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ročník XXXV

V skratke

Počas mesiaca apríl bolo v rámci projektu „Detské ihriská v Liptovskom Jáne“,
doplnené ihrisko pri materskej škole o novú preliezačku, domček, koníka
s vozíkom, či hojdacieho tigríka. Pri bytových domoch vedľa Štartu bolo vybudované nové detské ihrisko. Toto zrealizovala obec Liptovský Ján v rámci integrovanej stratégie rozvoja Horného
Liptova do roku 2015. Celkovo doplnenie a vybudovanie nového ihriska stálo
16 280 € s DPH, pričom implementáciu
stratégie rozvoja územia prístupom LEADER realizuje MAS Horný Liptov. Dúfame, že tieto detské ihriská spríjemnia
chvíle oddychu detí a ich rodičov v našej obci.

poškodenú časť chodníka na Novej ulici smerom od Koníka k obchodu. Zároveň sa obec snaží primäť VÚC Žilina, aby
pristúpilo k celkovej oprave vozovky
na Novej ulici.
Úpravou v tejto chvíli prechádza
i okolie minerálneho prameňa Medokýša pri Borovej Sihoti. S tým súvisí i rekonštrukcia náučného chodníka, ktorého časť povedie po zničenom chodníku
popri Štiavnici pod cintorínom v Liptovskom Jáne. Táto časť chodníka, ktorú si
pamätajú hlavne starší občania, bude
nanovo postavená a vyústi pri Kašiakovcoch. Rekonštrukcia nielen skultúrni
okolie prameňa a zároveň zlepší orientáciu turistov a návštevníkov.

V týchto mesiacoch stúpol počet
obyvateľov v našej obci nad tisíc. Tisícou obyvateľkou sa stala Karina Kuriaková. So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov rastie počet detí navštevujúcich
ZŠ a MŠ a tým počet rodičov, ktorí vozia
svoje deti do školy autom. Preto sa počas letných prázdnin plánuje vybudovať
parkovisko pri ZŠ a MŠ, ktoré by uľahčilo parkovanie rodičov pred školou a zabezpečilo bezpečný prejazd ostatných
vozidiel.

Blíži sa letná sezóna a pred dverami
máme tradičné podujatie Svätojánske
noci, na ktoré by som vás chcel všetkých
pozvať. Uskutoční sa v termíne 22. až 24.

Do záverečnej fázy prešla príprava
inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe Pod Sečnom, na ktorej
vzniklo 27 stavebných pozemkov. Z toho
obci patrí päť pozemkov, z ktorých už
dva predala. Zo získaných finančných
prostriedkov z predaja pozemkov by
obec chcela postupne opravovať najviac
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jún. Spolu s organizátormi sme pre vás
opäť pripravili pestrý a bohatý program.
Dúfame, že zaujme a pobaví všetkých,
od detí až po dôchodcov, a prežijeme spolu tri krásne dni, povedal Juraj Filo.
Monika Urbanová

Jubileum jánskej pošty
Siedmeho mája si na obecnom úrade filatelisti a návštevníci pripomenuli 130. výročie založenia pošty v Liptovskom Jáne. Vďaka
úsiliu pána Jána Repčeka z Uhorskej Vsi bola pripravená výstava poštových pečiatok a pohľadníc z Liptovského Jána. Za finančnej podpory obce bola na základe návrhov pána Lukáča vyrobená jubilejná pečiatka, ktorou počas roka budú pracovníci pošty
pečiatkovať odchádzajúce zásielky z našej obce. Pri tejto príležitosti obec vydala sadu pohľadníc zachytávajúcich obec na prelome 19. a 20. storočia, ktoré si môžete zakúpiť na obecnom úrade.

Asi pred rokom som na burze známok
v Poprade objavil pohľadnicu, ktorá
bola zaslaná z Liptovského Jána. Na tejto pohľadnici bola veľmi krásna pečiatka s názvom LIPTO-SZ-IVAN. Zaujalo ma
to. Začal som pátrať v Monografii československých známok a zistil som, že sa
jedná o prvú pôvodnú pečiatku Liptovského Jána. Ďalej som zistil na moje prekvapenie, že pošta v Liptovskom Jáne
bola založená 6. mája 1882 a tohto roku
je 130 rokov od jej založenia.
V období, keď bola založená pošta
v Liptovskom Jáne prebiehal veľký hospodársky rozvoj zásluhou predaja dreva a železnej rudy. Preto zemania pre
svoje hospodárske aktivity potrebovali
spojenie so svetom a na ich žiadosť bola
v obci zriadená pošta.
Pošta bola zriadená v objekte kaštieľa Bohomírovcov. Názov pošty i používaného poštového razítka bol LIPTO–SZ–
IVAN. Od roku 1910 bol zmenený názov
obce v pečiatke na LIPTOSZENTIVÁN.
Hospodársky rozvoj v obci pokračoval

aj vznikom Československej republiky
v roku 1918 a to najmä vybudovaním
Svätojánskych kúpeľov. V administratívnej časti budovy bola zriadená aj pošta,
telefón a telegraf spolu s bytom pre vedúceho úradníka pošty. Tu sídli poštový
úrad až doteraz.
Vznikom Československej republiky sa prestali používať maďarské názvy
na celom území Československa. Liptovský Ján začal používať názov LIPTOVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Tento názov sa používal
pravdepodobne až do roku 1954, kedy
sa začal používať názov LIPTOVSKÝ JÁN.
Po zavední poštových smerovacích čísiel sa pečiatka výraznejšie už nemenila.
Práca poštového úradníka v počiatkoch pošty bola veľmi zodpovedná,
presná a náročná aj na vzdelanie. Musel
vedieť čítať, pekne písať a rátať. Preto
boli zamestnávaní vzdelaní pracovníci
na vedúce pozície. Doposiaľ sa nepodarilo zistiť prvých pracovníkov, ktorí
pracovali pri vzniku pošty. Prvé údaje
o pracovníkoch máme z roku 1924, kedy

na pošte pracovala pani Ilona Pavellová, manželka notára Júliusa Pavellu.
V rokoch 1935–1937 Ján Sališ. V rokoch
1937–1974 Mária Droppová. Po znárodnení v roku 1948 sa zamestnanci menili,
no v našej pamäti je najdlhšie zapísaná
ako vedúca pošty pani Jana Mlynarčíková a v súčasnosti pani Mária Fillová.
Aj na doručovanie pošty boli vyberaní zodpovední pracovníci. Pošta v Liptovskom Jáne zabezpečovala doručovanie poštových zásielok aj
do obcí Uhorská Ves a Podtureň. Zo začiatku doručoval poštu jeden pracovník
pán Rudolf Hlavienka. S pribúdajúcim
množstvom listových zásielok a služieb
poštového úradu bolo potrebné rozšíriť počet doručovateľov pošty. Pre Liptovský Ján pracovala pani Hlavienková
a pre Uhorskú Ves a Podtureň pani Bátoryová. Po zavedení smerovacích čísiel
bola Podtureň pridelená k Liptovskému
Hrádku. Poštoví doručovatelia sa potom
menili v krátkych časových úsekoch
a mená sa nepodarilo zistiť.
výber z príhovoru pána Repčeka
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Spomienka na oslobodenie
Každoročne si pripomíname udalosť,
ktorá veľkou rýchlosťou obletela celý
svet a vniesla do vedomia ľudí relatívny
pokoj. Správa oznamovala, že Nemecko, Hitlerovské Nemecko, bolo porazené
a s ním aj fašizmus taliansky, španielsky
a po 8. máji aj japonský. Všetky národy
a armády bojujúce proti fašizmu vítali víťazstvo v rôznych časových pásmach.
Naša obec Liptovský Ján bola vojskami ČA oslobodená už 2. februára 1945,
ale do definitívnej porážky Nemcov
museli prejsť ešte skoro tri mesiace. Boj
o Háj nad Liptovským Mikulášom priniesol situáciu, keď víťazné vojská, ktoré
zaujali obranu na východ, odkiaľ prišli,
museli chrániť obyvateľstvo a objekty,
pretože ústup Nemcov bol poznamenaný ničením všetkého významného. Všeobecná evakuácia občanov na východ
od Mikuláša sa dotkla aj obyvateľov našej obce.
Vojská ČA tu mali predovšetkým rozmiestnené kaťuše, malé nemocnice,
mobilné sklady potravín, i keď už značne vyčerpané, a poľné kuchyne. Obyvateľstvo našej obce bolo evakuované
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do Dovalova, Važca a Východnej. Starci, ženy a deti, ktorí šli pešo, dňom i nocou a mnohí zmenili miesto evakuácie aj
dvakrát. Zásoby, ktoré si zobrali so sebou
vydržali krátku dobu. Potom boli závislí od pomoci domácich. Tie deti, to sme
my, dnešní seniori, ako sa nám hovorí,
my, ktorí sme už veľa vecí vedeli vnímať,
prežívali sme s našimi matkami strach
a obavy, čo bude s našimi otcami. Pamätám sa na deň víťazstva, keď o dvanástej
na obed dlho zvonili katolícke aj evanjelické zvony. Môj otec s bratmi sa postavili na začiatok záhrady pod Stráňou, nabili pušky a vypálili salvu.
Nestačí spomínať a pripomínať si
mená tých, čo položili za nás životy. Je
našou povinnosťou sa s úctou a pokorou skloniť nad každým z týchto padlých
a nemyslieť na to, kto z nich bol väčší
hrdina. Šesťdesiatsedem rokov je dosť
dlhá doba na to, aby sme sa zamysleli aj
nad tým, či ten fašizmus, ktorý v tridsiatych rokoch bujnel a v štyridsiatych zabíjal, už neexistuje. Aj keď v menšej miere,
má nové podoby, prispôsobuje sa dobe
a čo je hlavné, zameriava sa na mladú
generáciu. Hospodárska kríza a nárast

nezamestnaných, hlavne z radov mladých ľudí, tvorí masy, ktoré ľahko podľahnú jeho ideológii. Nepodceňujme tlejúce ohniská. Keď sa objavia plamene, už
bude neskoro.
ZO SZPB v Liptovskom Jáne bola
na oblastnej konferencii 24. februára
2012 vysoko hodnotená za jej aktívnu
činnosť. Za trvalú považujeme spoluprácu so ZŠ v Liptovskom Jáne, hlavne
s vyučujúcimi dejepis, ktorým budeme
pomáhať v rozvoji vlasteneckej výchovy žiakov. Chceme dokončiť v spolupráci s OÚ a Poľovným združením Svätojánska dolina chodník vedúci na „Pekný
výhľad“ s prístreškom. Ak obec dostane
prostriedky na úpravu vojnových hrobov a pomníkov, budeme v rámci našich
fyzických síl nápomocní.
Na záver chcem poďakovať starostovi
a pracovníkom OÚ, ktorí sú nápomocní
pri organizovaní osláv, veteránom za ich
publikačnú činnosť, členom ZO SZPB,
občanom i hosťom za účasť pri májových a augustových oslavách, pri vnášaní ducha vlastenectva do svojich rodín.
Jozef Urban, predseda ZO SZPB

O Liptove písal, v ňom našiel i odpočinok
v Bratislave, ako sám píše vo svojich pamätiach, podporovali naši cirkevní patróni a mecéni – rodiny Svätojánskych
a Podturňanských, ktorí mu finančne
prispievali na štúdium. Neskôr študoval
filozofiu a históriu na univerzite v Halle
v Nemecku.

Janko Kalinčiak (1822–1871) – jeho otec
pôsobil vo Svätom Jáne ako evanjelický
farár
Janko Kalinčiak (*10. 8. 1822 Horné Záturčie – †16. 6. 1871 Martin) prišiel
do Liptovského Jána v roku 1831 so svojimi rodičmi na evanjelickú faru, kde sa
jeho otec stal farárom. Janko mal vtedy
deväť rokov a odvtedy vyrastal v Liptovskom Jáne, kde chodil do evanjelickej školy. Jeho štúdium na Evanjelickom
lýceu v Levoči a na Evanjelickom lýceu

Na odporúčanie samého Ľudovíta
Štúra sa stal riaditeľom Evanjelického
gymnázia v Modre, kde vyučoval latinčinu, nemčinu a maďarčinu. V rokoch
1858 až 1869 bol riaditeľom nemeckého evanjelického gymnázia v Českom
Těšíne. Do Liptovského Jána pravidelne chodieval k rodičom na evanjelickú
faru. Dňa 22. 2. 1862 mu v Liptovskom
Jáne zomrel vo veku 68 rokov otec,
na pohrebe sa zúčastnil spolu so svojou
rodinou.
V roku 1869 ho maďarská vláda predčasne penzionovala za „panslavizmus“.
Presťahoval sa do Martina, kde pôsobil
ako redaktor Orla. Pochovaný je v Martine na Národnom cintoríne.
Vrchol umeleckej dráhy a veľkú
slávu súčasníkov si vydobyl knihou
REŠTAVRÁCIA(1870). V nej zobrazil život slovenského zemianstva v čase jeho

historického úpadku na príklade súboja
liptovských zemianskych rodín o post
vicišpána Liptovskej stolice. Motívy a inšpirácie pre svoje romány a novely čerpal z histórie Slovenska. Najznámejšie
sú: Milkov hrob, Bozkovci, Bratova ruka,
Púť lásky, Mládenec slovenský, Svätý
duch, Knieža liptovské a iné.
Život tohto slovenského národného
dejateľa je úzko spätý s Liptovským Jánom a naším evanjelickým cirkevným
zborom. Tu prežíval detstvo, tu chodil
do školy a neskôr sa sem vracal k svojim
rodičom. Jeho otec Ján Kalinčiak bol našim farárom 31 rokov (1831–1862). Je tu
na našom cintoríne aj pochovaný, žiaľ
od jeho smrti a pohrebu uplynulo už
150 rokov a nevieme, kde sa jeho hrob
nachádza.
Od narodenia jeho syna, spisovateľa
Janka Kalinčiaka práve uplynulo 190 rokov. Cirkevný zbor ECAV Liptovský Ján
a obec Liptovský Ján si toto výročie pripomenú 23. júna 2012 spomienkovou
pobožnosťou v evanjelickom kostole
a odhalením pamätnej tabule spisovateľovi Jankovi Kalinčiakovi na budove
evanjelickej fary.
Ján Paciga, zdroj: Svätojánsky chlebík 1/2012

Seniori pomáhajú
Liptovský Ján je obec, ktorú navštívi veľké množstvo turistov zo Slovenska i zo
zahraničia. Preto si Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovskom Jáne dala do plánu činnosti na tento rok skrášľovanie životného
prostredia. Mnohých návštevníkov obce
vedie cesta na cintorín, kde sú pochované významné osobnosti našej obce, preto sme našu brigádnickú činnosť začali
čistením cintorína a okolia Domu smútku. Dôkazom, že nám na tomto pietnom
mieste záleží bola účasť seniorov, odpracované hodiny, ale hlavne výsledok
našej práce.
Brigádu na cintoríne sme v spolupráci s obecným úradom uskutočnili
18. 4. 2012, zúčastnilo sa jej 28 seniorov

a pomáhali nám pracovníci obecného
úradu. V dobrej nálade s pracovným elánom sme sa pustili do práce. Odpracovali sme 84 brigádnických hodín, čo sa
na vzhľade cintorína ukázalo. Čistenia
okolia Domu smútku sa dňa 11. 5. 2012
zúčastnilo päť senioriek, odpracovali
desať brigádnických hodín. Práca prebiehala v družnej atmosfére s pocitom
dobre vykonanej práce.
Touto cestou sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať za vykonanú prácu v prospech nás všetkých a vysloviť
presvedčenie, že ak bude potrebná naša
pomoc, stretneme sa pri práci v hojnom
počte zas.
Viera Brtáňová,
predseda ZO JDS Liptovský Ján

Počas tradičného stretnutia pri
guláši zablahoželali jubilantovi
pánovi Gejzovi Čánimu k 70-tke
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Návšteva
vo Fontaine
Le Port

Už tretí raz sme navštívili partnerskú obec
Fontaine le Port je dedina v južnom
Seine-et-Marne, v oblasti Ile de France,
ktoré sa rozprestiera pozdĺž rieky Seiny
na ploche 735 ha.

V obci žije okolo 800 obyvateľov, jej starostom je pán Raymond Prunet.
Francúzski priatelia sú u nás častejšími hosťami, okrem dospelých bolo
u nás v škole viac ako 40 žiakov z blízkeho mesta Dammarie v marci tohto roku.

V dvanástom storočí sa na bažinatých brehoch rieky usadili pustovníci
a postavili prvú kaplnku posvätenú svätej Ancrice. Čoskoro tu bol postavený aj
kláštor, ktorý sa zachoval do pätnásteho storočia. Celé údolie je veľmi pekné, v lone nádhernej prírody, množstvo
usadlostí a pokojný tok rieky Seiny vyžaruje pokoj a kľud. V strede dediny je
radnica (od 1971), ktorá bývala sídlom
generálneho Roux (kráľa). Harmóniu zachovávajúca fasáda siaha do troch vikierov s vyrezávanými prvkami. V budove
sa zachovali niektoré ozdoby, ako presklené steny, obruby dverí, krb na drevo. Blízko radnice je kostol sv. Martina.
Stavba kostola pochádza zo začiatku 12.
storočia. Štvorcová veža z 13. storočia
bola zrekonštruovaná v čase Ľudovíta
VII. a jeho bezprostredných následníkov.
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Tak ako vždy sa Francúzi veľmi starostlivo pripravili na našu návštevu, ktorú sme absolvovali od 16. do 20. mája.
V stredu sme leteli lietadlom z Bratislavy do Paríža, kde nás autobus za dve hodiny doviezol do Fontaine le Port. Ubytovali nás po rodinách, no predtým nás
privítali v kultúrnom dome, kde sme sa
oboznámili s programom na nasledujúce dni.
Vo štvrtok boli rodiny s deťmi v Disneylande. V parku bolo veľa detí, lebo
práve v tieto dni mali školské prázdniny. Zabavili sa na atrakciách, videli rôzne
zaujímavosti, postavičky (Mickey Mouse) z filmov Walta Disneyho.


Druhá skupina bola autobusom
v okresnom meste Fontaine Bleau, kde
sme si pozreli známy zámok a okolité záhrady. Popoludní sme sa prešli po ekologickom lese, ktorý je zapísaný v UNESCO, obdivovali sme unikátne pieskovcové skaly, faunu a flóru.
Spoločné večerné posedenia v hostiteľských rodinách sa predĺžili do neskorých nočných hodín. Dorozumievali sme
sa rôzne, niekoľkí z nás vedeli aj po francúzsky, najlepšie však po anglicky. (Tu
chcem pripomenúť našim mladým, aby
sa učili jazyky, lebo pri konverzácii s ľuďmi mimo domoviny sa bez znalosti cudzej reči nezaobídete. Sú to veľmi nepríjemné pocity, ak nerozumiete ani slovo
a gestikulujete rukami-nohami…)
Piatok sme strávili celý deň v Paríži. Hlboký dojem v nás zanechala návšteva vo francúzskeho senátu – v parlamente. Sedeli sme v parlamentných
laviciach a vypočuli sme si sprievodné

Merci beaucoup

slová poslanca za miestny obvod. Budova senátu bola sídlom francúzskych
kráľov, pozreli sme si aj knižnicu a výstavu sôch – Marián, ktorá je okrem
štátnej vlajky, znaku a hymny ďalším zo
symbolov Francúzskej republiky. Obedovali sme v senátnej reštaurácii. Jedlo
bolo veľmi chutné – ozaj francúzske. Nechýbalo biele i červené víno. Večer sme
navštívili Chrám Svätého srdca na najvyššom mieste Paríža, známu štvrť Moulin Roug, a symbol všetkých Parížanov
La toure Effel.
V sobotu sme boli na ochutnávke
francúzskych syrov a vín v priestoroch
letného sídla ománskeho sultána. Popoludní sme s Danielkou Dubovskou
a miestnymi pedagogičkami navštívili partnerskú školu "École sainte-Marie" à Dammarie-les-lys vzdialenú 20 km
od Le Porte, kde pracuje pani Marylin
a pani Sabrine, ktoré boli u nás so svojimi žiakmi v marci 2012. Škola bola bez
žiakov, lebo boli školské prázdniny. Budova aj vybavenie školy je porovnateľné s našou školou. Nemajú v triedach

dataprojektory a interaktívne tabule ako
my, triedy sú menšie ako naše, ale veľmi
útulné a hýriace nápadmi a farbami.
V materskej škole sa už deti učia poznávať celú abecedu, píšu, čítajú a počítajú do 10. Žiaci sú celý deň v škole
(okrem stredy), učia sa od 9.00 ráno až
do 16.00 popoludní. Táto škola je cirkevná – súkromná. Rodičia žiakov boli nadšení zo zážitkov ich detí u nás a veľmi
nám ďakovali, že ich deti mohli navštíviť
Slovensko a Liptovský Ján. Srdečne pozývajú našich žiakov do Francúzska.
Potom nás čakalo oficiálne prijatie
v radnici. To tlmočila pani Soňa CédilleTarabová. Na stretnutí zastupoval slovenské veľvyslanectvo v Paríži veľvyslanec Marek Eštok a na francúzskej strane bol prítomný poslanec Národného
zhromaždenia a bývalý minister pre zámorské územia Yves Jego, predseda departementu Seine-et-Marne a senátor
Vincent Eblé, starosta obce Raymond
Prunet a ďalší členovia obecného zastupiteľstva, krajania a priatelia Slovenska.

Na záver oficiálnej časti boli veľvyslanec Eštok, ako prvý veľvyslanec spolu
s pánom starostom Jurajom Filom a autorkou myšlienky francúzsko-slovenského partnerstva Soňou Cédille uvedení do Cechu syrárov Brie de Mélun.
Na raute sme mali možnosť ochutnať
syr a víno z tejto oblasti. Večer pokračoval slávnostnou večerou v kultúrnom
dome, kde bola asi stovka domácich občanov, príslušníkov asociácie. Po večeri
miestni divadelníci zahrali divadlo, ktoré
pre nás nacvičovali tri mesiace.
V nedeľu sme cestovali domov
plní zážitkov a dojmov zo života tam
a doma. Život tam sa nám zdal kľudnejší, páčila sa nám prekrásna príroda a kultúrne prostredie, ľudia sa majú navzájom radi a žijú družnejšie, vzájomne si
pomáhajú.
V budúcom roku prídu naši priatelia opäť k nám. Tešíme sa na ich návštevu a budeme sa snažiť opätovať im ich
pohostinnosť.
Ing. Jana Pivková, PhD, (foto: rodina Pivková a Dubovská)
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Odpustenie
„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší?“
Každý žijeme s ľuďmi v rôznych vzťahoch. Mnohí z nich nám ublížili. Niektorí až tak, že sa nám zranenia dostali
kdesi hlboko pod kožu a ktoré nás ťažia nie dni a týždne, ale celé roky. Pocit
krivdy z ublíženia v nás väčšinou vyvoláva pocit k odplate. Tak nejako je to v nás
zakódované.
Zároveň však vieme, že máme odpustiť. Odpustiť preto, lebo to žiada
Boh, ale aj kvôli sebe samým. Dovoľujem si tvrdiť, že mnohí s tým ale máme
problém. Na prvý pohľad sa zdá nelogické, že máme my ako prví odpustiť niekomu, kto nám tak veľmi ublížil.
Skôr očakávame, že by mal za nami prísť
on a poprosiť o odpustenie. Ak v sebe
ale nosíme neodpustenie, stávame sa
otrokmi tohto človeka. Dávame mu moc
nad našou psychikou, nad nami samými. O potrebe odpustenia hovorí aj súčasná psychológia, podľa ktorej nám
každé neodpustenie spôsobuje stres,
preťaženie, depresiu, narúša naše vzťahy, stávame sa kritickí voči všetkému
a každému… až to vyústi do zdravotných problémov.
Čo o odpustení hovorí Božie slovo?
Keď pozorne čítame evanjeliá, zistíme,

že Ježiš vyučoval o potrebe odpustenia
tak často, až sa ho Peter opýtal: „Pane,
koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ (Mt 18,21). Odpoveď poznáme. Potreba odpustenia je obsiahnutá
aj v modlitbe Otčenáš: „.A odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame svojim
vinníkom.“ Toľko teória.

Možno celý život žijeme kresťansky, chodíme do kostola, k sviatostiam,
na spovede, ale ak sme skutočne neodpustili, Božie požehnanie k nám príde
minimálne. Odpustenie nie je popretím
spravodlivosti, či mávnutím rukou nad
tým, čo sa stalo. Znamená zveriť odplatu Bohu, byť milosrdným k druhým, ale
i k sebe.

Čo však, ak aj odpustiť chceme, ale
nejde to? Odpustenie je proces, ktorý si vyžaduje čas a trpezlivosť. Pretože sú zranenia, ktoré sa nedajú odpustiť na povel. Musíme sa prebojovať cez
negatívne emócie, ako hnev, sebaľútosť, nenávisť… Podstatné je však tento proces naštartovať. Vedome (nie citmi) sa rozhodnúť odpustiť. Vzdať sa práva na odplatu. Tým dovoľujeme Bohu,
aby bol sudcom On. A On je sudca spravodlivý. Potom sa treba modliť za tých,
ktorí nám ublížili a žehnať im, ale modliť sa aj za seba o milosť a silu odpustiť.
Boh bude postupne uzdravovať naše
emócie a nakoniec odpustíme aj v srdci. Ak niekto tvrdí, že odpustil, ale starú
krivdu neustále spomína a hovorí: „odpustil som, ale s tým človekom už nechcem mať nič spoločné“, v skutočnosti
neodpustil.

Máme slobodnú vôľu a môžeme sa
rozhodnúť, či odpustiť chceme alebo
nie. Ak sa rozhodneme pre „nie“, tak neodpustenie bude stáť medzi nami a Bohom ako stena. Naše modlitby budú neúčinné, lebo narazia do tejto steny a nedostanú sa k Bohu. Majme na pamäti, že
ak my neodpustíme druhým, nebude
odpustené ani nám.
A ruku na srdce. Koľkokrát sme ublížili my? Tiež potrebujeme niečie odpustenie. Boh chce, aby sa odpustenie stalo
naším životným štýlom. Majme na zreteli, že zodpovednosť za naše zranenia
nesie ten, kto nám ublížil, ale zodpovednosť z neodpustenia tomu človeku nesieme my. Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

Ponuka detského letného tábora
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku Liptovský Ján aj v tomto roku organizuje detský letný tábor.
Bude sa konať od 23. do 27. júla 2012
v Poprade-Veľkej.
Opäť pripravujeme pre deti zmysluplne strávený čas nabitý poznaním, fyzickými aktivitami, tvorivými dielňami,
výletmi, kúpaním, ale najmä duchovným programom.

V minulom roku sa evanjelický detský letný tábor konal v Liptovskom Trnovci (foto
z výletu na Havránok)
8
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Tábora sa môže zúčastniť každé dieťa, pričom však deti, ktoré aktívne navštevujú detskú besiedku, evanjelický dorast alebo mládež, budú cenovo
zvýhodnené.
Peter Taját, ev. a. v. farár, www.ecavliptovskyjan.sk

Suché kosti, čujte slovo Hospodina! Ezechiel 37, 1–5
Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v Duchu vyviedol a zložil ma do stredu
údolia, ktoré bolo plné kostí. Povodil ma okolo nich. Bolo ich v údolí mnoho. Boli veľmi suché.
Povedal mi: Človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som: Pane, Hospodin, ty to vieš! Povedal
mi: Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti, čujte slovo Hospodina! Takto vraví
Pán, Hospodin, týmto kostiam: Hľa, ja vovediem do vás ducha a ožijete.
I takých, že za tými kosťami vidíte živé
bytosti s ich osudmi, ale i cirkev.
Ezechiel vo svojom videní videl podobný obraz: údolie plné suchých kostí.
A počul Božie slovo: Boh dá svojho Ducha a ten premení mŕtve kosti na život.
Kde Duch Boží zaveje, tam začína život.
Duch Boží dáva cirkvi život. Učeníci boli ustráchaní a báli sa vyjsť zo svojho domu, ale keď prijali Ducha Božieho,
stali sa mocnými misionármi. Bez Božieho Ducha hrozí naším spoločenstvám,
že zostanú mŕtve, ale s Božím Duchom
sa stanú živými, úžasnými stretnutiami.
Budú nabité energiou, budú nabité Božou mocou.

Gotická kaplnka v obci Sedlec vyzdobená kosťami cca 70 000 ľudí
Neďaleko Kutnej Hory je obec menom
Sedlec. Vyznačuje sa gotickým kostolom s kaplnkou. Tá kaplnka je zvláštna. Celá je vyzdobená z ľudských kostí.
Zhotovený je z nich oltár, lustre, všetko
ostatné zariadenie. Tisíce týchto kostí

pochádzajú z masového hrobu z čias
zúriaceho moru, ktorý odkryli neďaleko miesta. Umelcova fantázia vytvorila
z týchto kostí neočakávaný obraz. Kto
vojde do kaplnky, toho prenikne zvláštny pocit úzkosti, úžasu, ale i predstáv.

Dvadsiaty siedmy máj bol Svätodušným sviatkom. Pripomenutie si pôsobenia Ducha Svätého však nemá byť viazané len na jeden deň v roku. Každý jeden deň života potrebujeme žiť v moci
Ducha Svätého, lebo len vďaka Nemu
môžeme veriť, mať večný život, milovať,
prežívať, pravý pokoj, pravú radosť.
Peter Taját, ev. a. v. farár, Liptovský Ján

Misijné dni
v Liptovskom
Mikuláši

V našej blízkosti sa bude konať cez leto
významná duchovná akcia pre evanjelikov: Misijné dni Východného dištriktu.
Bude sa tak diať v dňoch 12.–15. júla 2012
v priestoroch Akadémie ozbrojených síl
v Liptovskom Mikuláši.
Bližšie informácie nájdete na plagáte, na evanjelickom farskom úrade ako
aj na internetovej stránke http://vychodnydistrikt.sk/dni.
Peter Taját, ev. a. v. farár
www.ecavliptovskyjan.sk
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Medvedia štôlňa v Žiarskej doline
Dňa 1. 4. 2012 sa podarilo v Žiarskej doline otvoriť pre širokú verejnosť historickú banskú štôlňu. Iniciátorom tejto
myšlienky bol jaskyniar Ivan Kráľ z Liptovského Mikuláša, ktorý dlhé roky vybavoval všetky papierové prekážky, ktoré bránili jej prevádzke.

Štôlňa sa nachádza asi 300 metrov
od parkoviska pred vstupom do Žiarskej doliny. Je otvorená denne od 10.00
do 16.00 h v sezónne od 1. 4. do 31. 10.
Prehliadka trvá 30 minút a návštevníci
sa dozvedia všetky informácie o štôlni,
ktoré sa nám podarilo zhromaždiť.

Na prelome rokov 2011 a 2012 ju sprístupnili nadšenci, združení okolo Stanišovskej jaskyne a jej prevádzku zabezpečuje P. Vaněk prostredníctvom svojej
firmy Dobré služby. Vchod do bane sa
nachádza na pozemkoch UPS Veterná
Poruba v katastrálnom území dnes zaniknutej obce Svätý Štefan. Ide o oblasť, ktorá v minulosti patrila potomkom
šľachticov Szentiványiovcov z Liptovského Jána.

Aj touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť občanom Liptovského
Jána za meškanie s budovaním expozície podzemia v dome č. 150 pri katolíckom kostole, pretože sme sa cez zimu
venovali štôlni v Žiarskej doline a už nebolo síl na práce v Dome podzemia.

Okolnosti vzniku tejto viac ako 500
metrov dlhej štôlne sú zatiaľ zahmlené. Podľa jednej teórie ju na začiatku
19. storočia začali raziť za účelom ťažby
pyritu, z ktorého sa vyrábala kyselina sírová, hybná sila vtedy sa vzmáhajúceho
chemického priemyslu. Vyťažená hlušina z bane sa údajne použila na stavbu
cesty medzi Okoličným a Liptovským
Hrádkom. V kronike obce Žiar je zmienka o existencii štôlne v roku 1930, ale ani
vtedy už kronikár nevedel, čo sa v nej
pôvodne ťažilo.
10
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A čo má spoločné Malá Stanišovská
jaskyňa s Medveďou štôlňou v Žiarskej
doline? Okrem bývalých spoločných
majiteľov pôdy, na ktorých ležia, tmy,
spoločných sprievodcov, aj zľavy. Každý
návštevník Stanišovskej jaskyne má zľavu v podzemí Žiarskej doliny a platí to aj
naopak.
Touto cestou by sme chceli srdečne
všetkých obyvateľov Liptovského Jána
pozvať na prehliadku tejto liptovskej turistickej atraktivity.
Pre jánske noviny napísal Peter Holúbek

Výchova mimo vyučovania
aj naša škola zapojila do celospoločenských ekologických aktivít. Našimi prácami, prezentovanými na plote školy,
sme aj my vyzývali verejnosť k potrebe
ochraňovať všetko živé a neživé na našej planéte. Zúčastnili sme sa aj výstavy „Živé žraloky“ v Liptovskom Hrádku,
kde sme mohli obdivovať zachránené
žraloky z oblasti postihnutej ropnou
katastrofou.

Špeciálna základná škola v Liptovskom
Jáne je škola internátneho typu. Znamená to, že prevažná časť žiakov po vyučovacej povinnosti sa presúva do výchovných skupín. Výchova mimo vyučovania
je organizovaná tak, aby sa deti mohli
rozvíjať v rámci svojich možností, zabaviť sa užitočným spôsobom. Tomuto cieľu slúžia aj krúžky. Vedieme dramatický
krúžok, ktorý zabezpečil kvalitný kultúrny program na mikulášsku slávnosť,
karneval, Deň sv. Valentína, Deň matiek, MDD. Ďalším je počítačový krúžok,
ktorý majú deti naozaj v obľube-veď sú
deťmi informačného veku a majú kladný vzťah k výpočtovej technike. Krúžky: kreatívna dielňa a šikovných rúk sa
postarali o to, že starobylé steny a kúty
tejto školy boli stále vkusne vyzdobené, zladené podľa ročných období alebo
významných udalostí roka.

popoludnie. Aquaterapia bola organizovaná v spolupráci s krytou plavárňou
hotela Máj. Je súčasťou rehabilitačnej
a terapeutickej starostlivosti.
Z množstva akcií, ktoré sa uskutočnili vo vymedzenom čase mimo vyučovania mala najväčší úspech naša 1.
módna prehliadka. Deti sa neformálnym spôsobom „učili chodiť“ a správať
„na verejnosti“. Už druhýkrát sme organizovali výstavu „Plody jesene“ a takisto aj výstavu kníh. Robíme netradičné formy prestierania k rôznym príležitostiam, ktoré predstavíme v našej
kuchynke alebo v jedálni. Do našich
aktivít sme zakomponovali aj významné svetové dni, ako napr.: Svetový deň
srdca, Svetový deň pozdravov, Svetový
deň ochrany zvierat… Ku Dňu Zeme sa

Podareným a milým zakončením celoročných aktivít bol Medzinárodný deň
detí, ktorý sa konal v našom školskom
parku. Boli tu vtipné súťaže, nafukovacie hrady pre zábavu, poník, ktorý spestril celý program. Dokonca aj počasie „sa
usmievalo“, akoby chcelo, že námaha,
ktorá bola vynaložená k tomuto dňu,
nebola zbytočná. Deti boli šťastné.
Boli to všetko udalosti, absolvované
v spolupráci s deťmi. Našimi deťmi, ktoré každý deň po poslednom zvonení neodchádzajú domov, ale ostávajú a spoMgr. Vyšná Edita
liehajú sa na nás.
Foto: Mgr. I. Horváthová, J. Zeglenová

Dôležitou súčasťou výchovy mimo
vyučovania boli aj arteterapia, aquaterapia a biblioterapia. Arteterapia a biblioterapia je tzv. liečba umením, ktorá
sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských
vzťahov duševne, telesne alebo sociálne
narušených jedincov. Arteterapia prebiehala v našich školských podmienkach. Biblioterapiu sme uskutočňovali
aj v spolupráci s knižnicou FejérpatakyBelopotockého v Liptovskom Mikuláši,
spolupracovali sme aj s knižnicou v Liptovskom Hrádku. V tomto školskom
roku sme „objavili“aj knižnicu v Liptovskom Jáne. Vďaka ústretovosti p. Ľubeľanovej sme tam strávili jedno krásne
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„Čas si kráča za krokom krok, my sme starší o jeden rok.
Nemôžme sa stále len hrať, škola volá – už sa treba poberať!“
ánskou nocou“ v materskej škole plnou
prekvapení a dobrodružstiev.

POTVORKA
Školský rok 2011/2012 bol pre niektoré
deti prvým rokom v materskej škole, pre
niektoré posledným. V 1. triede - „malej“
si na život v kolektíve zvykalo 20 detí.
Okrem 4 „domácich“ detí (ktoré chodili do materskej školy už minulý školský
rok) to boli všetko nové deti. Vďaka učiteľkám i ostatným zamestnancom MŠ sa
im v septembri pomerne rýchlo podarilo zadaptovať, zvyknúť si na nové „tety“
i deti. Počiatočné slzičky vystriedala radosť so spoločných hier a so stretnutí s novými „škôlkárskymi“ kamarátmi.
Dokonca ani obliekanie a obúvanie už
nebola strastiplná záležitosť, deti si navzájom pri obliekaní pomáhali. Učiteľky
mali neraz problém pri určovaní majiteľa čiapky, rukavíc alebo topánok, najmä
ak boli rovnaké. Do januára 2012 sa odhlásilo 6 detí z dôvodu zmeny bydliska,
v priebehu školského roka bolo zaradených do materskej školy 7 detí.

úspechy. Najvýraznejšie zaznamenáva tradične výtvarný krúžok – výtvarné
prace detí boli prezentované a ocenené i na celoslovenských výtvarných súťažiach. Literárno-dramatický krúžok sa
krátkym divadielkom predstavil na Prehliadke tvorivosti detí a pedagógov Liptova „POTVORKA“ v Liptovskom Mikuláši. Deti z hudobno-pohybového krúžku vystupovali v obci, najmä pre tých
„skôr narodených“. V januári úspešne
absolvovali lyžiarsky výcvik. S materskou školou sa rozlúčia „Maturitou predškoláka“ na záver školského roka a „Indi-

Posledný rok to bol pre predškolákov. 22 detí absolvovalo v materskej škole predškolskú prípravu a v januári boli
na zápise do 1.ročníka ZŠ. Odklad povinnej školskej dochádzky majú 4 deti, väčšinou narodené v mesiaci júl–august.
Deti z tejto triedy úspešne reprezentovali materskú školu na mnohých
akciách. V rámci krúžkovej činnosti si 5
až 6-ročné deti upevňovali svoje zručnosti a schopnosti. O čom svedčia naše
12
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Mimoškolské akcie v materskej škole
sú už tradične pre deti zaujímavé a pútavé, najmä tie divadelné. Aj v tomto
školskom roku deti videli predstavenie
„Divadla spod Spišského hradu“, v spolupráci so ZŠ predstavenie DS „CLIPPERTON“ .V mesiaci apríl si deti vypočuli zaujímavé rozprávanie o živote lesných
zvierat zásluhou rodičov Čendulovcov.
Vďaka ochote rodičov – p. Miškovičovej,
ktorá návštevu zariadila, p. Vajsa. p. Račkovej, p. Chlebovej, ktorí pomohli s dopravou sa všetky deti zúčastnili návštevy
AOS (Akadémia ozbrojených síl) v Demänovej - oboznámili sa z históriou, naučili sa „po vojensky pochodovať a veliť“,
vyskúšali si maskovanie na tvári a prezreli si v areáli vojenské vozidlá. Aj výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi a okolia
absolvovali s nadšením a radosťou deti
všetkých tried.
Teší nás, že na pestrom živote materskej školy má zásluhu čoraz viac verejných inštitúcií. Najbližšia spolupráca so ZŠ spočíva v spoločných účastiach
na mimoškolských akciách – najmä divadelných, či už profesionálnych alebo žiackych, tradičnou návštevou školskej knižnice a spoločné akcie s ročníkmi 1.–4. a školským klubom. Spolupráca

je zverejnený v dostatočnom predstihu v materskej škole, na posteri obce,
na internetovej stránke obce i školy.
Bližšie informácie o prijímaní detí Vám
radi podajú pedagogickí zamestnanci
školy, z dôvodu nerušenej organizácie
prevádzky materskej školy v popoludňajších hodinách. Deti sa zapisujú len
na nasledujúci školský rok a pre veľké
časové rozpätie nie je možné zapisovať
do materskej školy trojmesačné alebo
ročné „bábätká“. Čo sa od nás v poslednom období dosť často žiada.

Návšteva AOS v Demänovej
s Jednotou dôchodcov je už dlhoročná
a pre deti najmilšia. „Dobré tety“, zvyčajne staré mamy každoročne navštevujú
materskú školu na MDD a potešia deti
sladkými ale i vecnými darčekmi. V rámci spolupráce s Policajným zborom v Liptovskom Mikuláši – p. Poliakovou mali
deti možnosť oboznámiť sa s prácou
policajtov, aspoň na chvíľu „ovládať“
policajné auto a motorku. V spolupráci
s Obecným úradom v Liptovskom Jáne
a za výraznej pomoci rodičov je dvor materskej školy efektívnejší a účelnejší inštalovaním nového detského zariadenia.
Najrozšírenejšia spolupráca je s rodičovským združením, najmä radou rodičovského združenia. Je potešiteľné, že čoraz
viac rodičov sa zaujíma o dianie a život
materskej školy a sú ochotní pomôcť pri
materiálovom zabezpečení, drobných
opravách, úpravách interiérových i exteriérových priestorov i sponzorskými
darmi.

„Niečo sa končí, niečo začína“. Jeden
školský rok sa končí a už treba myslieť
na nový 2012/2013. Ten začneme s plne
obsadenou, v triede 5 až 6-ročných
detí prekročenou kapacitou materskej
školy. Veľmi nás mrzí, že nevyhovieme
všetkým žiadostiam. Väčšinou sú to žiadosti zákonných zástupcov (rodičov)
detí, ktoré sú mladšie ako trojročné. Pri
plne obsadenej kapacite v triede najmladších detí nie je možné pre tieto deti
zabezpečiť adekvátnu starostlivosť. Neuspokojíme z kapacitných dôvodov ani
ďalších žiadateľov 5 až 6-ročných detí.
Podľa Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Školský zákon)
zápisy v materských školách na nasledujúci školský rok prebiehajú spravidla v mesiaci marec a žiadosti je možné vyzdvihnúť si v mesiaci február.
Oznam o zápise a jeho podmienkach

Prázdninové obdobie, ako každý rok,
využívame na údržbu a menšie rekonštrukcie priestorov materskej školy. Dúfame, že v rámci spolupráce s obecným
úradom sa podarí zrekonštruovať podlahy v triede na prízemí materskej školy a opraviť omietky. Na školskom dvore
plánujeme doplniť pieskovisko a upraviť trávnik za pomoci rodiča p. Šintaja,
vďaka ktorému nemáme problémy s kosením školského dvora.

Záverom chcem ešte raz poďakovať
všetkým, ktorí prispievate k bezproblémovému chodu materskej školy, zaželať
úspešný záver školského roka, príjemnú
slnečnú a pohodovú dovolenku s načerpaním nových síl do nového školského
roka 2012/2013 a v septembri do videnia.

Povedali deti:
O rodine:

„Naša rodina je veľká, až do Dovalova.“
„Moja rodina je mama, ocko, sestra, Asta (pes) a andulky.“
„Moja rodina je mama, ocko a ja. My sme rodina bezzvieratková.“

„Keď sa ciká do záchoda, je to cikanica, keď sa ciká do pohára, je to
moč.“
O nádche: „Ja mám nádchu!“
„Aj ja. Chytila som ju od teba.“
„Nemohla si ju chytiť. Nádcha nemá ruky.“
Po návšteve u lekára:
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Reprezentujeme našu školu

Stretnutie s literatúrou

Základná škola v Kvačanoch uskutočnila 4.4. 2012 Stretnutie s literatúrou – 7. ročník regionálnej súťaže vidieckych ZŠ Liptova.
Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Daniela Dubovská, Terézia Grísniková, Miroslava Špačková a Terézia Fillová sa tu
predstavili divadelným predstavením na tému: Objavujeme pozitívne vzory. Potom plnili aplikačné úlohy a svoje vedomosti si vyskúšali v kvíze – Slovenské osobnosti . Spomedzi piatich vidieckych
škôl sa umiestnili na peknom 2. mieste a odniesli si diplom a účastMgr. Viera Šimovčeková
nícky list.

Na bicykli bezpečne
Dňa 25. 5. 2012 sa konala v našej škole dopravná súťaž „ Na bicykli bezpečne“ . Každý, kto prišiel na bicykli a ukázal svoje zručnosti.
No správny cyklista nielenže skvelo bicykluje, ale bez problémov
zvláda dopravné situácie. A to bolo účelom súťaže - hravou a hlavne súťaživou formou naučiť žiakov ako sa majú správať na cestách.
Po krátkej prednáške a prezentácii Mgr. D. Tkáčovej začali disciplíny - teoretické, kde žiaci spoznávali dopravné značky a riešili dopravné situácie a viac zábavné, praktické - kde si zmerali sily v jazde
na bicykli zameranej na rýchlosť, zvládnutie bicykla v pomalej jazde a ukázanie smeru.
Cieľom súťaže bolo naučiť žiakov základné pravidlá cestnej premávky, ovládať výbavu bicykla a hlavne vedieť vedomosti využiť
v praxi s dôrazom na ochranu zdravia a života. Veríme, že naša súMgr. Andrea Salajová
ťaž sa deťom páčila a bola pre nich prínosom.

Kinderiáda
Kinderiáda sú atletické preteky pre deti druhých až piatych tried
slovenských základných škôl. Deťom ponúka možnosť zoznámiť
sa s atletikou, ochutnať atmosféru skutočných pretekov a férového
súťaženia. Nad 6. ročníkom v školskom roku 2011/2012 držala patronát dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská.
Preteky boli určené pre dievčatá a pre chlapcov. Každý ročník reprezentovalo jedno dievča a jeden chlapec. Za našu školu boli dňa
3. mája 2012 v regionálnom kole na štadióne ZŠ M. R. Martákovej
v Liptovskom Mikuláši súťažiť títo žiaci: Lea Hečlová, Samuel Dubovský, Adriana Pavelicová, Samuel Daňo, Viktória Kováčiková, Oliver Špaček, Laura Pavelicová a Filip Vyparina. Na deti čakali atletické disciplíny: beh na 60 m, skok do diaľky, skok z miesta, hod plnou
a kriketovou loptou, štafetový beh na 4×60m.
Deti sa mohli počas dňa zabaviť aj v mimosúťažných disciplínach. Všetci sa umiestnili na veľmi pekných miestach. Domov si odniesli pekné darčeky, zaujímavé ceny a najúspešnejší aj diplomy.
Celkovo sa Základná škola Liptovský Ján umiestnila na 12. mieste
z 30. škôl. Na stupni víťazov sa umiestnili títo žiaci: Hod kriketovou
loptičkou: 1. miesto – Oliver Špaček. Hod kriketovou loptičkou: 3.
miesto – Viktória Kováčiková. Beh na 60 m: 2. miesto – Adriana PaMgr. Daša Tkáčová
velicová.

Astronómia
Daniela Dubovská, žiačka 8. ročníka druhý rok reprezentuje našu
školu v oblasti astronómie. V tomto roku postúpila z 3. miesta
v okresnom kole na krajskú súťaž. A tak ako je vesmír nekonečný,
tak aj ona chce veľa vedomostí načerpať, aby sa jej v tejto súťaži daMgr. Marcela Čumpelíková
rilo. Prajeme jej veľa chuti do učenia.
14



Noviny z Jána



Jún 2012



Deň pohybovej aktivity

V tento pekný slnečný deň (10. 5. 2012) sa
celá naša škola zúčastnila Behu obcou,
pod záštitou starostu obce. Žiaci bežali v štyroch kategóriách. Prví traja z každej kategórie boli odmenení diplomom
z rúk starostu a prví v každej disciplíne
boli odmenení pohárom od p. riaditeľky.
Absolútny víťaz v Behu obcou o pohár
starostu sa stal Ján Bobrík, ktorý získal
putovný pohár na rok 2012.
Najmladšie žiačky: 1. Pavelicová Adriána 3. roč., 2.Mlynarčíková Natália 3. roč.,
3. Dúbravcová Lucia 2. roč.

Šport

Najmladší žiaci: 1. Dubovský Samuel 2.
roč., 2. Lehner Marko 2. roč., 3. Brtáň Michal 2. roč.
Mladšie žiačky: 1. Pavelicová Laura 5.
roč., 2. Balcová Michaela 5. roč., 3. Kováčiková Vanesa.
Mladší žiaci: 1. Blielik Jozef 6. roč., 2. Šimček Pavol 6. roč., 3. Bartoš Adrián 6. roč.
Staršie žiačky: 1. Bieliková Michaela
7. roč., 2. Szikonyová Markéta 7. roč., 3.
Dzuriaková Michaela 7. roč.
Starší žiaci: 1. Bobrík Ján, 2. Bryndza Tibor 8. roč., 3. Forgáč Martin 9. roč.

V jarných mesiacoch pokračovala športová činnosť našich detí vo
všetkých kategóriách. Pre deti z Francúzska sme pripravili v telocvični
pekné popoludnie, kde mladší žiaci
aj žiačky odohrali proti sebe po dva
futbalové zápasy. Dievčatá skončili
remízami a chlapci vyhrali. V apríli sa
najmladší žiaci zúčastnili na ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku plánovaného turnaja MC Donald, na ktorom
zmiešané družstvo bolo všetkým vyrovnaným súperom. Starší chlapci sa
v apríli zúčastnili hokejbalového turnaja poriadaného Slovenskou hokejovou úniou Bratislava.
Tradičný turnaj Jednota Cup obvodné kolo sme poriadali my a obsadili sme 1. miesto a postúpili sme
do okresného kola, kde sme obsadili
pekné 4. miesto. Teraz nás ešte čaká
floorbalový turnaj v rámci Svätojánskych nocí, na ktorý sa svedomito
pripravujeme.

Mgr. Janka Králiková

Ján Brziak

Najťažšie vytrvalostné preteky sveta
To je tradičný Endurance Cup, ktorý sa
považuje za najťažšie jazdecké preteky
na svete. Trať dlhá 160 kilometrov. Preteky začínajú o 6.00 h a končia o 22.30
h. A práve týchto pretekov sa vo februári v Spojených arabských emirátoch
zúčastnila Charlotte Mlynčeková. Tento
rok sa závodu zúčastnilo 126 pretekárov.
O náročnosti pretekov svedčí aj skutočnosť, že ich dokončilo iba 46 pretekárov.
Víťazom pretekov sa stal Shaikh Hazza
Bin Sultan Al Nahyan na koni Glenmorgan s celkovým časom 6 hodín a 21 minút a priemernou rýchlosťou viac ako 25
km/h. Najmladšia účastníčka Charlotte
Mlynčeková s koňom Faradge preteky
dokončila v celkovom čase 11 hodín 20
minút s priemernou rýchlosťou viac ako
14 km/h. Zo 127 štartujúcich sa umiestnila na 46 mieste. V týchto dňoch sa aktívne pripravuje na MS v Londýne, ktoré
sa budú konať v auguste 2012. BlahožeMU
láme a držíme jej palce.
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Program Svätojánskych nocí 22.–24. 6. 2012
Piatok 22. 6. 2012
18.00 h Vitajte v Jáne… (kultúrny program pri Kadi)

Prehliadka svätojánskych mušiek a DFS Cindruška z Liptovského Hrádku
Heligónkári Mladý Heligón z Rabčíc
Spevácka skupina Keľemesskí furmaňi z Ľubotíc
Folklórny súbor Vagonár z Popradu
Moderujú: Katka Suchoňová a Miro Mikuláš

20.30 h Lampášový sprievod (od Kade do areálu Štart)
21.00 h Zapálenie Svätojánskeho ohňa (areál Štart)
21.30 h Zábava prvej noci (areál Štart)
Hudobná skupina Senzi Senzus

Sobota 23. 6. 2012

09.00–21.00 h Svätojánsky jarmok III. ročník (areál Štart)
09.00–12.00 h Florbalový turnaj žiakov ZŠ (multifunkčné ihrisko)
10.00–12.00 h Rozprávkový les (areál špeciálnej školy)
14.00 h

Služby Božie spojené s odhalením pam. tabule Jána Kalinčiaka
(Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne)

14.00–18.00 h Aréna voľnej zábavy (areál špeciálnej školy a futbalové ihrisko)
16.00 h

Futbalový turnaj Old Boys (futbalové ihrisko v areáli Štart)
Cozmos Sereď a Old Boys Liptovský Ján

16.00–18.00 h Zumba maratón s Tinkou (telocvičňa ZŠ alebo multifunkčné ihrisko)
Vstupné: 5 € (v cene vstupenky žrebovanie vecných cien).
Predpredaj vstupeniek na čísle: 0905 337 126

20.00 h

Zábava druhej noci (areál Štart)
Hudobná skupina Lego z Ružomberka

22.00 h

Žrebovanie vecných cien

Nedeľa 24. 6. 2012

14.30 h Koncert spevokolov Liptova XXI. ročník
(Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne)

Žrebovateľné vstupenky na sobotné žrebovanie sa budú predávať počas slávností v piatok a sobotu až do 21.30 h. Cena 0,50 €.

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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