. triedy. Tento článok píšem
25. mája a všetci dúfame, že v čase vydania tohoto čísla Jánskych novín znovu nadobudneme aspoň časť futbalovej
kvality z predchádzajúceho obdobia.
Posledné výsledky a doliečovanie hráčov niečo pozitívne už naznačujú. Vyzdvihnem hráčov Čandu a Devu, ktorí
ako jediní pristupujú k zápasom a tréningom poctivo. Čo bude ďalej, som
sám zvedavý. No uvidíme…
Old Boys idú ako valec v zmysle
stáleho pozitívneho vzťahu k tomuto
športu a počet ich zápasov presvedčuje o tom, že tento ich vzťah je úprimný. Futbal bol a vždy bude o kolektíve, o zladení pováh 11 chlapov. Futbal
je aj o obetavosti funkcionárov a aj tu
má jánsky futbal momentálne veľké
problémy s neochotou vo svojich radoch. Dobrovoľná činnosť funkcionárov je hlavne v usporiadaní si rodinného života a komu nie je rodina ústretová, nech sa radšej futbalu po všetkých
stránkach zriekne. A tak sa z päťčlenného výboru stal štvorčlenný a často
máme čo robiť, aby sme zabezpečili
chod oddielu.
Stupňuje sa aj kritika zo strany fanúšikov a „fanúšikov” aj s tým sa musíme vyrovnať. Ľudí ochotných fyzicky
pomôcť je pomenej, ešteže sú takí ako
Eduard Brotka, Ján Kubáň a Paľo Huraj. Súčasná doba vyťažuje ľudí naplno a dobrovoľná činnosť v amatérskom
futbale je nezaujímavá a pre niektorých aj na smiech. Takto si teda vykračuje jánsky futbal a všetci sme zvedaví,
kam dorazí.
Peter Širica
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Program Svätojánskych nocí 24.–26. 6. 2011
Piatok 24. 6. 2011

15.00 hod. Na známosť sa dáva…

(živá pozvánka: Uhorská Ves, Liptovský Ján a Jánska dolina)

16.30–17.30 hod. Koncert Misijného dychového orchestra z Wisły
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne

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

Prehliadka svätojánskych mušiek
Mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň z Liptovského Jána
Igor Hraško (multiinštrumentalista), Katka Suchoňová (spev)
Spevácky zbor Svätého Jána Krstiteľa z Liptovského Jána
Tanečná skupina Litvor z Liptovského Mikuláša
Moderujú: Katka Suchoňová a Igor Hraško

20.30 hod. Lampášový sprievod (od Kade do areálu NO Štart)
21.00 hod. Zapálenie Svätojánskeho ohňa (areál NO Štart)
21.30 hod. Zábava prvej noci (areál NO Štart)
Ploštín Punk a na záver diskotéka

22.00 hod. Žrebovanie vecných cien

Sobota 25. 6. 2011
09.00–21.00 hod. Svätojánsky jarmok II. ročník (areál NO Štart)
09.00–12.00 hod. Florbalový turnaj žiakov ZŠ (multifunkčné ihrisko)
Žiaci ZŠ Liptovský Ján a ZŠ M. Rázusovej-Martákovej Liptovský Mikuláš

10.00 hod. Divadelné predstavenie žiakov špeciálnej školy (areál špeciálnej školy)
10.00–12.00 hod. Rozprávkový les (areál špeciálnej školy)
13.00 hod. Futbalový turnaj Old Boys (futbalové ihrisko v areáli NO Štart)
Veteráni Levice, Cozmos Sereď, Starí páni Čaňa, Old Boys Liptovský Ján

15.00–18.00 hod. Aréna voľnej zábavy (areál špeciálnej školy)
16.00–18.00 hod. Zumba maratón s Tinkou a Ankou (multifunkčné ihrisko)
20.00 hod. Zábava druhej noci (areál NO Štart)
Hudobná skupina Jane Band z Trenčína a vystúpenie tanečnej skupiny FREEZE z Lipt. Mikuláša

22.00 hod. Žrebovanie vecných cien

Nedeľa 26. 6. 2011
14.30 hod. Koncert spevokolov Liptova XX. ročník
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne

16.30 hod. Dozvuky v Štarte

Mestský dychový orchester z Lipt. Mikuláša

Predpredaj žrebovateľných vstupeniek od 16.–24. 6. 2011 na Obecnom úrade v Liptovskom Jáne a mobilný predaj
počas slávností. Prvé žrebovanie sa uskutoční v piatok počas večernej zábavy. Nevyžrebované vstupenky budú presunuté do druhého žrebovania v sobotu, ktoré sa uskutoční taktiež počas večernej zábavy.
Rezervácie stolov na zábavu v piatok a sobotu na tel. čísle: 0911/617 952 pán Ján Šajbidor.
Rezervácie stolov počas piatku a soboty budú platné len do 21.00 hod.

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