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ročník XXXV

Prajeme vám pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje

Tri otázky pre starostu
Tohtoročná zima priniesla so sebou nielen veľa snehu, ktorý potešil turistov a lyžiarov, ale
preverila i pripravenosť samospráv. Mnohé nebojovali len s snehom, ale i s nedostatkom
financií, čo sa prejavovalo zníženou intenzitou údržby komunikácií.
plnia, pripomenul Juraj Filo. Zostáva len
veriť, že zvýšenie poplatkov prinúti občanov byť všímavejší k svojmu okoliu
a budú upozorňovať občanov, ktorí porušujú VZN obce. To ako naša obec vyzerá, je vizitka nás všetkých, nielen zamestnancov obce a obecného úradu.
Hlavne v jarných mesiacoch, kým „neporiadok neskryje zeleň“ sa všetci musíme hanbiť pred turistami a návštevníkmi našej obce.

Zberný dvor

Obec Liptovský Ján počas celej zimy vykonávala nielen údržbu ale zabezpečila i posyp kamennou drťou a v nebezpečných úsekoch i soľou. Napriek tomu
sa stalo, že Nová ulica bola počas niekoľkých dní neodhŕňaná a veľmi ťažko
zjazdná. V tomto smere si svoju úlohu
nesplnila slovenská správa ciest, a tak
sneh musela odhŕňať pomocou vlastnej
techniky obec. Väčšina občanov bola
spokojná so zimnou údržbou, no našli
sa aj negatívne ohlasy. Touto cestou prosíme občanov, ktorým bol poškodený majetok počas zimnej údržby a odvážania
snehu z obce, aby svoju žiadosť o nápravu škody podali písomne na obecný úrad,
zdôraznil Juraj Fillo.

obecnú políciu, je vymožiteľnosť tohto
práva veľmi náročná. Pracovníci obce
nemajú právomoc legitimovať a pokutovať občanov, ktorí nedodržujú nariadenia VZN obce o chove zvierat. Preto sa zvažuje o razantnom zvýšení dane
za psa, a z týchto vyzbieraných peňazí sa
bude financovať čistenie obce od psích
exkrementov. Razantné zvýšenie predstavuje sumu viac ako 100 € a zavedenie poplatku z ubytovania psa vo výške 0,50 €
pre turistov. Uvedomujeme si, že týmto
budú postihnutí aj ľudia, ktorí sa o svojich
psov riadne starajú a svoje povinnosti si

Psi a znova psi
Ako každý rok, tak aj tento sa s miznúcim snehom začala objavovať nielen tráva ale i psie exkrementy. Napriek tomu,
že občania sú povinní po vyvenčení psa
tieto exkrementy zozbierať a vhodiť
do koša mnohí tak nerobia. A tak našu
obec „skrášľujú“ nielen popri chodníkoch a cestách, ale i na detských ihriskách. Na obecný úrad bolo podaných
niekoľko sťažností, v ktorých sa občania sťažujú na psíčkarov, ktorí neberú
ohľad ani na miesta, kde sa hrajú deti,
a pokojne tu nechávajú venčiť svojich
psov. Vzhľadom k tomu, že obec nemá
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Občania, ktorí sa prešli popri multifunkčnom ihrisku, si určite všimli 40
nových veľkoobjemových kontajnerov. Tieto kontajnery, ktoré sú určené
na separovaný zber, sú súčasťou plánovaného zberného dvora, ktorý bude
v priestoroch čističky za základnou školou. Celková investícia do stavebného dvora predstavuje sumu viac ako
230 000 €. Týmto krokom by sa vyriešilo obrovské množstvo komunálneho odpadu, ktorý do veľkej miery tvoria zložky, ktoré patria do separovaného zberu. Dúfame, že vďaka zberu odpadu v zbernom dvore sa zníži množstvo komunálneho odpadu, čo bude znamenať
úsporu financií za uloženie tohto odpadu
na skládku. Okrem kontajnerov, pribudol
do majetku obce i nový traktor so širokým
príslušenstvom (čelný nakladač, vlečka

a z vodojemu, len samotnú budovu vodojemu. Zároveň obec nemá oprávnenie
podnikať na vodohospodárskych stavbách, je pre ňu výhodnejšie budovu vodojemu odpredať LVS. Táto bude budovu vodojemu využívať tak ako doteraz a hlavne bude nútená investovať do jej údržby.
Toto isté platí i v prípade odpredaja vodovodu a kanalizácie k novým bytovkám,
zdôraznil Juraj Filo.

s rukou), ktorý určite pomôže pri starostlivosti o verejné priestranstvá našej obce,
povedal Juraj Filo.

Odpredaj obecného majetku
Veľkú diskusiu a otázky medzi občanmi vyvoláva predaj majetku obce a to

hlavne vodojemu. V marci obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj budovy vodojemu, ktorý bol postavený pred
15 rokmi. Počas týchto rokov bol nepretržite využívaný SVS a LVS, v ktorej
je obec akcionárom. Vzhľadom k tomu,
že obec nevlastní potrubia do vodojemu

Na budúci rok bude naša obec oslavovať 750. výročie prvej písomnej
zmienky. Pri tejto príležitosti sa pripravuje kniha o Liptovskom Jáne, ktorá
bude mapovať dejiny našej obce od ich
počiatku až po súčasnosť. Touto cestou by som chcel poprosiť občanov, ktorí
vlastnia historické fotografie, dokumenty a iné zaujímavosti, ktoré sa vzťahujú k našej obci, aby ich zapožičali za účelom zverejnenia v tejto knihe. Radi by sme
prostredníctvom tejto knihy predstavili našu krásnu a zaujímavú obec, nielen
našim občanom, ale aj celému Slovensku,
Monika Urbanová
povedal Juraj Filo.

„Golden Age, Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov, ktoré ponúka
kvalitné služby s citom domova“
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Golden Age sa nachádza v Liptovskej
Ondrašovej v mestskej časti mesta Liptovský
Mikuláš. Domáci obyvatelia stavbu poznajú
ako bývalý hotel Pyramída.
Zariadenie má kapacitu 120 lôžok a disponuje iba 1 a 2-lôžkovými izbami. Plánované spustenie prevádzky je v mesiacoch apríl–
máj a do zariadenia už prijímame žiadosti pre
umiestnenie klientov.
Do zariadenia prijímame seniorov vo
všetkých kategóriách, bez obmedzenia zdravia alebo mobility. Seniori majú u nás možnosť
prežiť jeseň života v príjemnom a pokojnom
prostredí s množstvom voľnočasových aktivít
a pod opaterou kvalifikovaného zdravotného
a sociálneho personálu. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bližšie informácie na www.goldenage.sk,
alebo na tel. čísle 0917 717 057
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Schválené uznesenia zo zasadnutí OZ
Skrátený výpis

Zo dňa 16. 01. 2012

nehnuteľnosť a to pozemok parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č.
KNC 198/47 o výmere 1 318 m2 trvalé trávne porasty, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce:
– 198/36 o výmere 868 m2 trvalé trávne porasty, zapísané na LV č. 564 pre k.ú. Lipt.
Ján, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce.
– 198/37 o výmere 857 m2 trvalé trávne porasty, zapísané na LV č. 564 pre k. ú. Lipt.
Ján, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce.
– 198/53 o výmere 983 m2 trvalé trávne porasty, zapísané na LV č. 564 pre k. ú. Lipt.
Ján, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce.

OZ schválilo nadobudnutie: a) stavby Bytového domu D s. č. 371 v sume
1 260 450,84 € s DPH postaveného na pozemku parcelné číslo KN C 568/43 Zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Liptovský Ján
b) pozemku parcelné číslo KN C 568/43
o výmere 524 m2 Zastavané plochy a nádvoria nehnuteľnosť k. ú. Liptovský Ján,
obec Liptovský Ján v celkovej sume
za 1,00 € s DPH,
c) kanalizačnej prípojky splaškovej pre Bytový dom D v sume 4 237,20 € s DPH,
d) kanalizačnej prípojky dažďovej pre bytový dom D v sume 5 168,87€ s DPH,
e) vodovodnej prípojky pre Bytový dom D
v sume 2 840,96 €, s DPH,
f) miestnej komunikácie pre bytový dom D
v sume 38 890,31 € s DPH,
g) spevnených plôch pre bytový dom D
v sume 49 858,20 € s DPH,
h) verejnej kanalizácie splaškovej v sume
25 232,75 € s DPH,
i) verejnej kanalizácie dažďovej v sume
19 719,13 € s DPH,
j) verejného vodovodu v sume 20 262,02 €
s DPH, pre účely nájomného bývania v bytoch počas trvania zmluvného vzťahu spolu za kúpnu cenu 1 426 661,28 € s DPH,
od obchodnej spoločnosti STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s.

Zo dňa 02. 03. 2012
OZ schválilo dodatky č. 1 ku kúpnym
zmluvám medzi Stavoindustriou, a.s. Liptovský Mikuláš a obcou Liptovský Ján uzatvorenými dňa 17. januára 2012 vo veci predaja a kúpy bytového domu „D“ Liptovský Ján a technickej vybavenosti. Predmetom dodatku je zmena bankového spojenia predávajúceho.
OZ schválilo a) Súhrný ekonomický a evidenčný list stavby pre byt. dom 371 blok D,
b) výpočet mesačného nájomného na bytový dom číslo 371 blok D,
c) bytový poriadok pre bytové domy vo
vlastníctve obce Liptovský Ján blok D
e) nájomníkov do bytového domu 371 blok
D Liptovský Ján: 3 izbový byt: Prochádzka
Rastislav, Majdiak Ĺudovít, Mahdal Miroslav, Matis Peter, Komišák Jozef, Koppanová Katarína, Halušková Silvia, Šnajdárková
Jarmila, Košíková Zuzana, Bobríková Zuzana, Galváneková Andrea, Ondrašík Jaroslav.
Dvoj izbový byt: Brziaková Nadežda, Hutková Adela, Danko Andrej, Sokolová Silvia,
Münnichová Mária, Ćechová Helena, Nemečková Anna. Jedno izbový byt: Ján Petráš, Jakubcová Bohuslava. Do bytového
domu č. 491, 1 izbový byt: Golas Marián.

OZ schválilo kandidáta do predstavenstva
Oblastnej organizácii cestovného ruchu
Liptovský Ján pána Romana Vajsa a schvaľuje kandidáta do dozornej rady Oblastnej
organizácii cestovného Liptovský Ján pána
Ing. Pavla Mikušiaka a Juraja Filu.
OZ schválilo: a) aktualizáciu územnoplánovanej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN – O Liptovský Ján zhotoviteľom
„URBIA s. r. o., Liptovský Mikuláš“ zastúpenú Ing. arch. Tatianou Noskovou v sume
8 790 Є. Nie je platcom DPH.
b) poveruje starostu obce Liptovský Ján
p. Juraja Fila k podpísaniu zmluvy o dielo – aktualizáciu územnoplánovanej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN

OZ schválilo dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008:
o príspevkoch rodičov/zákonných zástupcov v ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 nadobúda účinnosť
dňa 1. apríla 2012.

OZ schválilo s odkazom na ustanovenia § 9a ods. č. 138/1991 Zb. O majetku
obcí a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce zámer predať
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OZ schválilo odpredaj v prospech Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s.: a) stavbu
„Vodojem 2×250 m3“ stojacej na pozemku


parc. č. C KN 3412/234 o výmere 41 m2 v katastri obce Liptovský Ján v časti Jánska dolina za kúpnu cenu 134 494,00 €,
b) stavbu „Verejná kanalizácia a verejný vodovod“ - bytové domy č. súpisné 368, 369,
370, 371, Do políka, Liptovský Ján, parc. č.
2986/11, č. 568/6 a č. 568/32. Predajná cena
verejného vodovodu bude 40 736,21€
a verejnej kanalizácie za cenu 56 394,02€
s tým, že kúpna cena za obidve stavby
bude zaplatená v splátkach počas rokov
2012 až 2017 vždy k dátumu 30. 04., 30. 06.,
30. 10. príslušného roka vo výške splátky
12 868,00 €.
OZ konštatuje, že sa jedná o prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom za osobitný zreteľ obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že stavby sa predávajú prevádzkovateľovi verejných kanalizácií a vodovodov na tento účel
založený – vyššie uvedená akciová spoločnosť, kde je aj akcionárom Obec Liptovský Ján. Prevodom majetku sa zabezpečí odborná starostlivosť a prevádzkovanie
o predmet prevodu, čo napomôže aj rozvoju samotnej obce.
OZ schválilo úpravu rozpočtu obce Liptovský Ján na rok 2012 podľa úpravy rozpočtu č. 1/2012.
OZ schválilo nadobudnutie pozemku
parc. č. C KN 3757/2 o výmere 251 m2 oddelenej z pôvodnej parcely E KN č. 3011 vedeného na liste vlastníctva č. 1321 a pozemku
parc. č. C KN 3762/4 o výmere 50 m2 oddelenej z pôvodnej parcely E KN č. 3012 vedenej
na liste vlastníctva č. 1321. Oba pozemky sú
v k. ú. Liptovský Ján nachádzajúce sa mimo
zastavaného územia obce.
OZ schválilo bezplatný prevod pozemkov
od súčasného vlastníka SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, obec Liptovský
Ján získa pre potrebu miestnej komunikácie k 9 IBV Liptovský Ján.
OZ schválilo jednorázový finančný príspevok vo výške 325 € florbalovému družstvu
Liptovský Ján na reprezentáciu obce v medziregionálnej florbalovej lige.
Úplné znenia uznesení nájdete na internetovej stránke www.liptovskyjan.sk.

Privítanie nového roku
Tradičné vítanie nového roku sa ako obvykle uskutočnilo na Kadi. Do tanca i na počúvanie
hrala obľúbená dychovka a na zahriatie i zahryznutie bolo prichystané malé občerstvenie čo
potešilo nielen dospelých ale i smädné deti.

Trojkráľový koncert
Traja králi je označenie troch mudrcov opísaných v Evanjeliu podľa Matúša. Boli to prví
pohania, ktorí uverili v Ježiša. Za čias Origena sa začínajú považovať za svätcov. Ich mená sú:
Gašpar, Melichar a Baltazár, aj keď tieto mená sa objavujú až neskôr, rovnako ako označenie
za kráľov.

Niekedy sa zobrazujú ako muž starý,
potom mladý a muž v strednom veku.
Na Západe je zvykom maľovať jedného
z nich ako černocha. V byzantskej ikonografii sa spravidla zobrazujú na ikone Narodenia Pána, nie však ako králi.
Existujú aj ich údajné pozostatky, ktoré

sú uložené v rakve v Kolínskej katedrále. Táto rakva je dar Fridricha Barbarosu.
Dostal ich z Milána v roku 1164 a tam sa
vraj dostali v 5. storočí z Carihradu. Ľudia ich pokladali za patrónov cestujúcich, ale rímskokatolícka cirkev vyhlásila namiesto nich sv. Krištofa

Pri príležitosti tohto sviatku organizoval náš zbor sv. Jána Krstiteľa II. ročník
Trojkráľového koncertu 6.1.2012 v Rím.
katolíckom kostole. Náš repertoár pozostával zo skladieb sakrálnej hudby a hovoreného slova v podaní Renátky Hurajovej, ktorá ním pohladila srdce i dušu
každého z nás. Hosťami nášho koncertu boli: Mužský evanjelický zbor Svätojánsky prameň z Lipt. Jána pod vedením Mgr. Petra Tajáta a Ľudová hudba
Haluška z Lipt. Mikuláša. Najlepší pocit
pre nás účinkujúcich je to, o čo sa chceme podeliť s poslucháčmi. Tam sme si
uvedomili, že hudba má priam posvätný
charakter a jej liečivú schopnosť niektorí hľadáme a nachádzame po celý život. Neočakávali sme, že sa dopracujeme k takému zážitku. Prekvapením pre
mňa, ale aj pre ostatných bol ľudový nástroj fujara, ktorá v kostole znela priam
magicky. Ďakujem všetkým účinkujúcim a poslucháčom, že sme spoločne
mohli vytvoriť tak nádhernú atmosféru. Už teraz sa tešíme na III. ročník tohto
Petra Dubjelová
koncertu.
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Zabili sme prasa…
Starí ľudia hovorievali, že z prasaťa sa dá okrem paznechtov na paprčkách využiť všetko. Ešte
aj z tých štetín robili štetce či štetky na holenie. Zvyšok sa dal zjesť, preto chov ošípaných bol
ekonomickou nutnosťou, možnosťou uplatňovania fantázie v receptoch na rôzne výrobky.
nože, mlynce a neskoršie plniace lisy
na klobásy a jaternice. Do druhej vojny
bol v našej obci známy Szent-Iványiovský bača Jano Urban z kaštieľa. Po druhej svetovej vojne si veľa gazdov zabíjalo samo, ale v dedine boli aj odborníci na túto robotu, ako ujček Julo Melna,
Miško Kubovčík a Paľo Jezný. Títo chlapi pomáhali ľuďom zvládnuť celý proces
a hlavne, aby nič nevyšlo nazmar. Zažili
pri tom aj veľa veselých príhod.
Tohto roku bol po prvýkrát fašiangový sprievod doplnený o zabíjačku v záhradnom bufete Štart. Teplý zabíjačkový

Zabíjačka so sebou prinášala smutné
i veselé príhody. Hovorím v minulom
čase, pretože celé toto kúzlo je na ústupe, alebo sa objavuje v novej forme
ako súčasť fašiangov. Ústup chovu je
podmienený nákladmi na vychovanie
120 kg prasaťa a širokou ponukou výrobkov v obchodných reťazcoch. To je
realita ľahko dostupná každému.
Nezameniteľná atmosféra zabíjačky, keď sa už od štvrtej kúrilo, keď sa
pri zabití prasaťa vystriedalo veľa „zbraní“ od sekery, škrtiaceho lana či retiazky,
upraveného vojenského bodáka, rôzne
nože až po mäsiarsku pištoľ. Veľakrát si
s roztatáreným prasaťom nevedeli dať
rady i štyria chlapi. Za každým sa začínalo a končilo niekoľkými štamperlíkmi
hriateho.
V našej obci žilo pár odborníkov vybavených náradím ako škrabky, bilnica,

tanier na ktorom nechýbala jaternička s lalokom, tlačenkou a dusenou kapustou potešil, chýbal k nemu len tradičný kalíštek hriateho. Pod rukami skutočných odborníkov Štefana Nagyho so
synom sa za chvíľu varilo všetko, čo potom použili do tlačeniek a jaterníc. Mlelo a miešalo sa mäso na klobásy.
Som rád, že sa táto tradícia vrátila i do našej obce a verím, že po tohtoročnej skúsenosti bude pri ďalších podobných akciách zabíjačkových špecialít a výrobkov oveľa viac, aby sa ušlo
Jožo Urban
všetkým.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…
Tóny tejto známej piesne a mnohých
iných sa niesli uličkami Liptovského
Jána v sobotu 18. februára 2012. Druhý ročník Svätojánskych fašiangov bol
vskutku vydarený.
Úderom 14-tej hodiny sa spred Štartu vydal na svoju cestu obcou početný sprievod masiek. Ľudová hudba Haluška hrala do kroku i do tanca všetkým
milým príšerkám – strigám, čertom,
princezničkám, anjelikom, šašom, zvieratkám všetkého druhu, ale i vreciam so
švábkou, či ropným magnátom pochádzajúcim až z Arábie. Veselej družine sa
za spev a odvahu dostalo i výborného
pohostenia od niektorých obyvateľov. Tí
6
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šťastnejší našli vo svojich košíkoch i naturálie, ktoré sa bezo zvyšku zúžitkovali
na následnom posedení v Štarte. V rámci voľnej zábavy boli už tradične symbolicky ocenené masky v troch kategóriách – najmladšou maskou bol Tomáško Peniaško a jeho ozdobený kočík,

najstarším ujo Hadvidžiak a najpočetnejšia družina Marušky a jej 12 mesiačikov.
Batôžkové posedenie vo výbornej
nálade bolo príjemným ukončením tejto milej a podľa viacerých občanov aj
vydarenej akcie. Dúfajme, že tretí ročník

bude ešte o niečo lepší, že bude priať
počasie, že sa nás stretne ešte viac, aby
sa aj táto akcia stala tradičnou.
Lenka Karolčeková

Najmladší účastník sprievodu

Najstarší účastník pán Hadvidžiak

Najpočetnejšia družina Maruška a dvanásť mesiačikov


Noviny z Jána 2012



Apríl

7

Medzinárodný deň žien

Vždy pri mne si stála, keď bola
som malá a tak si sa bála, čo mi
dá svet.
A ja si len rastiem a hľadám si
šťastie a vrátim sa späť.
Veď som už skoro dáma.
No tak sa neboj, mama, aj keď
ostávaš sama.
Takto piesňou pozdravili žiačky ZŠ ženy,
ktoré sa v nedeľu 4. marca 2012 popoludní v predvečer sviatku MDŽ zúčastnili tradičného stretnutia so starostom
obce a poslancami obecného zastupiteľstva. Vyše stovky žien a nielen tých
skôr narodených privítal starosta obce,
ako ináč – karafiátom.
Vo svojom krátkom príhovore vyjadril radosť, že tohto stretnutia sa zúčastňuje čoraz viac žien „Jánčaniek“ a vyslovil prianie, aby sa stretávali v budúcnosti ešte v hojnejšom počte. I keď má
na čele drobnú vrásku z toho, kde takéto stretnutie s kapacitných dôvodov organizovať. O estetický zážitok stretnutia
sa postarali tento rok „rôznorodí“ účinkujúci. Za sprievodného slova Renáty
Hurajovej sa v programe predstavili deti
z MŠ, žiačky a žiaci zo ZŠ a mužský evanjelický spevokol „Svätojánsky prameň“.
Oživením programu bolo estrádne vystúpenie hercov z rozprávkovej krajiny
„Habakuky“ z Donovál. Známe melódie
hudobnej skupiny „Úsvit“, ktoré si niektorí, najmä tí skôr narodení i zaspievali,
celkovú atmosféru spríjemňovali.
8
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Dôstojnou bodkou za príjemne stráveným nedeľným popoludním bola báseň „Matka“ v podaní pána Vladimíra
Kubovčíka.
Zora Šimovčeková



Ďakujeme za krásne prežité chvíle
Nech krása a sviežosť nestratí sa s vekom, za starostlivosť obdariť chceme Vás kvetom.
Nech stále pohoda vôkol Vás je len, prajeme Vám s láskou krásny deň žien.

Týmito slovami nás ženy Liptovského Jána pozval starosta obce Juraj Filo
a poslanci OZ v Liptovskom Jáne na posedenie v Štarte 4. 3. 2012 pri príležitosti MDŽ. Pri vstupe do sály každú privítali a obdarovali karafiátom. Príjemné prostredie Štartu upevnilo slávnostnú atmosféru podujatia. Programom
nás dojali deti MŠ, ZŠ, spevácke súbory
Jána Krstiteľa a Svätojánskeho prameňa.
Básničky, piesne a tance najmenších
vzbudili najväčšie dojatie a padla nejedna slzička, kto by ju udržal pri takýchto
slovách:
Šetrím si korunky, už ich mám päť,
kúpim dnes mamičke najkrajší kvet.
Taký kvet červený ako lienka,
ľúbim Ťa, ľúbim mamulienka.
Podobné vyznania boli i v programe
starších detí, detí ZŠ. Krásne zneli piesne Jánskych súborov, mnohé poznáme, sem-tam sme sa k nim pridali. Prekvapením bolo vystúpenie „Habakuky“.
K dobrej nálade, k spevu a tancu tradične prispela hudobná skupina ÚSVIT, pri
ktorej sme nevydržali dlho sedieť a pustili sa aj do tanca.

Členky našej ZO JDS sa tohto stretnutia zúčastnili vo veľkom počte. Toto
podujatie nám dalo možnosť stretnúť
sa, zabaviť, zaspievať si a aj zatancovať.
A pri vystúpení našich vnúčat prežívať
pocity hrdosti a radosti. Aké bolo milé,
keď sme od nich obdržali milé darčeky,
kvietky a srdiečka. Celé toto podujatie
vyvolalo v nás nesmiernu radosť.
Všetci, ktorí sa podieľali na organizovaní stretnutia, na nácviku programu, museli vyvinúť maximálne úsilie

a venovať tomu veľa času, aby všetko
dopadlo tak krásne a milo.
V mene členiek našej ZO JDS, ale
i ostatných žien obce, chcem poďakovať
starostovi obce Jurajovi Filovi, poslancom OZ, ZŠ s MŠ, spevokolom a hudobnej skupine, pracovníkom obsluhujúcim
techniku a pracovníkom Štartu za krásne prežité chvíle a za milú pozornosť,
ktorá sa nám dostala v priebehu celého
podujatia.
Viera Brtáňová, predseda ZO JDS
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Jednota dôchodcov pokračuje vo svojej
činnosti
Dňa 14. 3. 2012 v príjemnom prostredí
a v slávnostnej atmosfére sa konala výročná členská schôdza ZO JDS v Liptovskom Jáne. Pani Viera Brtáňová privítala prítomných, zvlášť hostí Dr. Michala
Kotiana, predsedu Okresnej rady Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovskom Mikuláši a ich hospodárku, pani
Boženu Marečková a starostu obce Juraja Filu. Oficiálne privítala členov, ktorí v priebehu roka 2011 do konania hodnotiacej schôdze prešli do našej organizácie. Minútou ticha sme si uctili pamiatku troch členov, ktorí nás navždy
opustili.

Podporu tradíciám prejavili naši členovia účasťou vo fašiangovom sprievode obcou 5. 3. 2011. Po tomto podujatí
nasledovalo posedenie v Štarte. Ďalšie
stretnutie seniorov sa konalo pri príležitosti MDŽ, ktoré sa konalo tiež v Štarte.
MŠ si pripravila pekný program. Podujatie spríjemnila aj naša hudobná skupina
„ÚSVIT“. Členmi tejto skupiny sú pán Vladimír Mlynček a Ján Mlynček.
Zástupkyňa našej organizácie sa zúčastnila dňa 8. 3. 2011 aj na oslavách
MDŽ v Liptovskom Mikuláši.
Pre našich členov bola zabezpečená
návšteva soľnej jaskyne v Liptovskom
Mikuláši. Služby soľnej jaskyne sme využívali v priebehu mesiacov január až
marec 2011.

Jednota dôchodcov v Liptovskom Jáne začala rok 2011 besedou
s p. Ing. Jánom Vajsom o jeho ceste
za esperantom a poznávaním Západnej Sahary. Rozprávanie dopĺňal premietaním záberov z tejto krajiny. Zo zaujímavej besedy si účastníci odnášali nové poznatky o živote na africkom
kontinente.

Ďalšou uskutočnenou akciou bolo
stretnutie seniorov v penzióne Koník
dňa 6.4.2011. Na stretnutí nám bola prezentovaná zdravotná pomôcka Bioquant, ktorá slúži k liečbe nespočetných
ochorení aj prevencii chorôb prostredníctvom laseru. O tejto pomôcke nás
podrobne oboznámil masér a terapeut
Michal Cholvadt. Prednášky a praktického využitia Bioquantu sa zúčastnilo 23
seniorov.
Zúčastňovali sme sa aj na kultúrnych
podujatiach. V dňoch 27.–29. 4. 2011 sme

Početnú účasť sme zaznamenali pri
návšteve Stanišovskej jaskyne 2. 3. 2011,
ktorej sa napriek pokročilému veku
a zdravotným problémom zúčastnilo 31
seniorov. Krása jaskyne a odborný výklad boli odmenou za námahu vynaloženú pri prechode jaskyňou.
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v Liptovskom Mikuláši videli predstavenia v rámci Belopotockého Mikuláša.
Dňa 7. 6. 2011 sme navštívili predstavenie Radošínskeho naivného divadla a 14.
10. 2011 vystúpenie seniorov v programe
„Sami sebe“.
Obľúbenú akciu „Guláš“ sme zorganizovali 31. 5. 2011 v Štarte. Zúčastnilo
sa jej 64 členov. Je to akcia, pri ktorej sa
môžeme porozprávať, zaspievať si, aj zatancovať. Stretnutie nám spestril prednesom básní pán Vladimír Kubovčík,
do taktu zahrala skupina ÚSVIT.
Dňa 1. 6. 2011 na MDD členky Jednoty dôchodcov v Liptovskom Jáne navštívili MŠ. Vyjadrili takto vďaku za predstavenia, s ktorými deti z MŠ vystupovali na rôznych podujatiach pre našich seniorov. ZO JDS sa podieľala na príprave a priebehu Jánskych slávností, ktoré sa uskutočnili v dňoch 24.–26. 6. 2011.
Dňa 28. 8. a 29. 8. 2011 sme sa zúčastnili v obci a na Svidovskom sedle slávností
67. výročia SNP.
Výbor ZO JDS v Liptovskom Jáne
v spolupráci so starostom Jurajom Filom a obecným zastupiteľstvom zorganizovali dňa 19. 10. 2011 stretnutie dôchodcov v rámci mesiaca „úcty k starším“. Súčasťou podujatia bola aj výstavka ručných prác a predmetov dennej

dôveru novému výboru a doterajšiemu
výboru za činnosť v uplynulom období.
Slávnostnú atmosféru umocňovalo blahoželanie jubilantom. Pani Nadežda Cholvadtová vyzvala členov, ktoré sa
v mesiacoch január, február a marec dožili okrúhlych jubileí: Mgr. Annu Droppovú, Annu Stanislavovú a Jozefa Ďuranu, ktorým sme zablahoželali slovami:
Krásnych kvetov plnú náruč
k Vášmu sviatku chceme Vám dať,
veľa zdravia, šťastia, lásky k tomu priať.
Nech máte stále úsmev na tvári,
nech každý deň Vám slnko prežiari.
potreby z minulosti. Výstavku pripravil
výbor na okresný aktív JDS, primátorov
a starostov okresu Liptovský Mikuláš.
Na jej príprave a aranžovaní mal veľký podiel pán Jozef Lukáč, pani Blažena
Brtáňová, Margita Dúbravcová, Nadežda Cholvadtová a Anna Strapoňová.
Výbor ZO JDS a obec Liptovský Ján
sa podieľali na príprave a uskutočnení okresného aktívu JDS primátorov
a starostov obcí okresu Liptovský Mikuláš, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2011
v hoteli Štart. V programe vystúpili deti
z MŠ a premietnutý bol film o Liptovskom Jáne. Pán Kotian – predseda OO
JDS v Liptovskom Mikuláši – vyzdvihol
našu organizáciu ako jednu z najpočetnejších a aktívnejších organizácii v okrese. Za to našej organizácii udelil aj „Ďakovný list“ za dlhoročnú aktívnu prácu,
dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech organizácie JDS.

2012, kde sme sa zamerali na oblasti činností, ktoré sme uskutočňovali v uplynulom období, o ktoré mali a majú naši
členovia záujem. Aktivitu budeme rozvíjať v oblastiach blízkych seniorom –
besedy, návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí, turistické a športové
aktivity, brigády – skrášlenie životného
prostredia.
V rokovaní VČS prebehla voľba výboru pre nasledujúce volebné obdobie.
Zvolení boli nasledovní členovia: Viera

VČS pokračovala diskusiou, v ktorej vystúpili pán Dr. Michal Kotian, ktorý
pozdravil naše rokovanie a oboznámil
s niektorými úlohami, ktoré sú v riešení
a vyzdvihol prácu našej organizácie.
Starosta obce Juraj Filo vo svojom
príhovore sa tiež kladne vyjadril o našej činnosti a naďalej prisľúbil seniorom
pomoc a spoluprácu.
Prijatým uznesením sme rokovaciu
čas VČS ukončili. Spestrením schôdze

Dňa 4. 12. 2011 na vianočnom stretnutí skôr narodených, ocenili starosta
a poslanci obce pamätným listom členky výboru pani Elenu Kompišovú a Margitu Dúbravcovú za aktívnu prácu v JD
Slovenska.
Na VČS ďalej odzneli správy o hospodárení organizácie, správa revíznej komisie a návrh rozpočtu ZO JDS
na rok 2012, ktoré predniesla hospodárka p. Margita Dúbravcová a predseda kontrolnej komisie p. Rudolf Gajar. Pani Elena Kompišová oboznámila prítomných s plánom činnosti na rok

Brtáňová, Magdaléna Budová, Magdaléna Dúbravcová, Rudolf Gajar, Nadežda
Cholvadtová, Elena Kompišová, Anna
Lubelanová, Vladimír Mlynček, Marta
Róthova a Anna Strapoňová. Do funkcie predsedu bola zvolená pani Viera Brtáňová. Po prevedení volieb p. Brtáňová
poďakovala prítomným, za prejavenú

bolo vystúpenie spevokolu Jána Krstiteľa, ktorému touto cestou ďakujeme
za predvedenie krásnych piesní. Želaním úspechov do spoločnej práce, zdravia a pohody sme rokovanie VČS ukončili.
Viera Brtáňová,
predseda ZOJDS


Noviny z Jána 2012



Apríl

11

Navštívili nás deti z Francúzska
Od 19. do 23. marca 2012 navštívili našu
obec a školu žiaci z partnerskej obce
Fontaine Le Port z Francúzska. Prileteli lietadlom z Paríža do Krakova. Ešte
v Poľsku navštívili jednu z najstarších
soľných baní vo Wieliczke. Potom pricestovali autobusom do Liptovského
Jána. Štyridsaťštyri detí vo veku 10–11
rokov v sprievode 9 dospelých – pedagógov a rodičov. Ubytovali sa v zariadení Štart.

Coraly, Clárou a Odyssee. U Špačkov
boli na návšteve Samuel, Marie, Richard,
u Kováčov bol Gabriel a Teo. Ďalšie deti
boli u Burdelov, Kubov aj u Čajkov.
Vo štvrtok sa zúčastnili na školskom
vyučovaní. Rozdelili sme ich do tried,
kde si spoločne vyrobili vlastnými rukami rôzne spomienkové darčeky. Po výdatnom spoločnom obede v školskej
jedálni odišli Francúzi do Liptovského

Pripravili sme im bohatý program,
ktorý absolvovali a boli veľmi spokojní. Prvý deň ich prijal na obecnom úrade pán starosta Juraj Filo. Tlmočiť pomáhal pán Jozef Čajka. Popriali im príjemný pobyt na Slovensku. O návštevu sa
postarali aj naše deti, hlavne tie mladšie z 3.–5. ročníka. Spoločne sa prešli
po Jánskej doline. Navštívili Stanišovskú
jaskyňu a popoludní si s veľkou chuťou
chlapci aj dievčatá zahrali futbal v telocvični. Na pamiatku sme im venovali
loptu a každý žiak si pripevnil na tričko
logo našej školy.
V stredu plnili rôzne úlohy, spoznávali dedinu a okolitú prírodu. Vykúpali sa v termálnom bazéne. Popoludní navštívili svojich kamarátov a kamarátky v ich rodinách. Dievčatá Pavelicové sa spriatelili s Margot, Emmou,
12
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Cestou do jaskyne


Mikuláša. Pozreli si mesto a navštívili Centrum voľného času. Tu sa zúčastnili na vystúpení Detského folklórneho
súboru Ďumbier, kde obdivovali naše
piesne, tance a ľudové kroje. Predstavenie sa im veľmi páčilo.
V piatok pred odchodom navštívili v našej obci oba kostoly a popoludní odišli autobusom na letisko do Krakova a vrátili sa lietadlom domov.

Futbalový trunaj Francúzske deti proti
našim

Naše tradície a zvyky v podaní detí
z Folklórneho súboru Ďumbier
Naše deti nadviazali priateľstvá, sľúbili si, že si budú písať prostredníctvom
internetu. Boli sme srdečne pozvaní do Francúzska na návštevu ich školy. Na takúto cestu treba nemálo finančných prostriedkov, ale nové vedomosti
a skúsenosti by nám stáli za to.
Mgr. Jana Pivková

Tvorivé dielne zaujali a pobavili všetky
deti
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Alexandra Wellness hotel
Pôvodný hotel AVENA PLUS od roku 2009 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá si
vyžiadala veľa práce, trpezlivosti a financií. Za pomoci dotácií z Európskej únie bolo možné
vybudovať nádherný komplex určený nie len pre rodiny s deťmi ale aj pre športovcov
a rôzne firmy.
Hotel ponúka ubytovanie s kapacitou 130 lôžok. Dvojlôžkové a trojlôžková izby, izby de luxe ako aj apartmán
a apartmán Superior, poskytujú vysoký komfort, ktorý uspokojí aj náročného klienta.
Okrem ubytovacej časti môžu naši
hostia využiť aj služby hotelovej reštaurácie, lobby baru a bowling baru s dvoma dráhami. Príjemné odreagovanie
a uvoľnenie nájdete v našom wellness
centre s možnosťou využitia saunového sveta – fínska sauna, bylinková a soľná inhalácia, ochladzovací bazén, ľadopád, tropický dážď, škótske streky, prívalová sprcha, vodná cesta, tepidárium,
vírivka. Pýchou hotela je 25 metrový bazén s časomierou OMEGA, vhodný aj
na organizovanie rôznych plaveckých
podujatí.

do bazéna 1,00 €/osoba (2-hodinový
vstup) a vstup do wellness centra 6,00
€/osoba (3-hodinový vstup).
Všetkých Vás srdečne pozývame
a tešíme sa na Vašu návštevu.
Kolektív ALEXANDRA WELLNESS HOTELA
Tel.: +421 44 29 01 000
www.alexandrawellnesshotel.sk

Športová hala zameraná na loptové
hry vrátane vybavenia, vhodná na aktívny oddych a rôzne športové podujatia
Hotel disponuje aj kongresovým centrom s kapacitou 130 miest, možnosťou rozdelenia na dve samostatné sály,
s celkovým potrebným vybavením.
Pre hostí z okresu Liptovský Mikuláš ponúkame aj výhodné regionálne
zľavy. V mesiacoch marec a apríl pripravujeme pre obyvateľov Liptovského
Jána ešte výraznejšie zľavy a to na vstup
14
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Deň učiteľov
Mnohí z nás si v súvislosti s týmto sviatkom spomenú
na skutočného pána učiteľa alebo pani učiteľku. Či už
prvého alebo učiteľa najobľúbenejšieho predmetu,
učiteľov, ktorí pôsobia ešte v učiteľských službách alebo sú
už na zaslúženom odpočinku alebo už nie sú medzi nami.
Milan Hanko takým pánom učiteľom
bezpochyby bol. K nedožitým sedemdesiatim narodeninám Mgr. Milana
Hanku. 1. 10. 1942–13. 7. 2009
Do Liptovského Jána prišiel v roku
1969 spolu s manželkou Vierkou. Začal
učiť vo vtedajšej Osobitnej škole internátnej a Osobitnom odbornom učilišti, po premenovaní v Špeciálnej základnej škole internátnej až do roku 2004,
kým neodišiel na zaslúžený odpočinok.
Jeho prioritou bolo vyučovanie telesnej výchovy. Žiaci pod jeho vedením
dosahovali medailové úspechy najmä
v ľahkoatletických disciplínach v okresných, krajských i celoštátnych súťažiach.
Na organizovaní tzv. olympiád pre mentálne postihnutú mládež sa sám niekoľko rokov podieľal. Rozhodnutím SOV
za odmenu za jeho úspechy s deťmi
i obetavosť pri organizovaní športových
podujatí zúčastnil v roku 1980 na LOH
v Moskve. Počas zimných mesiacov strávil množstvo hodín pri príprave klziska.
To slúžilo nielen žiakom špeciálnej školy, ale i širokej verejnosti. Bol autorom
metodiky lyžovania pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré využívali školy podobného typu na Slovensku. Prácu
s mentálne postihnutými deťmi miloval,
vykonával ju srdcom a stala sa pre neho
poslaním. V roku 1992 mu bolo pri príležitosti osláv „Dňa učiteľov“ udelené najvyššie štátne vyznamenanie „Vzorný učiteľ“, ktoré prijal z rúk prezidenta Václava
Havla na Pražskom hrade.
Nebolo mu ľahostajné ani kultúrne dianie. Dlhé roky účinkoval v divadelnom súbore „Okno“, ktoré žalo nemalé úspechy na okresných i krajských
prehliadkach. V obci sa žiadna kultúrna alebo športová udalosť nezaobišla bez jeho účasti. Bol organizátorom
športových dopoludní „Jánskych slávností“, niekoľko rokov aj trénerom futbalového mužstva. Jeho láska k materinskému jazyku, poézii sa naplno prejavila pri občianskych obradoch i kultúrnych akciách. Jeho prednes, umelecké

Výsledky volieb
V sobotu 10. marca sa konali voľby
do NR SR. Prinášame vám krátky prehľad výsledkov volieb v našej obci.

prejavy prinášali hlboký umelecký zážitok, vzbudzovali radosť, potešenie, ale
často zmierňovali aj smútok a žiaľ.
Na poste predsedu ZPOZu pôsobil
takmer dve desaťročia. Aj po odchode
na zaslúžený odpočinok svojim prednesom spríjemňoval stretnutia členov
Jednoty dôchodcov v obci a podujatia
ECAV. Ešte v júni 2009 sprevádzal umeleckým slovom vystúpenie evanjelických speváckych zborov. Na tradičnom
stretnutí „tých skôr narodených“ v decembri 2008 bol ocenený „Za celoživotný prínos do obce“.
Pána učiteľa Milana Hanku najlepšie vystihuje jeho životná filozofia, ktorá
ho napĺňala a ktorou sa celý život riadil:
„Milovať to, čo je krásne, nie je ťažké, ale
priznať sa k jedincom, ktorým osud vtisol
znak menejcennosti, si vyžaduje ľudí celých, obetavých, ľudí vysokej kultúry srdca.“ (Viliam Gaňo)
Pri príležitosti dňa učiteľov starosta
obce Juraj Filo odovzdal ocenenie Anne
Jančuškovej z príležitosti životného jubilea 60. rokov, Mgr.Janke Králikovej
z príležitosti životného jubilea 60. rokov,
Mgr. Kataríne Mičudovej a Beáte Blišťanovej za obetavú prácu s deťmi.
Zora Šimovčeková

Počet oprávnených voličov 910
z toho sa zúčastnilo 623 voličov a jeden
hlas bol zaslaný z cuziny. Počet platných
odovzdaných hlasov bol 606. Získané
hlasy podľa jednotlivých strán:
Číslo1 Zelení 2, č. 2 Kresťanskodemokratické hnutie 47, č. 3 Strana
demokratickej ľavice 0, č. 4 Slovenská národná strana 53, č. 5 OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti 73, č. 6
Sloboda a solidarita 69, č. 7 PRÁVO
A SPRAVODLIVOSŤ 2, č. 8 NÁŠ KRAJ
0, č. 9 Strana zelených 9, č. 10 Ľudová strana Naše Slovensko 11, č. 11
SMER sociálna demokracia 228, č. 12
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 6, č. 13 Národ a Spravodlivosť naša strana 3, č. 14 Komunistická
strana Slovenska 6, č. 15 Strana Rómskej únie na Slovensku 0, č. 16 MOST
HÍD 12, č. 17 99% - občiansky hlas
15, č. 18 Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko 2, č. 19 STRANA+1 HLAS 0, č. 20 Robíme to pre
deti SF 5, č. 21 Obyčajní ľudia 5, č. 22
Slovenská demokratická a kresťanská
únia Demokratická strana 45, č. 23
Strana občanov Slovenska 0, č. 24
Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pártja 2, č. 25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO NORY MOJSEJOVEJ 9, č. 26
Strana živnostníkov Slovenska 2.
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Pošta oslavuje

Zima v Jáne

Návrh jubilejnej pečiatky – vypracoval Jozef Lukáč, pôvodná pečiatka zo zbierky Jána Repčeka

Pošta v našej obci oslávi už 130. výročie
od svojho zriadenia. V Monografii československých známok číslo 15 z druhej polovice 20. stor. je poznamenané
„Pošta v Liptovskom Jáne bola zriadená
6. mája 1882“. Rád by som vysvetlil pojem POŠTA a jej stručnú históriu. Slovo
pošta má latinský pôvod STÁCIO POSITÁ (stanica na mieste). Je to odbor dopravy informácií, zariadenie poverené
štátom na prijímanie, dopravu a doručovanie správ, novín a časopisov, peňazí a balíkov.

obyvateľstvom
zloženým
prevažne zo zemanov a želiarov. Szent-Ivanyiovci tvorili väčšinu obyvateľstva
obce. Na svoju dobu boli veľmi vzdelaní a hodne scestovaní. Dobre poznali európsky spôsob života, ktorý si ľahko osvojili. Potrebovali spojenie so svetom a to prostredníctvom pošty a pravidelnej prepravy. Tieto požiadavky boli
splnené zriadením štátnej pošty s pečiatkou „Liptó – SZ – Ivan“ ktorá bola
umiestnená v kaštieli Bogomírovcov,
v ktorom bol i liehovar a octáreň. Zásielky sa posielali do Okoličného, neskôr
do Liptovského Mikuláša. Tu už zásielky preberal dostavník, ktorý pravidelne premával na trati Bratislava–Košice.
Keď začal premávať na trati Košice–Bohumín vlak zmenili sa aj zberné miesta. Zásielky z Liptovského Jána sa nosili na stanicu do Podturne. Ako zaujímavosť udávam, že súčasťou poštových
služieb bolo i dodávanie soli. Pod Bogomírovským kaštieľom bola krčma U zelenej žabky, do ktorej sa vozili zásielky
soli z Poľska a západným okienkom ju
predávali občanom.

Poštu používali už v starovekom Egypte, Perzii, Grécku či Ríme. Poštu ako obdobu bývalej starorímskej pošty založil vo Francúzsku Ľudovít XI.
v roku 1484. V Čechách pošta fungovala už za vlády Karola IV. Jej hlavným cieľom bolo spájať habzburgovské kráľovské dvory v európskych mestách. V celom Rakúsko-Uhorsku pošty riadil štát.
Na čele väčších staníc stáli poštmajstri, ktorí mali vedľajší príjem z poplatkov za prepravu zásielok od súkromných osôb. Rozvoj pôšt nastal s vynálezom poštovej známky (Anglicko 1840).
Do postavenia železnice bola doprava
pošty realizovaná hlavne peším poslom,
na koni alebo dostavníkom. Prvý vlak
prešiel Liptovom 7. decembra 1871 okolo
11. hodiny na trati Košice-Bohumín.

Po vzniku prvej ČSR bol poštový úrad premiestnený na obecný úrad
a poštmajsterkou bola manželka miestneho notára pani Pavellová. Po zriadení kúpeľov Dr. Jozef Szent-Ivanyi zriadil
v roku 1929 poštový úrad v prístavbe administratívnej budovy kúpeľov, v ktorej
Dr. Ján Hlavienka
sídli dodnes.

Liptovský Ján v tom čase patril k veľkým dedinám s triedne protikladným
16
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Tak opäť nám skončila zima a s ňou
aj zimná lyžiarska sezóna v stredisku
Športcentrum Javorovica v Liptovskom
Jáne, ktorá trvala takmer 90 dní. Počasie
nám okrem technického snehu konečne doprialo aj sneh prírodný, čo skvalitnilo svah.
Vďaka dostatku snehu bola po niekoľkoročnej prestávke opäť upravená aj
bežkárska dráha, o čo sa postarali pracovníci strediska Javorovica a obec. Milovníci bežeckého športu to ocenili poďakovaním a uznaním, ale opäť sa našlo
niekoľko jedincov, ktorí si nevážia prácu druhých, konkrétne majitelia psov
a jazdci na štvorkolkách. Títo spoluobčania dráhu značne poškodzovali čo aj
hovorí o ich charaktere a úcte k druhým.
Návštevnosť strediska bola veľmi kolísavá. K najpočetnejšej skupine návštevníkov patrili Slováci, za nimi Česi,
Ukrajinci, Rusi a niekoľko lastovičiek
z Poľska.
Mrzí nás hlavne nezáujem zo strany
Liptákov. Aj napriek tomu, že stredisko
poskytlo regionálne zľavy a večerné lyžovanie, návštevnosť lyžiarov z Liptova
bola veľmi slabá.
Lyžiari boli väčšinou spokojní s úpravou svahu ako aj rôznymi typmi lístkov.
Neustále ich zaujíma, kedy bude postavená sedačka namiesto starého vleku,
ktorý mnohých odrádza od lyžovania.
K tomuto je však potrebné vyjadrenie
majiteľov strediska, ale aj urbáru na ktorom sa nachádza vlek a zjazdovky.
Treba veriť, že lyžiarske stredisko Javorovica v Liptovskom Jáne bude i naďalej šíriť dobré meno obce, bude sa naďalej skvalitňovať a nestane sa to, čo sa
stalo v okolitých obciach (Liptovská Porúbka, Liptovské Revúce) a inde na Slovensku, kde strediská zanikli len pre neochotu dohodnúť sa.
Na záver mi dovoľte poďakovať tým,
ktorí sa o stredisko a služby starajú cez
deň aj v noci. Či už sú to vlekári, pokladníci, horská služba, pod vedením pánov
Krála a Podmanického s firmou Technoalpin Žilina.
Tešíme sa na novú zimnú sezónu.
Treba veriť, že bude úspešnejšia ako
minuloročná a možno sa dozvieme, či
a kedy bude sedačka , poprípade ďalšie
skvalitnenie strediska.
Vladimír z Liptovského Jána

Chrám za tri dni postavený
„Zborte tento chrám a za tri dni ho vystavím,“ nechal sa raz
počuť Pán Ježiš. Jeho slová vyvolali veľký rozruch. Ako by
to mohol Ježiš dokázať? Veď jeruzalemský chrám stavali
takmer päťdesiat rokov. Je vari väčší ako kráľ Herodes či kráľ
Šalamún? Vari sa nevydáva za samotného Boha?
Neskôr sa tieto slová objavili aj pri obžalobe Pána Ježiša. Tam mali dokázať, že Ježiš je burič, ktorý nabáda k zničeniu Jeruzalemského chrámu.
Ježiš nie je burič. On je skutočne
Boh. Je to Boží Syn. Dokázalo sa to vtedy, keď sa naplnili jeho slová. Jeruzalemský chrám bol skutočne zborený. V roku
70 dobyli Jeruzalem rímske vojská a celý
ho zrovnali so zemou. A Pán Ježiš na tretí deň po svojom ukrižovaní vstal z mŕtvych a založil cirkev. Tá je novým chrámom, miestom, kde sa Boh stretáva
s ľuďmi.

Evanjelický cirkevný zbor v Liptovskom
Jáne je súčasťou cirkvi, ktorú Pán Ježiš
vytvoril. Pozývame doňho aj vás, ktorí
ešte nie ste jeho súčasťou, prisťahovali
ste sa a hľadáte svoje začlenenie na novom mieste. Je možné sa do cirkevného
zboru prihlásiť. Je možné taktiež byť pokrstený, tak dieťa ako i dospelý.
S prianím požehnaných veľkonočných sviatkov
Peter Taját, ev. a. v. farár,
lipt.jan@ecav.sk, www.ecavliptovskyjan.sk

Slová Pána Ježiša sa takto skutočne
naplnili a prevýšili to, ako ich chápali súčasníci Pána Ježiša. Pán Ježiš totiž nie je
staviteľom, opravárom nejakého chrámu či kostola, nech by bol čo ako pekne
vystavaný. On je Synom Stvoriteľa, Tvorcom nových vecí a tie chce tvoriť aj v našich životoch. Toto chce pôsobiť v cirkvi
aj dnes.

Deti tu majú
svoje miesto
Každú jednu nedeľu sa pre deti pripravuje zaujímavý program – detská besiedka. Koná sa súčasne s nedeľnými
službami Božími, so začiatkom o 9.00
hod. v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. Počas druhej piesne odchádzajú deti na faru, kde spievajú, počúvajú biblickú lekciu, hrajú sa či súťažia, alebo si niečo pekné vytvárajú v tvorivých
dielňach.
Tento rok si rozprávame o mužoch,
ženách a deťoch v Biblii, ktorí sa stali hrdinami viery. Nie však svojou silou alebo schopnosťami, ale tým, že dôverovali
Pánu Bohu a spoliehali sa na Neho. Nakoniec zistíme, že takýmito hrdinami sa
môže stať každý jeden z nás. Pozývame
všetky deti. Tešíme sa na vás.

Pozývame vás, milí priatelia do nášho
cirkevného zboru. Veľká noc ako sviatok
Ježišovho zmŕtvychvstania a vybudovania cirkvi je preto dobrou príležitosťou.

Pracovníčky detskej besiedky

Služby Božie v Ev. a. v. kostole v L. Jáne počas Veľkonočných sviatkov 2012
5. 4. 2012 Zelený štvrtok

17.00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou

6. 4. 2012 Veľký piatok

9.00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Pašiové služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

8. 4. 2012 Veľkonočná nedeľa
(1. slávnosť veľkonočná)

9.00 hod.

ev. kostol v L. Jáne Slávnostné služby Božie

9. 4. 2012 Veľkonočný pondelok
(2. slávnosť veľkonočná)

9.00 hod.

ev. kostol v L. Jáne Slávnostné služby Božie
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Veľkonočné ráno

Užalostené ženy sa v nedeľné ráno ponáhľali k hrobu. Neočakávajú žiadne prekvapenie,
nemyslia na vzkriesenie, pretože na vlastné oči videli, ako bolo Ježišovo mŕtve telo uložené
do hrobu. Život v hrobe končí. Ženy to vedeli.
Na cintorín prichádzame s istotou, že
ten, ktorého sme pochovali, nebude
na nás čakať sediac na pomníku. V Ježišovom prípade, v najhlbšom bode ľudských očakávaní - začína sa odohrávať
niečo úplne odlišné. Kameň je od hrobu odvalený. Ženy zostávajú ustrašené. S takým niečím absolútne nepočítali. Chceli pomazať Kristovo mŕtve telo
a tu je im povedané: ON ŽIJE! VSTAL
Z MRTVYCH!

býva horšia než bolesť duše. Moderný
človek trpí v srdci viac než v minulosti.
Trpíme tým, že nás odsudzujú, neprijímajú, nechápu. Najviac to bolí od najbližších. Keď nás nemajú radi tí, ktorým
sme v živote urobili veľa dobrého. Srdce
nám drása hlúposť a zloba ľudí, možno
niekedy aj naša vlastná.
Kristus týmto všetkým prešiel. A ukázal východisko. Smerovkou je jeho Kríž.
Čoho znamením je Kristov Kríž? Utrpenia? Viery? Kresťanstva? Áno, ale na prvom mieste je Kríž znakom lásky, ktorá je čistou nesebeckou láskou. Láskou,
ktorá vie všetko zniesť, všetko verí, všetko pretrpí, ktorá nikdy nezanikne. Lebo
je silnejšia než smrť.
„Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Na kríži
zvíťazila láska. Bola väčšia ako každá bolesť tela, duše, srdca. Tento Kristus, ktorý neprestal s láskou ani na kríži, nemohol zostať v hrobe. Ak je Boh nad nami
- akože je! - On musel vstať z mŕtvych.
A On skutočne vstal. Veríme. Nielen pre
svedkov, nielen pre historické a teologické dôkazy. Naše vlastné srdce nám je
dôkazom Kristovho zmŕtvychvstania.

Myslím, že nikto nemôže správne sláviť veľkonočné sviatky bez preľaknutia sa z toho, ako Boh prevrátil očakávania človeka, očakávania ľudí, očakávania žien. Kde ľudia nenachádzajú slová,
tam začína rozprávať Boh. Kde doteraz
stál múr, otvárajú sa dvere. Kde sa zdalo všetko nepriechodné, začína nová
cesta. Tým, ktorí sa uspokojili žiť v žiali, smútku a beznádeji, vytvára sa zrazu priestor, v ktorom počujú výzvu odovzdať sa a otvoriť novému nepoznanému tajomstvu, ktoré chápe iba srdce.
Veľká Noc je sviatok víťazstva. Dobra
nad zlom. Pravdy nad klamstvom. Krásy nad nepeknosťou. Lásky nad sebectvom. Ježiša Krista nad diablom. Je aj
naším víťazstvom. Vzkriesený Ježiš nám
zjavuje Boha živých a nie mŕtvych.

Hlboká veľkonočná radosť bytostne
preniká každého človeka, ktorý s vierou
prijíma veľký dar od Krista – premôženie
smrti a vecný život. Kresťan má od krstu
účasť na smrti a vzkriesení Krista, a tak

On vzal na seba naše utrpenia. Nielen telesné, ale aj duševné. Bolesť srdca

môže nájsť život v akejkoľvek situácii.
Kristovo zmŕtvychvstanie mení znechutenie a sklamanie na nádej. Je tu možnosť niečoho nového! Stále je možná
zmena! Nič nie je stratené.
Veľkonočná radosť má prežiariť aj
naše osobné ťažkosti, kríže a výzvy.
Nedá sa žiť tisíc vecí a kdesi medzi tým
azda trochu osláviť Ježišovo Zmŕtvychvstanie.
Sláviť Veľkú Noc môžeme ako zbožnú, bezduchú tradíciu, alebo ju môžeme
sláviť ako rozhodujúcu skutočnosť v našom živote. Keď sú pre nás veľkonočné
sviatky iba zbožnou tradíciou, potom
budeme ozdobovať hroby a uchováme
si Ježiša v posvätnej pamiatke. Rozpamätáme sa na neho iba ako na dobrého človeka minulosti. Ale tým neoslavujeme pravé Kristovo víťazstvo! Sláviť veľkonočné sviatky znamená vnútorne vyznať: JEŽIŠ ŽIJE! Veľká Noc je znamením
našej budúcnosti. Vďaka zmŕtvychvstalému môžeme dôverovať láske.
Drahí bratia a sestry! Nech aj v tomto roku jasajú zvony našich kostolov veľkonočnou radosťou. Prajem vám, aby sa
Ježišovo zmŕtvychvstanie stalo pre vás
výzvou k hlbšiemu a radostnejšiemu životu. Váš duchovný otec.
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2012
1. 04. 2012

Kvetná nedeľa

10.00 hod.

5. 04. 2012

Zelený štvrtok

17.00 hod.

6. 04. 2012

Veľký piatok *

16.00 hod.

Krížová cesta

10.00 hod.

7. 04. 2012

Biela sobota *

20.00 hod.

8. 04. 2012

Veľkonočná nedeľa

11.00 hod.

9. 04. 2012

Veľkonočný pondelok

10.00 hod.

* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Po obradoch bude Sv. oltárna vyložená do 18.00 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. oltárna vyložená od 13.00 do obradov. Na obnovu krstných sľubov si nezabudnime priniesť sviece.
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Pomôžte aj vy
Na svoj vek je vyspelý, bystrý. Hovorí po slovensky aj srbochorvátsky. Rád
sa hrá s autami, rád pozerá detské rozprávky. V obľube má bohato ilustrované knihy.
Treba toho veľa
Bola mu poskytnutá nadštandardná
lekárska starostlivosť. Okrem bežných
životných potrieb bude Milanko potrebovať kúpeľnú a rehabilitačnú liečbu, najlepšie v kúpeľoch na Slovensku.
V Srbsku je komplikovaná situácia v tejto oblasti. Bude potrebné ho sprevádzať
a na to jeho adoptívni rodičia taktiež nemajú. Len vďaka hospodáreniu starých
rodičov v Bingule, môžu finančne existovať v Belehrade.

Pomôžte aj vy
Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc trojročnému Milanovi Ponjigerovi,
ktorý sa v krátkom okamihu stal úplnou
sirotou.
Vytúžené dieťa
Otec Pavel, Slovák, pochádzal z Bingule na juhozápade Vojvodiny a mama
Ilonka pochádzala z Chorvátska neďaleko spoza hraníc. O dieťatko sa usilovali sedemnásť rokov. Toto úsilie ich stálo veľa finančných prostriedkov. Obaja
rodičia boli evanjelici a ich syn bol pokrstený ako prvé dieťa v obnovenom
slovenskom evanjelickom a. v. kostole
v Belehrade.
V okamihu sa všetko zmenilo
Rodičia predtým bývali v Sarajeve.
Vzhľadom na vojnové udalosti tam nemohli zostať, a tak prišli aj o malý služobný byt. Otec, vojak z povolania,
ochorel na srdce a musel odísť na vojenský invalidný dôchodok. Žili vo vojenskej ubytovni v Belehrade v izbe o rozlohe maximálne 15 m² s občas tečúcou
teplou vodou. Nevyšiel mu pokus získať bezúročnú pôžičku od ministerstva
obrany, aby si mohli v rodnej obci Bingula zakúpiť domček.
Situácia sa zhoršila, keď bol manželom 6. 12. 2011 doručený dekrét o okamžitom vysťahovaní sa z ubytovne a taktiež rozhodnutie o pravidelnej mesačnej zrážke vo výške jednej tretiny

manželovho dôchodku, ktorá mala pokryť nedoplatky za skromné živobytie
v ubytovni od roku 2003. Krátko na to
rodičia s dieťaťom v náručí vyskočili zo
6. poschodia ubytovne.
Zápas o život
Rodičia zahynuli. Dieťa pád prežilo v otcovom náručí, no došlo k zlomeninám panvy, rúk, nôh i ďalším poraneniam. Krátko po nehode Milanko ešte
komunikoval s lekármi. Zranenia boli
vážne. Nasledovala kóma, viaceré náročné a ťažké operácie. Pravdepodobne si niektoré momenty tragickej udalosti pamätal, pýtal sa na rodičov. V Jeho
blízkosti sú teraz jeho najbližší príbuzní.
Šesť týždňov strávil na nemocničnom
lôžku. Rýchlo sa zotavuje. Je mu venovaná komplexná starostlivosť psychologičky, ktorá ho citlivo pripravuje na život v nových podmienkach.
Nový začiatok
31. 1. 2012 úrady sociálnej starostlivosti rozhodli o tom, že zodpovednosť
za jeho ďalší život prevezme jeho starší
bratranec Miroslav Meleg s manželkou
Gabrielou, ktorí majú vlastnú rodinu
a Milanko v nej nájde aj staršieho šesťročného nevlastného bračeka Luku.
Milanka prepustili z nemocnice 27. 2.
2012, je u svojich adoptívnych rodičov
v Belehrade, ktorí adaptujú byt na nové
pomery. V Bingule žijú jeho starí rodičia.

Zbierka bude trvať do 30. 4. 2012.
Je možné prispieť finančnými
prostriedkami i vecnými darmi.
Finančné prostriedky je možné
doniesť priamo do nášho kostola
v Liptovskom Jáne do nádobky pripravenej na tento účel alebo priamo poslať prevodným príkazom
na účet Liptovsko-oravského seniorátu 2967412354/0200. Na adresu
los@ecav.sk je potrebné zaslať avízo. Správa pre prijímateľa: Bingula.
Vecné dary (hračky, knihy, oblečenie, iné) môžete taktiež doniesť
na Farský úrad v Liptovskom Jáne.
Formu daru však treba vopred konzultovať. Každý darca dostane potvrdenie o odovzdanom dare.
Brat Karol Dzuriak, presbyter Cirkevného zboru Ružomberok, bude
koordinátorom informácií s náhradnými rodičmi. Brat farár Vladimír Ferenčík spolu s niekoľkými členmi
cirkevného zboru bude 4. - 8. 5. 2012
na návšteve v Iloku v Chorvátsku.
K prevzatiu a potvrdeniu daru by
malo dôjsť 5. 5. 2012 u starej mamy
Milanka za prítomnosti rodinných
príslušníkov.
Bližšie informácie poskytnú: Katarína Hudáková, los@ecav.sk, 0918/828329, Karol Dzuriak, karol.dzuriak@gmail.sk, 0905/494199, Vladimír Ferenčík, vlafe@inmail.sk, 0918/828153, Peter
Taját, ev. a. v. farár, 0918828334, lipt.jan@ecav.sk,
www.ecavliptovskyjan.sk
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Čo sa dialo v základnej škole...
Nový rok 2012 sme začali zápisom budúcich prvákov. Zápis sa uskutočnil 16. 01.
2012 a pani učiteľky primárneho vzdelávania po krátkom preskúšaní a pohovore zapísali 26 budúcich prváčikov. Rodičia štyroch detí požiadali o odklad školskej dochádzky, takže v septembri 2012
by malo do školských lavíc zasadnúť 22
prvákov.
Po polročnej práci a januárovom napätí, ako to všetko dopadne, žiaci dostali polročné vysvedčenia.
Odmenou, kde sa mohli všetci vytancovať, vyblázniť a zrelaxovať, bol už
tradičný karneval. Ak ste chceli stretnúť

rôzne zvieratká, rozprávkové aj filmové
postavičky, strašidiel, ježibáb, bojovníkov, princezien a čertov, boli ste vo štvrtok druhého februára v telocvični našej školy na správnom mieste. Karneval
zorganizovalo združenie rodičov. Jeho
súčasťou bola aj tombola. Výťažok z tej
tohtoročnej poputuje na nákup CD prehrávača, potrebného pri vyučovaní cudzích jazykov. V ten istý deň vystúpilo
divadlo Clipperton s rozprávkou O princeznej so zlatou hviezdou na čele.

Vyučovanie a získavanie nových poznatkov, zručností a vedomostí neprebieha len v školskej lavici, ale aj na rôznych vychádzkach, exkurziách, besedách a pod.

V dňoch 30. 01–02. 02. 2012 sa žiaci 8.
ročníka pod vedením p. učiteľky Králikovej učili lyžovať v rámci lyžiarskeho výcviku. Tá istá trieda spolu s p. učiteľkou
Dúbravcovou spoznávala krasové javy
v Stanišovskej jaskyni.
Žiaci našej školy sa zúčastňujú rôznych súťaží a olympiád. V januári sa
uskutočnila Matematická olympiáda. Školu reprezentovali žiaci 9. ročníka M. Kiss a M. Janovčík. Na Geografickej olympiáde sa zúčastnili P. Kiss (7. tr.
– 12 miesto), D. Dubovská a M. Špačková
(obe 8. tr. – 13. a 20. miesto) a M. Kiss (9.
tr. – 7. miesto).
Na výtvarnú súťaž Európa v škole
bolo vybratých 26 prác, z nich 7 postúpilo do celoslovenského kola.
Mgr. Zuzana Daňová
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Ako si tu žijeme ...
V novom roku 2012 do 1. triedy MŠ pribudli nové deti – Aďko Jančuška, Kubko
Ľubelan, Majko Vojtík a do 2.triedy Davidko Brziak. Chlapci sa pomerne rýchlo u nás „adaptovali“ a bez problémov
sa začlenili do kolektívu detí.
Dňa 16. januára mali naši predškoláci
svoj deň „D“. 22 predškolákov absolvovalo zápis do 1. ročníka ZŠ. Prvú vážnu
skúšku v živote úspešne zvládli aj vďaka pomoci prívetivých učiteliek Kvetky Čenkovej, Andrejky Salajovej a Dášky Čajkovej. V takomto počte sa budúci prváci na zápise predstavili prvýkrát
za posledných desať rokov.
Už po dvanástykrát vďaka ústretovosti riaditeľa „ŠPORCENTRA“ Ing. L. Kráľa a sponzorstvu Igora Niňaja sa predškoláci mohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku. V priebehu ôsmych dní si osvojili lyžiarske zručnosti aj vďaka obetavým
učiteľkám G. Kompišovej a D. Fáberovej
a obetavým rodičom R. Vajsovi, a I. Tomašákovi. Za každodenné občerstvenie
patrí naše poďakovanie zamestnancom
„Krmelca“.
Karnevalovou náladou materská
škola ožila 15. februára. Masky „plesali“
už od rána. Myška sa zabávala s mačičkou, tiger s princeznou, dokonca spolu
tancoval anjel s čertom. Ťažko povedať,
ktoré boli najkrajšie, najhodnovernejšie,
no dobrá nálada vydržala všetkým až
do popoludnia.

dielňach, ktoré pripravili učiteľky MŠ
v spolupráci so KŠV. Kraslice i medovníkové vajíčka si mohli vyrobiť deti spolu
s rodičmi.
Zora Šimovčeková

Svojim vystúpením a darčekmi potešili deti mamy, staré mamy a tety 4. marca na oslave MDŽ v obci.
V mesiaci knihy a materinského jazyka zorganizovali p. učiteľky už druhý ročník „Jánskej rapotačky“. Deti zo
všetkých tried sa na tejto recitačnej súťaži prezentovali známymi riekankami
a básničkami.
Na veľkú radosť učiteliek boli v rámci projektu vzdelávania pedagógov poskytnuté materskej škole dva notebooky.
Veľkonočné zvyky a tradície – výroba kraslíc, zdobenie perníkových vajíčok boli prezentované na tvorivých
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Objavy v Novej Stanišovskej jaskyni
Laučík, M. Lejava, M. Lisý, B. Liška, M. Macho, B. Maričová, M. Miedziński, P. Neuschel, R. Piovarči, P. Plavec, P. Pokrievka
ml., P. Procházka, M. Rosa, P. Sienkiewicz,
A. Tureček, J. Vajs, P. Vojtuš, A. Witas, S.
Zagorski) sa podarilo zamerať a preskúmať chodby v dĺžke takmer 700 metrov.

V Stanišovskej dolinke, bočnému prítoku
Jánskej doliny, sa nachádzajú tri významné jaskyne, ktoré na konci februára roku
2012 dosahujú dĺžku 7,195 kilometra. Najznámejšia je Stanišovská jaskyňa s dĺžkou 3 138 metrov. Potom je tu sprístupnená Malá Stanišovská jaskyňa s dĺžkou 871
metrov, ktorá je spolu s predchádzajúcou
vytvorená v masíve Smrekovice. Obidve
lokality sú známe odnepamäti a patria
k najdostupnejším liptovským jaskyniam.

V roku 1996 dosiahla dĺžka podzemných priestorov Novej Stanišovskej jaskyne 2,286 metrov. V ďalšom prieskume
nadšencov na 14 rokov zastavili prekážky ako úžiny a voda, ktorá počas
roku dlhé mesiace zatápa časť jaskyne. V roku 2010 sa po sprístupnení ťažko prístupných priestorov moravskými priateľmi z Brna začal opäť intenzívny prieskum tejto jaskyne. V závere roku
sa jaskyniarm z Liptovského Mikuláša
a Zakopaného podarilo prekonať jednu
z úžin a preniknúť do rozsiahleho systému chodieb, ktorých dĺžku sme odhadli na 500 metrov. Na nasledujúcich akciách sa zúčastnili jaskyniari z L. Mikuláša,
L. Jána, Martina, Krakova, Zakopaného,
Topoľčian a Čachtíc (J. Bakowski, P. Bobak- Miedziński, F. Danihel, M. Danko,
P. Ficker, P. Gratkowski, D. Gratkowska,
I. Harna, P. Herich, Ľ. Holík, A. Holúbek,
P. Holúbek, M. Jaworska, O. I. Kadebskaja, J. Kolasa, B. Kompanický, M. Kováčik,
L. Kubičina, M. Kwiatkowski, P. Laučík, V.

Prvú doteraz známu zmienku do literatúry máme o nich od slovenského jezuitu Martina Szentiványiho (1633-1705),
ktorý v roku 1689 vydal knihu o hydrológii a v nej sa spomínajú obe lokality.
Potom je tu objav staršej generácie jaskyniarov združených okolo Stanislava
Šrola z roku 1971, Nová Stanišovská jaskyňa. Nachádza sa v protiľahlom svahu oproti Stanišovskej jaskyni a jej podzemné chodby sa nachádzajú už v masíve Slemä. Zrod tejto jaskyne možno hľadať v úvahách Stana Šrola a jeho priateľov o pokračovaní stanišovských jaskýň smerom na juh. V lete roku 1970 začína po dlhej úvahe Stano s ostatnými
jaskyniarmi z Liptovského Mikuláša kopať sondu v suťovom svahu na mieste, kde neboli žiadne znaky na existenciu jaskyne. Po roku kopania a vynášania materiálu zo sondy sa podarilo v auguste roku 1971 preniknúť jaskyniarom
do podzemia a objaviť prvé metre rozsiahleho jaskynného labyrintu. Na prácach spojených s objavovaním nových
priestorov sa podieľali desiatky jaskyniarov z celého bývalého Československa.
22
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Jaskyňa dosiahla na konci februára
2012 dĺžku 3186 metrov, čo znamená že
už je dlhšia ako Stanišovská jaskyňa. Je
tu vodný tok s výdatnosťou asi 2–3 litre
za sekundu, chodby smerujú do bielych
miest Jánskej doliny. Našli sa tu pozostatky po netopieroch, tisícky ulít zo slimákov, takže nové priestory majú nepochybne ďalší vchod. Sú tu prievany,
pokračovania sú zavalené, zanesené
pieskom a hlinou, alebo príliš úzke. Jedno je však možné povedať s určitosťou
už teraz, je to len malý fragment existujúcich podzemných priestorov v pravej
časti Jánskej doliny pod masívom Slemä
a Ohnišťa.
Prístup do nových priestorov je počas vyšších vodných stavov zaplavovaný a tak nebude možné skúmať jaskyňu po celý rok. Takže jaskyniari zo Speleoklubu Nicolaus, ktorí pôsobia v Jánskej
doline s netrpezlivosťou čakajú na leto,
kedy sa možno bude dostať do novoobjavených častí. Ak však bude daždivý rok, tak je možné, že do podzemia
sa bude dať dostať až v zimných mesiacoch. Bližšie informácie pre prípadných
záujemcov o jaskyne Jánskej doliny, alebo kontakt na nás sa nachádzajú na internetovej stránke Speleoklubu Nicolaus www.speleonicolaus.sk.
Peter Holúbek

Mapa troch jaskýň Stanišovskej doliny, z podkladov SK Nicolaus a Speleopotápači
východ zostavil v roku 2012 Michal Danko


Nezabudli ste vybrané slová?
M.... sme jedl.... r....zoto veľkou l....žicou. V....pil.... čaj a opäť sviež.... skočil.... na l....
že. S....to v....sí na klinc..... Milan v ob....vačke r....soval. B....t sa hemž....l hm....
zom. V s....pkach ob....lia v....číňali s....sle. Zistil.... om....l počítača. Urobili št....r....
ch....b...., ale písali ďalej. Kor....to Váhu dolu k Dunaju rozšírili. V B....strici je Hron
ešte pl....tký. V z....me s....korky spievali m....l....mi hláskam..... Siln.... oráč ani
okom nem....ihol, keď s....n s....vú kob....lu udrel dlh....m b....čiskom. V....skočila
tak v....soko, že sa jej pod kop....tami zaiskrilo.
Hodnotenie: 1 chyba 1, 2–4 chyby 2, 5–7 chýb 3, 8–11chýb 4.
My sme jedli rizoto veľkou lyžicou. Vypili čaj a opäť svieži skočili na lyže. Sito visí na klinci. Milan v obývačke rysoval. Byt sa hemžil hmyzom. V sýpkach obilia vyčíňali sysle. Zistili omyl počítača. Urobili štyri chyby, ale písali ďalej. Koryto Váhu dolu k Dunaju
rozšírili. V Bystrici je Hron ešte plytký. V zime sýkorky spievali milými hláskami. Silný oráč ani okom nemihol, keď syn sivú kobylu
udrel dlhým bičiskom. Vyskočila tak vysoko, že sa jej pod kopytami zaiskrilo.
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Čo nového v Jánskom futbale?
Na výročnej schôdzi 11. februára bola
bilancovaná práca futbalového klubu,
troch futbalových družstiev v ročníku
2010/2011. Družstvo dospelých, účastník
I. triedy obsadilo 3. miesto s počtom bodov 48 a bodovom skóre 54:33, za mužstvami Bešeňovej a Liptovskými Sliačmi.
V tomto ročníku bol náš hráč Marek Kašpar najlepším hráčom súťaže s 22 gólmi. Družstvo dorastencov obsadilo 8.
priečku s 12 bodmi, žiaci sa v malom futbale umiestnili na 2. mieste.
Nová sezóna po vydarenej sezóne
2010/2011 sa po vedením nového trénera p.Lehotského nezačala najlepšie. Doma remíza s Kvačanami 1:1 a následne prehra v Žiari 1:2, hoci sme zápas mohli rozhodnúť už v prvom polčase, keď naši hráči šli 4× sami na brankára. Premárnené šance nás sprevádzali

celú jeseň, čo nás stálo nemálo bodov. Najviac však mrzí prehra v Jamníku 2:3, ktorý dovtedy nevyhral. Takže
po jesennej časti sme v strede tabuľky na 7. Priečke so 17-timi bodmi, s bodovým skóre 26:21. Toto je zrkadlo účasti resp. neúčasti na tréningoch. Dorastenci sú na 4. mieste s 10-timi bodmi zásluhou trénra p. Klotáka. Žiaci v malom
futbale sú po jesennej časti na 1. mieste, za čo patrí vďaka p. Dubjelovi a p. Brziakovi. Za úpravou nášho ihriska stojí
nespočetné množstvo hodín. Ide hlavne o kosenie, polievanie, prihnojovanie.
Celá táto činnosť spočívala na pleciach
niektorých členov výboru a hráča I.mužstva – I.Vyskočániho. Dobrá starostlivosť
radí naše ihrisko medzi najlepšie i najvyhľadávanejšie v okrese. Najväčším problémom pre náš klub je kosačka, najmä

jej častý poruchový stav. Jej oprava nám
odčerpala z rozpočtu nemalú finančnú
čiastku. Za dobré podmienky, ktoré má
náš klub aj za terajšej nelichotivej ekonomickej situácie patrí poďakovanie
obecnému úradu, sponzorom S. Dubovskému, P. Mikušiakovi, J. Strachanovi,
ktorí nemalými finančnými prostriedkami alebo materiálne podporujú činnosť
nášho klubu. Poďakovanie patrí i E. Brotkovi za opravu a údržbu kosačky, R. Vajsovi, J. Adamčíkovi, J. Kornerovi.
Členstva vo výbore FO sa z rodinných dôvodov vzdal Peter Širica. Aj touto cestou mu chceme za dvojročnú
obetavú prácu poďakovať. Zároveň popriať Jánskemu futbalu hráčov s presnou streleckou muškou, štedrých sponzorov a skalných fanúšikov.
Július Šimovček

Šport v škole
Dvaja chlapci z trojčlenného družstva
skončili v prvej desiatke.
Tiež sme úspešne absolvovali okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky.
Medzi staršími žiakmi naše družstvo obsadilo celkové výborné 5. miesto v okrese, keď dvaja chlapci z trojčlenného
družstva obsadili pekné 7. a 10. miesto.
Už tradične sme usporiadali Vianočné turnaje vo vybíjanej a vo floorbale,
po ktorých boli riaditeľkou školy odmenení všetci súťažiaci.

Športová činnosť na našej škole úspešne prebieha aj v druhom polroku školského roka 2011/2012. Futbalové tréningy starších a mladších žiakov sú pravidelne dvakrát do týždňa. Môžeme ale
povedať, že našich starších žiakov čoraz viac zaujíma floorbal, keď si na tréning nosia svoje kvalitnejšie hokejky.

Strelecký tréning zo vzduchovej pušky pokračuje jedenkrát do týždňa a podobne pokračuje aj krúžok športové hry
pre najmenších.
V okresných súťažiach sme úspešne absolvovali okresné kolo v cezpoľnom
behu v kategórii starší žiaci na 1,5 km.

V minulom mesiaci sa naši starší žiaci
zúčastnili futbalového turnaja v ZŠ Važec, kde sme medzi základnými školami horného Liptova porazili ZŠ Hradná
z Lipt. Hrádku a ZŠ na Ul. J. D. Matejovie
sme boli vyrovnaným súperom. Táto remíza nás odsunula od zisku medaily.
Teraz nás čakajú všetky kategórie
futbalových turnajov Jednota „Coop“,
tak sa už tešíme na lepšie počasie, aby
sme mohli vybehnúť na trávu.
Ján Brziak
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