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Hľadá sa pán Karel Mach

Medzi pozoruhodné postavy speleológie
v Nízkych Tatrách patrí pán Karel Mach
z Prahy. Je to osobnosť, ktorá výraznou
mierou ovplyvňovala speleologické dianie v Jánskej doline od 50. do 70. rokov
20. storočia. Niet o ňom dlhé roky žiadnych informácií a radi by sme mu odovzdali čestné členstvo v Speleoklube
Nicolaus za jeho prácu. Dlhé roky spolupracoval s miestnymi jaskyniarmi, najmä
Stanislavom Šrolom (1925–1992) pri odkrývaní tajomstiev podzemnej Štiavnice. V roku 1953 napríklad spolu zamerali
a preskúmali priepasť Kosienky na Krakovej holi. Ide o ukážku mapovania z obdobia, keď sa tejto činnosti venovalo

iba pár jednotlivcov. V rokoch 1949-1956
vznikla mapa Jaskynný komplex na ľavom brehu Štiavnice vo Svätojánskej
doline, na ktorej mal určite významný
podiel. V archíve Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa ďalej nachádza mapa K.
Macha z Novej Stanišovskej jaskyne, ktorá však nikdy nebola publikovaná. V pozostalosti po S. Šrolovi sme našli veľa
rukopisných materiálov od K. Macha,
v ktorých je napríklad prepočet lanového vrátku na spúšťanie osôb do priepasti, alebo praktické metodické pokyny
pri meraní jaskýň kompasom a sklonomerom. Karel Mach bol aj vynikajúci fotograf, ktorý urobil veľa kvalitných čiernobielych fotografií najmä z Jánskej doliny. Z archívnych materiálov v múzeu
sme vyčítali, že v roku 1951 býval v Prahe
na Vinohradoch na Velehradskej 28, 28.
6. 1952 býval v Prahe 6 na Vratislavovej
19, 17. 12. 1962 na Husovej 7 a 30. 7. 1968
býval v Prahe, Novom Meste ulica Příčná
8. Podľa slov J. Hučíka, ktorý s ním chodieval v Jánskej doline na akcie, mal dcéru, ktorá by mohla mať dnes do 60 rokov.
Ak by mal niekto akékoľvek informácie
o ňom, tak sa prosím ozvite jaskyniarom
z Liptovského Mikuláša na adresu holubek@sibir.sk, alebo priamo na kase v Stanišovskej jaskyni. Za pomoc vopred srdečne ďakujeme.
Peter Holúbek

 ročník XXXV

Kam…
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov MOJ LIPTOV – v dňoch 27. 9.–2. 11.
2012 pondelok–piatok 8.00–15.00 h
v Klubovni Liptovského kultúrneho
strediska v NKP Čierny orol Liptovský
Mikuláš.

Medzinárodný festival outdoorových
filmov je najväčším filmovým súťažným putovným festivalom na Slovensku, Českej republike a na svete.
Liptovský Hrádok
DOM KULTÚRY 8.–11. 11. 2012
Ružomberok
KINO KULTÚRA 14.–16. 11. 2012
Festival je zameraný na športy a život
s outdoorovou tématikou, na filmy
dobrodružné, extrémne, adrenalínové, ale tiež cestopisné. Mnoho filmov
má veľký sociálny a citový náboj, sú
jedinečné a neopakovateľné.

Jaromír Nohavica 23. 11. 2012 o 18.00 h
v Poprade – ŠH Aréna. Predpredaj
vstupeniek v IC Liptovský Mikuláš,
cena v predpredaji 13,- €, v deň koncertu 15,- €.

Zamyslenie
Človek nie je kôň
Priateľ, lekár, mi nedávno povedal zaujímavú vec. Na Slovensku sa v poslednom času zvýšil počet ľudí, ktorí majú
psychické problémy v dôsledku prepracovanosti. Ich počet u nás je najvyšší zo všetkých krajín stredoeurópskeho regiónu.
Žeby to bolo tak? Na prvé počutie je to
neuveriteľné. Keď sa zamyslíme, je to
možné. Veď koľkí ľudia musia pracovať
oveľa dlhšie, ako dovoľuje bežný pracovný čas, len aby si udržali prácu. Koľkí majú i dve či tri zamestnania, pretože sa musia postarať o rodinu, splácať
pôžičky a chcú si čo-to dožičiť. Neviem,
či pracujeme najtvrdšie, ale že mnohí
pracujú ťažko, o tom niet pochýb.
Tu si však môžeme uvedomiť, aký je
múdry Boh Otec, keď dal tretie prikázanie: „Pamätaj, že máš sviatočný deň
svätiť.“ On sám si v siedmy deň odpočinul a tým ukázal príkladom všetkým
ľuďom. Každý je tak utvorený, že potrebuje čas na oddych. Preto to nám Pán
Boh dal nedeľu.
Nedeľa má však ešte aj iný rozmer. Aj
ten sa ukazuje v poslednom čase ako
dôležitý. Prebieha diskusia o úrovni
televízneho vysielania. Počujeme o iniciatívach, ktoré chcú odstrániť, vulgárne, nízke prejavy z vysielania a ktoré
volajú po mravnosti, po istej hĺbke
toho, čo sledujeme. Po celotýždennom
lopotení nás nedeľa vedie k tomu, aby
sme hľadali duchovné osvieženie, nasýtenie, posilnenie v mravnosti, pravú
duchovnú hĺbku.
Nemecký farár Wilhelm Busch pochovával raz človeka, ktorému rodina vybrala na parte motto: „Práca bola životom tvojím.“ On zareagoval: To nie je
parte pre človeka. To je parte pre koňa.
On má drieť. Byť človekom je však
predsa aj o niečom inom.
Preto vás pozývame v nedeľu do kostola. Tam sa človek stáva človekom.
Tam môže nájsť pravý oddych a spoPeter Taját ev. a. v. farár
znať hĺbku života.
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Novinky z obce
Naša obec za posledné roky skrásnela. Ešte stále je však množstvo budov,
ciest a chodníkov, ktoré treba opraviť
a zrekonštruovať. Napriek veľkej snahe
sa nájdu vandali, ktorí za chvíľku zničia
všetky odpadkové koše popri chodníku
do doliny, ukradnú sedadlá z betónových lavičiek, či znovu sa pokúsia ukradnúť strešnú krytinu na Dome smútku.
Na nápravu týchto škôd sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky, ktoré
mohli byť použité na úplne niečo iné.
My, občania, by sme mali chrániť obecný majetok, ktorý je budovaný a udržiavaný hlavne z našich daní.
Za posledné mesiace bola ukončená rekonštrukcia náučného chodníka od prameňa Medokýšu ku Kadi. Pri prameni
vznikla oddychová zóna so strieškou
a lavičkami. Popri chodníku budú obnovené panely informačných tabúľ. S týmto úzko súvisela i výstavba chodníka
popri Štiavnici, ktorý pred mnohými
rokmi zobrala povodeň. V dezolátnom
stave sa nachádzala i mostovka a zábradlie pri Kašiakovi, ktoré sa tiež dočkali výmeny. Tak isto zábradlie pri schodoch na cintorín. To bolo poškodené
počas ťažby dreva a pomohli i vandali.
Momentálne je vymenené a celé natreté. „Treba len dúfať, že nám bude slúžiť
mnoho rokov“, povedal Juraj Filo.
Do poslednej fázy prechádza výstavba
zberného dvora pri čističke za základnou školou. „Za posledné mesiace boli
v budúcom areáli zberného dvora upravené spevnené plochy, vybudované oplotenie a prístrešok. Po dokončení prejde zmenami i odpadové hospodárstvo v našej
obci a z verejných priestranstiev zmiznú
nevzhľadné kontajnery“, informoval Juraj
Filo. Potom bude len na nás občanoch,


či nám nebude zaťažko odviezť odpad
do zberného dvora, alebo ho potajomky vyvezieme niekde do kríkov. Dúfam,
že sa zachováme zodpovedne a nezničíme to, čo nám ešte z krásnej prírody
zostalo.
Poslednými úpravami prešlo nové parkovisko pri základnej škole, ktoré zvýši celkovú bezpečnosť. Parkovisko svoju finálnu podobu získa na budúci rok
na jar, kedy bude povrch parkoviska vyasfaltovaný, aby sa predišlo nečakanému sadnutiu podkladu.
Na prvý pohľad sa môže nezainteresovanému zdať, že sa už nič nepripravuje. Opak je pravdou. V tejto chvíli sa
starosta, poslanci a zamestnanci obce
snažia získať prostriedky prostredníctvom výziev na čerpanie z eurofondov pomocou Miestnej akčnej skupiny
Horný Liptov (MAS). Schválením práve
prešiel projekt rekonštrukcie chodníka
od Koníka po Jednotu. „Na ďalšiu rekonštrukciu chodníkov je vypracovaný projekt, ktorý musí prejsť schvaľovacím procesom. Predpokladaná suma na rekonštrukciu je 150 000,- €. Z eurofondov by
sme mohli získať až 100 000,- €. Rozdiel sa
bude financovať z odpredaja nadbytočného majetku obce, teda konkrétne z predaja pozemkov na IBV Sečno. Doteraz sa
rekonštruovala hlavne stará časť dediny,
no dúfame, že v roku 2013 sa presunieme
i na Novú ulicu“, skonštatoval Juraj Filo.
Je zrejmé, že sa stále pracuje na vypracovávaní projektov, no ich schvaľovanie a poskytnutie dotácie je dlhý proces
s neistým koncom. Ako sa hovorí: „Všetko má svoj čas“. U dotácií a verejného
obstarávania to platí doslovne.
Monika Urbanová

Schválené uznesenia zo zasadnutí OZ
Skrátený výpis
Dńa 23. 6. 2012
OZ skonštatovalo, že obci Liptovský Ján
bol dňa 13. 6. 2012 doručený list obchodnej spoločnosti ŠPORTCENTRUM–LIPT.
JÁN „Písomná výzva na plnenie si povinností spoločníka Spoločnosti a na zdržanie sa konania, ktoré znemožňuje efektívnu činnosť Spoločnosti“.
OZ po prerokovaní obsahu tohto listu nesúhlasí s konštatovaním konateľa
Spoločnosti uvedenom v predmetnom
liste, pretože Obec Liptovský Ján si plní
povinnosti spoločníka predmetnej obchodnej Spoločnosti v súlade s obsahom spoločenskej zmluvy Spoločnosti
a právnymi predpismi.
OZ potvrdilo, že na svojom zasadnutí dňa 25. 7. 2011 súhlasilo a doporučilo
starostovi obce dať výpoveď z nájomnej
zmluvy z dôvodu neplatenia nájomného za parcelu č. 3428/16 a stotožnilo sa
s postupom starostu obce pri výpovedi
z nájomnej zmluvy.
OZ schválilo
–zámer predať nehnuteľnosť obchodnou verejnou súťažou a to pozemok
parc. registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. KNC 198/47 o výmere
1318 m2.
–podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Ján, pozemku parc. registra „C“
evidovanú na katastrálnej mape č. KNC
198/47 o výmere 1318 m2.
–prenájom pozemku, parc. č. KN-C
3404/1 o výmere 5678 m2 Devečkovi

Michalovi, Stráne 4486/1 Liptovský Mikuláš a Majeríkovi Matúšovi, Palučanská
612/75 za 10,-€/mesiac za účelom prevádzkovania autokina.
–Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Liptovský Ján č. 2/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby s platnosťou
od 1. 8. 2012
Dňa 27.07. 2012
OZ schválilo
–dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa
18. 1. 2012 o Aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky
č. 4 UPN-O Liptovský Ján so zhotoviteľom URBIA s. r. o., sídlo: Štúrova 870/20,
031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpenom
Ing. arch. Tatianou Noskovou, v ktorom
bude navýšená cena o 3 000,- Euro z dôvodu rozšírenia doplnku č. 4 UPN-O Liptovský Ján o nové lokality.
–úpravu rozpočtu obce Liptovský Ján
na rok 2012 podľa úpravy rozpočtu č.
3/2012.
–nájomníkov v obecných nájomných
bytoch.
–dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa
17. 1. 2012, medzi predávajúcim STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. a kupujúcim Obec Liptovský Ján, predmetom ktorej je nadobudnutie vybavenosti k Nájomnému bytovému domu – 24 b.
j. súpisné číslo 371, postaveného na parcele č. KN C 568/43, k. ú. Liptovský Ján.

Dňa 31.08. 2012
OZ schválilo
–nájomníkov v obecných nájomných
bytoch.
–prevzatie záložného práva na nehnuteľnosť – bytový dom, ktorý sa nachádza v k. ú. Liptovský Ján v registri „C”
KN na parc. č. 568/43 o výmere 524 m2
– zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 371 – blok D – 24 b.j. v podiele
1/1 pre záložného veriteľa: Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a to v súvislosti s poskytnutím dotácie na obstarávanie nájomných bytov a zabezpečenie
pohľadávky záložného veriteľa v sume
252 090,-€.
–záverečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení
za školský rok 2011/2012.
–počty žiakov v školskom roku
2012/2013.
–Školský vzdelávací program doplnený
pre 9. ročník základnej školy.
OZ zobralo na vedomie výročnú správu obce Liptovský Ján za konsolidovaný
celok za rok 2011 bez pripomienok.
OZ schválilo kúpu pozemku pre Obec
Liptovský Ján parc. č. 3771/25 – ostatné
plochy o výmere 22 m2 v k. ú. Liptovský
Ján zapísanej na LV č. 461 od terajšieho
vlastníka Ladislava Filu, Na Ostrove 298,
Liptovský Ján v hodnote 7,-€/m2.
Kompletné uznesenia nájdete na:
www.liptovskyjan.sk

Jánske Dušičky
2. 11. 2012 (piatok) o 16.30 h
príďte všetci ku Krmelcu. Koná sa 3.ročník Jánskych dušičiek. Príďte v maskách, bez masiek, s lampiónmi či len tak, bez všetkého. Zabavíme sa s čertom, strašidlami, zapálime dušičkovú vatru a vypustíme lampióny šťastia. Všetci ste vítaní.

3. 11. 2012 (sobotu) od 11.00 h
bude v Stanišovskej jaskyni každú nepárnu hodinu strašidelná atmosféra v jaskyni! Masky sú vítané. Záverečný dušičkový
vstup o 19,00 hod. Prídte sa zchuti báť.
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Z matriky
Narodili sa:
Alexandra Procházková
Kristína Jakubová
Michaela Števková
Filip Harich
Viktória Liptáková
Elissa Polóni
Viktória Kúkolová

Zosobášili sa:

Rozpomienky
Pravidelne na Jána sa v našej obci koná
tradičné trojdňové podujatie Svätojánske noci. Ďalšou tradíciu sa stáva nepriaznivé počasie, ktoré to neuľahčuje
ani organizátorom, účinkujúcim a samozrejme ani návštevníkom. Oproti minulému roku niečo ubudlo a niečo zase
pribudlo. Skrátilo sa pozývanie kočom,
panstvo navštívilo v Jánskej doline len
tie ubytovacie zariadenia, ktoré prejavili záujem. Urodzený pán Szentiványi má
tiež svoj vek a podlomené zdravie, tak
sa nemohol zúčastniť celého podujatia.
Novinkou hlavného programu na Kadi
bolo otváranie letnej turistickej sezóny:
pramienkom, turistom a jaskyniarikom.
Zlatým klincom programu bolo nádherné vystúpenie Folklórneho súboru Vagonár z Popradu. Prvý večer do tanca
hrala obľúbená kapela Senzi Senzus.
Sobota sa niesla v znamení zábavy
a športu. Dopoludnia sa deti vyšantili v rozprávkovom lese, ktorý mal opäť
hojnú účasť. Na Svätojánsky jarmok prišlo menej jarmočníkov, keďže sa súbežne
konali Stoličné dni v Lipt. Mikuláši. Žiaci
základných škôl si zmerali sily na multifunkčnom ihrisku vo florbalovom turnaji. Starí páni zase ukázali, že zrejú ako
víno a rozhodne nepatria do starého železa. Dobrovoľníci z Habakúk počas dňa
deťom niekoľkokrát zahrali rozprávku
O kováčovych synoch a zároveň predávali žrebovateľné lístky na večerné žrebovanie. Zábavu rozprúdila hudobná
skupina Lego z Ružomberka, ktorá príjemne prekvapila repertoárom a hudobným podaním. Nedeľný program sa
niesol v komornej atmosfére ďalšieho
4
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13.01.2012
28.01.2012
11.04.2012
16.05.2012
14.06.2012
21.06.2012
23.06.2012

ročníka Koncertu spevokolov Liptova
v evanjelickom kostole. Tie urobili dôstojnú bodku za Svätojánskymi nocami.
Organizátori a dobrovoľníci si zaslúžia pochvalu za zabezpečenie a hladký
priebeh slávností. Účinkujúci za krásne vystúpenia a návštevníci za podporu tohto podujatia. Je samozrejmé, že
počas tak veľkého podujatia sa vyskytnú i chyby, ktoré si organizátori uvedomujú, ale aj v tomto prípade platí, kto
nič nerobí, nič nepokazí. Akosi zabúdame oceniť snahu ľudí, ktorí sa zapájajú
do organizácie a príprav slávností. O to
ťažšie padne neprimeraná či nemiestna
kritika, ktorá odrádza mnohých dobrovoľníkov. Preto prajem organizátorom
veľa šťastia pri príprave ďalšieho ročníka, dobré nápady a veľa dobrovoľníkov.
Už teraz sa teším na budúce SvätojánMonika Urbanová
ske noci.

14. 4. 2012
JUDr. Golas a Ema Čatlochová
23. 6. 2012
Martin Mlynarčík a Ingrid Kralčiaková
7. 7. 2012
Tomáš Glázer a Marie Kulhánková
10. 8. 2012
Martin Hán a Ing. Jarmila Šnajdárková
21. 9. 2012
Juraj Džurman a Marta Hliničanová

Opustili nás:
Anna Matejková
Katarína Mlynarčíková
Elena Oravcová
Ján Stanček
Michal Ducho
Ján Urban
Peter Mlynček
Peter Vodila
Anna Pacigová
Ladislav Kráľ
Peter Filipovič

05.01.2012
09.01.2012
21.02.2012
04.03.2012
31.05.2012
05.06.2012
03.07.2012
28.07.2012
11.08.2012
15.09.2012
19.09.2012

OZNAM
Obecný úrad žiada občanov Liptovského Jána, ktorí nemajú ku dňu 30.09.2012
uhradené miestne dane
a poplatky za komunálny
odpad a drobné stavebné
odpady a poplatok za psa,
aby tak urobili najneskôr
do 15.11.2012.



Oslava 68. výročia SNP
Dňa 29. augusta sme si pripomenuli už
68. výročie Slovenského národného
povstania (ďalej SNP). Mladšia generácia si možno kladie otázku, prečo vlastne SNP oslavujeme a len matne si spomína, čo to bolo?

Vianočné
piesne v lete

Slovenské národné povstanie bolo
ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého
Wehrmachtu na slovenské územie. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana

priblížiť pomocou pripravovanej publikácie spomienok veterána pána Jána
Pacigu st., ktorá má príznačný názov
„Cesta do neznáma...“
Počas vojny bol každý deň cestou
do neznáma nielen pre tých, čo kráčali so zbraňou v ruke, ale i pre tých, čo
zostali doma. Museli mať veľkú vieru
v oslobodenie a mnohí, ktorí sa ocitli v koncentračných táboroch a väzeniach, nájsť obrovskú odvahu žiť ďalej.
Toto hrdinstvo obyčajných ľudí je hod-

Liptovský Ján 24. júna 2012 – Cirkevný zbor Liptovský Ján sa stáva pravidelne okolo Jána dejiskom koncertu
spevokolov Liptova. Na 21. ročníku sa
predstavilo v 3. nedeľu po Svätej Trojici štrnásť spevokolov.
Podujatie otvorili a slovom sprevádzali zborový farár Peter Taját a zborový poddozorca Ľubomír Straka.
Predstavili pritom spevokol, spievané piesne, ich pôvod či históriu.
Spevokoly zaspievali po dve piesne,
pričom tohtoročná dramaturgia zvolila na úvod leta netypické zaradenie
vianočných piesní. A tak sa v horúce
letné popoludnie jánskym kostolom
niesli melódie piesní Za noci, hlbokej, Počúvajte kresťania, Narodil sa
nám Spasiteľ či Maličké dieťa.
Mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň, Svätojánske mušky
a Zmiešaný spevácky zbor Sv. Jána
Krstiteľa otvorili svojimi piesňami
podujatie. Predstavili sa aj spevokoly
z Liptovskej Kokavy, Liptovského Petra, Hýb, Východnej, Závažnej Poruby,
Važca, Liptovského Trnovca, Kráľovej
Lehoty a Dovalova. Okrem „Mušiek”
si návštevníci mohli vypočuť detské
spevácke hlásky z Hýb a Východnej.
Všetci účastníci podujatia si napokon
zaspievali pieseň č. 61 z Evanjelického spevníka Už sa nám púčik rozvil.
Zdroj: Evanjelický posol spod Tatier 28/2012

pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti
autoritatívnej vláde Slovenského štátu
na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou
byť na strane víťazných mocností druhej svetovej vojny.

né toho, aby sa naň nezabúdalo a bolo
zdrojom národnej hrdosti. Večná pamiatka patrí tým, čo položili svoje životy
a uznanie tým, čo sa zapojili so zbraňou
v ruke v prospech nás všetkých
Doc. PhDr. Jozef Urban, CSc.. predseda ZO SZPB

Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú
armádu nakoniec porazili, v noci z 27.
na 28. októbra 1944 časť z jej jednotiek
prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni ďalej pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny
na jar 1945.
Určite najlepšia výchova k vlastenectvu
je propagácia skúseností vojnových veteránov a dôkladné poznanie vlastných
dejín. Ťažko si je v dnešnej dobe predstaviť, aký ťažký bol život počas vojny
a aké ťažké boli každodenné rozhodnutia. Preto som rád, že si naše deti, vnuci a pravnučky budú môcť toto obdobie
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Včelárska
nedeľa

Slávnostné otvorenie výstavy
Výstava ručných prác a predmetov dennej potreby z minulosti zhotovená pri
príležitosti Okresného aktívu Jednoty
dôchodcov Slovenska, primátorov miest
a starostov obcí okresu Liptovský Mikuláš konaného 20. 10. 2011 v Liptovskom
Jáne vnukla p. Jozefovi Lukáčovi, autorovi tejto výstavy, myšlienku o vytvorení podobnej trvalej výstavy. Pán Lukáč
nám na zasadnutí výboru predniesol návrhy a požiadal o pomoc a spoluprácu.
Prvé poschodie budovy COOP Jednoty
v Liptovskom Jáne je už dlhý čas nepoužívané. A tak sa začalo s upratovaním,
čoho sa zúčastnilo 9 členiek a vnučka
jednej členky, odpracovali sme 25 brigádnickych hodín. Vynaložili sme veľké
úsilie a mali sme radosť z výsledku. Pán
Lukáč začal umiestňovať prvé exponáty, čo v nás vzbudzovalo záujem o zbieranie ďalších predmetov, ktoré používali naši predkovia. Najviac exponátov
zabezpečila p. Anna Strapoňová (okrem
p. Lukáča). A tak priestory krásneli a nadobúdali čaro minulosti. S našou pomocou p. Lukáč vytvoril expozíciu, ktorá
bude výrazne propagovať našu obec.
Vyše 40 návštevníkov sa zúčastnilo neoficiálneho otvorenia expozície 22. 6.
2012. Medzi prvých návštevníkov zavítal
aj „gróf Szentivanyi s manželkou, lokajom
a bubeníkom“ s pozvaním na Svätojánsku noc. Vyslovil obdiv, ako sa nám podarilo pozbierať toľko predmetov našich predkov a ako ich p. Lukáč vkusne
umiestnil.

7. 2012. Pán starosta po uvítaní prítomných vyzdvihol prácu pána Lukáča, autora expozície a organizáciu dôchodcov
v Liptovskom Jáne na vytvorení expozície. Zaželal nám úspechy v pokračovaní tejto činnosti. Poďakoval predsedovi
COOP Jednoty v Liptovskom Mikuláši
pánovi Šlaukovi. K prítomným prehovoril aj p. Michal Kotian predseda oresnej
a krajskej rady JDS. Vo svojom príhovore
sa poďakoval ZO JDS v Liptovskom Jáne
za realizáciu krásnej myšlienky – uchovať našim potomkom to, čo nám zanechali naši predkovia. Pán Ján Paciga podaroval expozícii veľký zvonec.
Dodnes ju vzhliadlo veľké množstvo
návštevníkov obce, všetky ročníky našej
základnej školy, mnohé kolektívy seniorov. V knihe návštev máme samé krásne
vyznania na vystavené exponáty a celkové poňatie expozície.
Realizácia by nebola možná bez účasti
členov ZO a celej členskej základne, ktorí
v čase otvorenia expozície majú služby.
Starajú sa o poriadok a chod expozície.
Všetkým, ktorí pomohli patrí poďakovanie. Poďakovanie vyslovujeme aj vedeniu a pracovníkom predajne potravín
a práčovne za spoluprácu.
Viera Brtáňová, preds. ZO JDS Lipt. Ján

Slávnostné otvorenie stálej expozície „Naše dedičstvo“ sa uskutočnilo 3.
6
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Každý rok v júni sa koná v Štarte výročná členská schôdza mikulášskeho
včelárskeho zväzu. Okrem hodnotenia uplynulého včelárskeho roku
pán Stopka z Regionálnej verejnej
a potravinovej správy z Liptovského
Mikuláša informoval včelárov o chorobách včelstiev, spôsoboch ich liečenia a prevencie a novinkách v spôsoboch označovania medu. Včelárske
nedele majú dlhú tradíciu, dávajú
včelárom možnosť stretnúť sa, vymieňať si skúsenosti a zároveň sú im
predstavené nové trendy a postupy.

Deň ľudových
remesiel
Podujatie z roku 2010 (Rezbársky deň
pri Kadi) sa po dvoch rokoch dočkalo návratu v novej podobe a s novým názvom Deň ľudových remesiel.
Organizátori (Penzión Aurel, Apartmánový dom Martha, Ján Šajbidor,
Obec Liptovský Ján, Balcomedia
a Agentúra Panter) oslovili viacerých
remeselníkov, z ktorých mnohí prijali
pozvanie a prezentovali svoje výrobky. Atmosféru navodzovala Ľudová
hudba Haluška a pre deti boli pripravené detské nafukovacie atrakcie.
Táto nová koncepcia prilákala viac
návštevníkov a podujatie bolo veľmi
Monika Urbanová
vydarené.

Beach party
Piesočná pláž, slnko na oblohe a teplá voda v drevených kadiach, tak to
je poznávacie znamenie Beach party na Liptove organizovanej Hotelom Liptovský Dvor. Piesok lákal deti
i dospelých.

Zlaté ruky
Že prichádzame na tento svet pôrodom
je zákon prírody a ženy nositeľky života
sú biologicky predurčené k tomuto poslaniu. Naše staré matere neraz spomínali, že v ich mladosti a v generáciách
pred nimi sa stávalo, že rodička neodhadla čas pôrodu a na poli porodila, „obriadila“ sa a novorodenca v obruse priniesla domov.
Tieto časy sú už za nami a dnes sa kvalifikovaný zdravotnícky personál v zložitej
ekonomickej situácii stará o príchod nového človiečika na svet. Tento širší úvod
uvádzame preto, aby sme zorientovali čitateľa, pretože chceme písať o Anne
Brziakovej, ktorá robila pôrodnú babu
v rokoch 1927 až 1948 v Liptovskom Jáne,
Uhorskej Vsi a Podturni. Anna Brziaková,
rod. Jurečková sa narodila v roku 1893
a ako mladá dievčina chodila s murármi do Budapešti na zárobky. V roku 1918
sa vydala v Budapešti za Jozefa Brziaka,
murárskeho majstra, kde si nadobudli
aj bývanie. Po presťahovaní do Liptovského Jána si za zarobené peniaze kúpili malý domček, kúsok poľa a podiely
v lesných spolkoch.
Peniažky sa postupne minuli a manžel, invalid z 1. sv. vojny, nemal veľké
vyhliadky na prácu. Preto sa rozhodla
v roku 1927 odísť do Košíc, kde v Štátnej
babskej škole absolvovala polročný náukobeh. Po skončení kurzu sa prihlásila u starostov obcí Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň a na notárskom úrade
a až do roku 1948 (21 rokov) vykonávala
činnosť pôrodnej baby. Okrem pôrodníckej činnosti bola pripravovaná aj

na ošetrovanie drobných úrazov, poranení, vedela prikladať pijavice, poskytnúť pomoc pri kolikách, zápchach, či žalúdočných problémoch.
Ako pôrodná baba musela na viditeľnom
mieste domu vyvesiť tabuľu s obsahom:
„Anna Brziaková, diplomovaná pôrodná
asistentka“. Nesmela chovať vo dvore
psa. Ak pôrod naznačoval, že bude komplikovaný, bola jej povinnosť odprevadiť rodičku do nemocnice v Liptovskom
Mikuláši, obyčajne na furmanskom voze,
v zime na saniach. Po sedem dní po pôrode navštevovať rodičku a zaučiť ju pri
kúpaní a ošetrovaní dieťaťa. Údaje o dieťati a jeho rodičoch oznámiť na notárskom úrade príslušnej obce a za občanov Podturne v Liptovskom Hrádku. Tie
isté údaje oznámiť evanjelickému i katolíckemu farárovi. Zúčastniť sa krstu
v kostole, na ktorý musela zabezpečiť
účasť oboch krstných rodičov s novorodencom a ich doprovod. Stále nosiť so
sebou kufor pôrodnej baby. Často spomínala, ako sa mnohokrát za rodičkami
brodila závejmi, inokedy zmokla do nitky a občas po ňu prišli kone s doštiakom.
Pôrodnú babu obvykle každá rodina, kde
priviedla dieťa na svet pozvala na krstiny, čo bola v tej dobe významná oslava.
Dnes žije ešte veľa občanov, ktorých priviedla na svet. Za túto činnosť dostávala
ročný plat 150 Kčs a na krstinách výslužku. Svoju prácu milovala a ani v tých najťažších chvíľach sa nesťažovala. Za túto
ušľachtilú a vysoko humánnu prácu zasluhuje obdiv a uznanie.

Deti stavali hrady z piesku, šantili
na nafukovacích atrakciách a tie odvážnejšie vyskúšali skákacie topánky. Návštevníci si mohli oddýchnuť
na lehátkach alebo sa posilniť vynikajúcimi špecialitami z grilu. K plážovej atmosfére neodmysliteľne
patria i miešané nápoje. Popoludnie
rýchlo prešlo a polnoc ukončila ďalší
ročník už tradične netradičnej akcie
na Liptove.

Odhalenie
pietneho
miesta
Prvú októbrovú sobotu sa pred Stanišovou stretli poľovníci, lesníci
a ďalší priaznivci na slávnostnom posvätení a odhalení pietneho miesta
a pamätnej tabule zosnulým poľovníkom a lesníkom Svätojánskej doliny. Po krátkom príhovore slávnostne odhalili pamätnú tabuľu. Pietne
miesto posvätil evanjelický farár Peter Taját a katolícky farár František
Kočibal. Po posvätení sa prítomným
prihovoril Radovan Sokol, predseda
Poľovníckeho združenia Svätojánska
dolina, Marián Číž riaditeľ múzea vo
Sv. Antone a starosta obce Juraj Filo.
Monika Urbanová

Syn Jozef Brziak a vnuk Jozef Urban
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Zo života ZO JD Slovenska v Lipt. Jáne
Návšteva
z Bytče

Seniori a ľudové remeslá
S blížiacim sa termínom konania medzinárodného festivalu ľudových remesiel v Kežmarku, sme zistili veľký záujem
o toto podujatie. Preto sme zorganizovali výlet (14. 7. 2012), ktorého sa zúčastnilo 39 členov.
S veľkým očakávaním sme sa zišli na stanovišti. Cestou nás p. Strapoňová oboznámila s časovými termínmi a možnosťami prehliadky niektorých pamätihodností Kežmarku a okolia.
Pani Brtáňová uviedla možnosti vzhliadnutia kultúrnych programov, ktoré prebiehali na troch hlavných miestach
v historickom centre Kežmarku. Pre
účastníkov pripravila stručný prehľad
histórie Kežmarku. Vstupenky sme mali
zabezpečené v predpredaji pani Lubelanovou. Jedna skupina šla do zámku,

ostatní prechádzali stánkami a sledovali ľudových umelcov. Bolo čo obdivovať. Prácu s drôtikmi, maľovanie kraslíc,
zdobenie medovníkov, prácu s hlinou,
textilom, kožou a kovom. V mnohých
stánkoch vytvárali umelecké diela až tri
generácie.
Čas veľmi rýchlo utekal a bol čas odchodu do Spišskej Soboty na návštevu kostola Svätého Juraja. Očarili nás nielen
umelecké diela, ale najmä výklad, ktorý zanechal v nás hlboký dojem. Cestu
späť cez Vysoké Tatry sme obdivovali
tatranské štíty.
Tieto úžasné pocity vyvolali v nás dobrú náladu a cestou domov sme si aj zaspievali. Ešte dlho v nás rezonovali zážitky z výletu a niektoré členky aktivizovali
k činnosti, ktorá ich na festivale zaujala.

Stretnutie pri guláši
Obľúbenú akciu seniorov „Stretnutie pri
guláši“, ktorú sme uskutočnili 31. 5. 2012
v hoteli Štart. Čakali sme na pekné počasie a oplatilo sa.
Už od rána sa štvorica seniorov krútila okolo kotla v hoteli Štart. Pán Pavol
Šúlek ako šéfkuchár a jeho pomocníčky Elena Kompišová, Anna Strapoňová
a Želmíra Šutliaková. Na stretnutie sme
pozvali starostu obce Juraja Filu a preds.
ZO ZPB Jozefa Urbana. Všetkých prítomných privítala preds. ZO Viera Brtáňová. V krátkom príhovore priblížila akcie, ktoré naša organizácia pripravuje.
8
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Zaželala prítomným príjemné posedenie a dobrú chuť. Guláš skutočne chutil.
Nechýbala chvíľka poézie, o ktorú sa
postaral pán Vladimír Kubovčík, ktorého nádherný prednes vždy zaujme.
Zablahoželali sme jubilantom. Prítomnosť starostu p. Juraja Filu umožnila seniorom viesť s ním debatu o mnohých
problémoch obce, ale aj o problémoch,
s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.
Posedenie sme ukončili s príjemnými pocitmi pekne prežitých chvíľ v kruhu priaViera Brtáňová, preds. ZO JDS Lipt. Ján
teľov.


Našu obec 13. 8. 2012 navštívili seniori z Bytče. Po príchode autobusu so
seniormi z Bytče p. Brtáňová účastníkov v našej obci privítala a pozvala
ich na výstavu „Naše dedičstvo“. Pani
Brtáňová a Dúbravcová podali prítomným výklad. Z expozície sme sa
odobrali starou ulicou a vypočuli si
výklad sl. Hurajovej z histórie kostolov, ktoré navštívili a obce.
Po prehliadke a výklade sme ich zaviedli na „Kaďu“, miesto, kde si „liečia
boľavé kosti“ nielen seniori. Pri obede
v penzióne Victoria sme si odovzdali
skúsenosti z práce so seniormi a vyzdvihli sme krásne zákutia našich regiónov. Pozvali nás na návštevu Bytče
a okolia. Po obede sa rozdelili na dve
skupiny, jedna sa šla kúpať na Kaďu
a druhá na termálne kúpalisko.

Športové
aktivity
Okresná rada JD Slovenska v Liptovskom Mikuláši organizovala 23.
5. 2012 okresné kolo športových hier
seniorov v ZŠ M. R. Martákovej v Lipt.
Mikuláši. Prvýkrát sme sa zapojili
a prihlásení boli: Mária Kráľová a Vladimír Brziak. Pán Brziak mal súťažiť
v disciplínach stolný tenis a streľba
no pre nemoc sa nezúčastnil. Reprezentovala nás pani Mária Kráľová
v behu na 50 m, v ktorom získala III.
miesto, na 100 m – IV. miesto a hod
váľkom – III. miesto. Gratulujeme!
Dobre pripravené preteky, družná,
súťaživá atmosféra prispela k tomu,
že budeme našich členov aktivovať
Viera Brtáňová
aj v športovej oblasti.

Spoznávajte LIPTOV

Vznik OOCR

s regionálnou zľavovou kartou LIPTOV Region Card - ešte výhodnejšie!
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Tisícky návštevníkov počas celého roka
prichádzajú do regiónu Liptov objavovať, zabávať sa, relaxovať, jednoducho
užiť si nezabudnuteľnú dovolenku! Vy,
obyvatelia regiónu nemusíte precestovať stovky kilometrov, aby ste vyskúšali najdlhší tobogan na Slovensku, zažili
tropickú klímu aj počas sychravej jesene, vyskúšali blahodarné účinky liečivej
termálnej vody, alebo si do sýtosti zalyžovali v dvoch z najlepších lyžiarskych
stredísk v Strednej Európe!
Oblastná organizácia CR REGION LIPTOV pripravila pre obyvateľov členských
miest a obcí, vrátane obce Liptovský Ján
špeciálnu akciu, vďaka ktorej môžete
navštíviť termálne aquaparky a lyžiarske
strediská za výhodnejších podmienok!

Kartu za zvýhodnenú cenu si zakúpite v termíne od 1. 11. 2012 do 31.
12. 2012.
V Aquaparku Tatralandia, GINO PARADISE Bešeňová a v Aqua-Vital Parku Kúpele Lúčky máte možnosť získať
zľavu 15 % na prvý celodenný vstup
a pri druhom a každom ďalšom vstupe
ušetríte až 30 % z ceny vstupu. Naviac
na viacvstupovej permanentke ušetríte
až do 15 %. Užite si tak relax v termálnej
vode už od 8 € / 1 deň.

A to nie je všetko!
Prvý sneh v Ski & bike Parku Malinô
Brdo si môžete vychutnať so zľavou až
do 30 %.
Využite jedinečnú šancu získať zľavovú kartu LIPTOV Region Card len za 3 €
a až do 23. decembra 2012 a čerpajte
atraktívne zľavy na TOP atrakcie regiónu
Liptov.

Využite jedinečnú šancu získať
zľavovú kartu LIPTOV Region
Card len za 3 € až do 23. decembra 2012 a čerpajte atraktívne
zľavy na TOP atrakcie regiónu Liptov. Štandardná cena karty LRC je
10 €, kúpou LRC v rámci akcie pre
členov môžete ušetriť až 7 €!
Kartu je možné zakúpiť v Info centrách
v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku
a na obecných úradoch členských obcí
OOCR REGION LIPTOV a obecnom úrade v Liptovskom Jáne.
Nárok na zakúpenie LRC v rámci špeciálnej akcie majú obyvatelia s trvalým
pobytom v meste alebo obci, ktoré sú
členom OOCR REGION LIPTOV a vrátane
obce Liptovský Ján: Liptovský Mikuláš,
Ružomberok, Liptovský Hrádok, Bešeňová, Lúčky, Pribylina.
Pri kúpe karty LRC za zvýhodnenú cenu
3 € je potrebné sa preukázať dokladom
totožnosti s fotografiou (OP, deti do 15
rokov preukazom poistenca).

Karta platí v období od 17. 9. 2012
do 31. 10. 2013.
Kompletné informácie o produktoch
a službách, na ktoré si môžete uplatniť
zľavu s LRC nájdete na www.visitliptov.
sk, www.liptovcard.sk

Do lyžiarskych stredísk
zadarmo
REGION LIPTOV sa stará aj o komfort turistov a zabezpečil pre nich túto zimu
bezplatný LIPTOV AQUASKI BUS. Podmienkou využitia dopravy je LIPTOV Region Card. Každý držiteľ karty sa bude
môcť prepravovať po štyroch trasách:
Tatralandia – Jasná, Kúpele Lúčky – GINO
PARADISE Bešeňová – Jasná, Kúpele Lúčky – GINO PARADISE Bešeňová – Hrabovo, Jánska dolina – Jasná. LIPTOV AQUASKI BUS bude v prevádzke od 26. 12.
2012 do 1. 4. 2012.
Staňte sa aj vy právoplatnými držiteľmi
Liptov Region Card a čerpajte výhody!


Na základe prijatého zákona č.91 o cestovnom ruchu a na podnet MDVaRR
SR bola založená Oblastná organizácia
cestovného ruchu (ďalej OOCR) s názvom Liptovský Ján Turizmus ako jedna z 23-och OOCR-iek, ktoré vznikali
na Slovensku od novembra 2011. Ich
úlohou je cielená podpora a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
Zakladateľskými subjektami našej
OOCR-ky sú Obec Liptovský Ján, Tatry Mountain Resorts a.s. a DEMS s.r.o.
V zmysle metodiky sme vypracovali
úvodný projekt na realizáciu vybraných
aktivít a produktov, ktoré súvisia z rozvojom CR v L. Jáne a Jánskej doline.
Projekt bol schválený v marci a v júli
sme získali štátnu dotáciu vo výške
90% z objemu vložených vlastných
prostriedkov (členského).
Niektoré aktivity sme už realizovali napr.: Svätojánske noci 2012, nákup
mulčovača, balíka marketingových
služieb vrátane zvýhodneného nákupu LRC (Liptov card) a ostatné sú rozpracované napr.: príprava publikácie
o Liptovskom Jáne pri príležitosti 750.
výročia založenia obce, vybudovanie
rozhľadne na Jaminách, príprava prevádzky SKIBUS-u (trasa Jánska dolina –
Jasná a späť) a iné.
Vzhľadom k tomu, že zákon č. 91 nie
je ešte dostatočne odskúšaný v praxi
a tiež vzniknuté OOCR-ky sú niečím novým boli a sú z ich vznikom a pôsobením spojené rôzne komplikácie a ťažkosti. Veríme však, že spoločnými silami
to zvládneme a prispejeme k tomu,
aby sa z Liptovského Jána a Jánskej
doliny stala vyhľadávaná turistická
destinácia, ktorá okrem jedinečného
prírodného bohatstva bude schopná
ponúkať aj kvalitné služby a zaujímavé
produkty. Taktiež verím, že si dôležitosť tohto odvetvia uvedomujú všetci
poskytovatelia ubytovacích a ďalších
služieb v našej dedine a doline, ale aj
spoluobčania a budú podľa toho aj
zmýšľať a konať. Vážme si to, čo sa dlhé
roky budovalo a vytváralo a využime to
v náš prospech.
Ľubomír Urban, výk. riaditeľ OOCR Lipt. Ján Turizmus
Noviny z Jána
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Všetko na svete má svoj čas…
Jesenné sviatky Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých nás pobádajú ku milým spomienkam. Človek je tvor mnohokrát žijúci a čerpajúci zmysel zo spomienok vlastných a svojich blízkych. Je
chvályhodné, že na tie zlé zabúdame
a uchovávame si v pamäti len tie dobré,
krásne a nádherné. Lebo zloba v človeku je negatívnym prvkom. Prirodzenosťou človeka je tešiť sa, ale aj smútiť.
Možno preto Cirkev zaradila v kalendári tieto dva sviatky za sebou, aby sa hladina radosti a smútku v nás vyrovnala, aby boli tieto city vo vyváženosti, aj
keď sa o tomto čase viac zameriavame
na melanchóliu, nostalgiu, spomínanie.
Pôjdeme na naše cintoríny, kde ležia
naši z rodiny, priatelia, známi. Spomíname na nich, modlíme sa za nich a sme aj
akosi citlivejší k svojmu okoliu. Pritom
si uvedomujeme, že cintorín je miesto,
ktoré čaká aj na nás. Tento čas nás často
napĺňa istým druhom smútku, reflexie,
prichádzajú spomienky. Toľko ľudí, ktorých sme poznali už nie je medzi nami.
Toľkí spomedzi mojich rovesníkov, susedov, známych..... A ja som stále tu. Spomienky prichádzajú a padajú do našich
myšlienok ako lístie zo stromov, pomaly,
jemne ale s nevyhnutnou istotou. Zdá sa
to čudné. Slávnosť, to je niečo radostné,
vznešené, a my máme v týchto dňoch

len pocity úzkosti a smútku. Áno, lebo
Cirkev nežije spomienkou na minulosť,
ale myslí v týchto dňoch na budúcnosť.
Je to slávnosť Všetkých svätých, teda radosť z toho, že mnohí pred nami už sa
môžu tešiť radosťou večnosti, mnohí sa
už môžu na našu skutočnosť pozerať
z inej perspektívy. Je to perspektíva večnosti. Oni už vedia. My ešte len veríme.
Slávnosť všetkých svätých - sväté stretnutie so všetkými, ktorí sa už len radujú bez rozpoltenia a bolesti rozlúčky, ale
zároveň s tými, ktorí nás predbehli - koľko už naších blízkych - chceme im pomôcť, ak ešte čakajú. Všetci sme bratia,
ktorí patria do tej istej Cirkvi. Slávnosť
všetkých svätých je ako prezeranie rodinného albumu.
Koľko dejín, koľko rôznych druhov svätosti: ten s knihou, iný s mečom, ten
na púšti a ten uprostred veľkého mesta.
Môžeme pomaly obracať stránky. Táto
žena s metlou a žehličkou …nikdy sme
ju nevideli… možno bola svätou matkou? Dejiny nám predkladajú oficiálny počet svätcov vo svätožiarach, ktorí
majú svoje miesto v kalendári. Ale existuje veľmi dlhý zoznám svätcov, ktorí sa
skrývajú, mužov a žien dobrej vôle, ktorí sú Božími miláčikmi, a nikto ich nepozná. Slávnosť všetkých svätých, to je
práve ich sviatok.

Mnohí sa ešte nemôžu dostať na toto
miesto šťastia. Ale keďže sme rodina,
hneď na druhý deň po slávnosti sa modlíme práve za týchto. Musíme im pomôcť, ak ešte čakajú. Aby celá rodina
bola spolu, aby nikto nechýbal, aby radosť, ktorá je súčasťou svätosti, bola aj
v nás, aj v nich.
Ježiš nám v evanjeliu hovorí: „Tešte sa
a radujte.“ Preto aj keď smútok spojený
s rozlúčkou nevyhnutne na chvíľu zovrie naše srdcia, musí po ňom prísť radosť, že rodina sa raz stretne.
Zapamätajme si slová Tomáša Hermekena Kempenského z prvej knihy O nasledovaní Krista: Vo všetkom by si mal konať a myslieť tak, akoby si dnes mal umrieť. Keby si mal dobré svedomie, smrti
by si sa veľmi nebál. Lepšie by bolo chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou.
Ak si dnes nie pripravený, ako budeš
zajtra. Zajtrajšok je neistý deň: a vieš, či
sa zajtrajška dožiješ? (1, 23, 5 - 9 )
Svätosť je istým spôsobom prejav naplnenia osobnosti ľudských bytostí od prirodzenosti túžiacich po večnosti. A tú
vám na príhovor všetkých svätých, drahí
bratia a sestry vyprosujem.
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

Pódium patrilo Svätojánskym muškám
Lučenec 30. júna 2012 - Horúci Lučenec
privítal na konci posledného júnového týždňa stovky evanjelikov z celého
Slovenska. Nechýbali medzi nimi ani
evanjelici z nášho cirkevného zboru.
Spoločne sme prišli počuť evanjelium,
oslavovať nášho Pána i vydať svedectvo
o svojej viere.
Detský evanjelický spevokol tak robil
i svojimi piesňami, s ktorými vystúpil
na hlavnom pódiu v sobotu popoludní.
Na týchto III. evanjelických cirkevných
dňoch Svätojánske mušky vystúpili
s piatimi piesňami: Svätojánska muška,
Tancujem, spievam si, Miluje ma Ježiš,
10
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viem, Ježiš pri slúchadle a Vytváraj a stavaj Boží dom.
Svätojánske mušky sa snažia dôstojne
reprezentovať cirkevný zbor aj obec. Prvýkrát v takomto veľkom meradle vystúpili na oslavách 400. výročia Žilinskej
synody v roku 2010.
V minulom roku nasledovalo vystúpenie na Dištriktuálnom dni vo Východnej. Stretávajú sa každý utorok o 17.00 h
v zborovej miestnosti cirkevného zboru
v Liptovskom Jáne. Vítaný je každý nový
člen spevokolu.
Peter Taját

Ján Kalinčiak

Kalinčiak patrí aj Jánčanom

10. 8. 1822 Horné Záturčie – 16. 7. 1871 Tešín, Česká republika – spisovateľ, učiteľ.

Liptovský Ján 23. júna 2012 - 190. výročie
narodenia Janka Kalinčiaka si pripomínajú v tomto roku nielen jeho rodáci, či
kultúrna a literárna verejnosť. Tohto významného evanjelika a štúrovského spisovateľa a básnika si pripomenul aj cirkevný zbor Liptovský Ján.

Pochádzal z farárskej rodiny. Od roku
1831 vyrastal vo Svätom Jáne, kde sa
jeho otec stal farárom. Študoval v Levoči, Bratislave, Halle. Profesor a rektor ev.
lýcea v Modre (1846-58), riaditeľ nem.
ev. gymnázia v Tešíne až do predčasného penzionovania. Počas bratislavských štúdií sa zblížil s družinou štúrovcov, nadviazal osobné priateľstvo s Ľ.
Štúrom. Jeden z najagilnejších členov
Ústavu reči a literatúry česko-slovanskej
(1839 – 43).

Dôvodom k tomu bol fakt, že Ján Kalinčiak od svojich 9 rokov vyrastal na evanjelickej fare v Liptovskom Jáne, kde jeho
otec Ján Kalinčiak st. bol od roku 1831 farárom. Cirkevný zbor si to pripomenul
spomienkovými službami Božími a odhalením pamätnej tabule počas svätojánskych slávností v sobotu 23. júna
2012.
Služby Božie sa konali v popoludňajších
hodinách v evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. Za účasti predstaviteľov
obce, Matice slovenskej i domácich viery si odznela kázeň slova Božieho na základe slov z Pr 9, 10: „Počiatok múdrosti je
bázeň pred Hospodinom, poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“

Ján Kalinčiak bol totiž nielen spisovateľom, ale aj učiteľom, vyštudovaným teológom a predovšetkým zbožným kresťanom, pre ktorého pravá múdrosť bola
niečim podstatným. Na službách Božích
prednáškou poslúžil doc. dr. Miloš Kovačka. V nej obšírne predstavil život Janka Kalinčiaka.
Po službách Božích sa už prítomní
odobrali k budove evanjelickej fary.
Po príhovore starostu obce Juraja Filla a riaditeľa Domu Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši Milana Stromka
tu odhalili pamätnú tabuľu, pripomínajúcu detstvo Janka Kalinčiaka na tejto fare. Potom sa prítomným prihovoril seniorálny dozorca Ing. arch. Ondrej
Mrlian.
Po piesni v podaní mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň
a požehnaní sa táto slávnosť skončila. Cirkevný zbor ďakuje obci Liptovský
Ján za finančnú podporu pri inštalácii
tabule.

Do tohto obdobia spadajú jeho prvé
uverejnené básne a prózy. Keď generálny konvent predvolal J. Palkoviča, Ľ.
Štúra a J. Francisciho, aby sa zodpovedali za národné cítenie a verejné účinkovanie, obvinený bol za uverejnenie
historickej novely Bozkovci pre jej „krajine odporný“ zmysel. Jeho historické
poviedky a novely (Milkov hrob, Bratova
ruka, Mládenec slovenský a iné) sa nesú
v znamení romantických zobrazovacích
postupov a svedčia o autorovej orientácii v historickej faktografii i v dobovom
estetickom kánone.
Najznámejším jeho dielom je Reštavrácia s označením Obrazy z nedávnych čias, ktorá vyšla v almanachu Lipa
(1860). V tejto humoristicky ladenej
próze plasticky vykreslil zápas dvoch
zemianskych táborov pred stoličnými
voľbami.
Patril medzi najvzdelanejších a najsčítanejších štúrovcov, uznávaný generačný
literárny kritik a teoretik.
Zdroj: UHORSKAI, P. a kol.: Evanjelici v dejinách slovenskej
kultúry. Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1997
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Znovu vychovávame v ŠZŠI

Prostredie
liečilo
Koncom leta sa naša obec a Jánska
dolina stali na pár dní domovom pre
onkologické detičky, ich rodičov a súrodencov zo Slovenska i Čiech.
Školský rok 2012/2013 zaklopal aj na bránach Špeciálnej základnej školy internátnej v Liptovskom Jáne. Opäť sme sa
stretli so známymi tvárami a pribudli aj
nové tváre; ako v radoch pedagógov,
tak žiakov. Rozbehol sa kolotoč edukačného procesu, kde výchova mimo vyučovania predstavuje podstatnú časť voľnočasových aktivít pre deti tejto školy.

V prvom mesiaci školského roka sme
sa snažili využiť krásne jesenné počasie a tak tráviť čo najviac zmysluplného
času vonku. V druhom septembrovom
týždni sa objavila výzva na nástenke: vyzývala deti, aby sa zapojili do súťaže organizovanej k Svetovému dňu srdca prípravou originálneho srdiečka. Vyhodnotenie súťaže prebehlo 27. 9. 2012 v hale
našej školy. Výsledok bol ohromujúci.
Tieto deti, ktoré majú tendenciu vykazovať črty apatie, pripravili množstvo
sŕdc, kde každé bolo niečím výnimočné
a prekvapujúce. Deti si samé prezentovali svoje „dielo“ – kto som, prečo som vyrobil také srdce, a pre koho som ho vyrobil. Po tejto ukážke každé dieťa pripevnilo
„svoje“ srdce na nástenku. Odmenou bola
aj následná diskotéka. Aby sme upriamili
12
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pozornosť na Svetový deň srdca, na dôležitosť chrániť si svoje zdravie, zdravo žiť
a športovať, usporiadali sme „našu mini
olympiádu“. Stalo sa tak 29. 9. 2012, kedy
sme s deťmi súťažili v školskom parku. Súčasťou disciplín bolo aj kreslenie
olympijských kruhov, pri ktorých sme
sa naučili, napr. prečo ich je päť a prečo
tá farebná variabilita. Bolo to nielen poučné, ale aj zábavné.
Ďalšia aktivita, ktorá úspešne prebehla
počas výchovy mimo vyučovania, bola
prvá „výprava“ biblioterapie. Štrnásť detí
s dvoma vychovávateľkami sa vybralo
do Liptovského Hrádku (do Hrádku zásadne len peši). Navštívili katolícky farský
úrad, a boli sme aktérmi veľmi vzácneho
rozhovoru o „naj“ knihe Biblii. Nádherné prostredie, slnečné jesenné počasie
a hlavne náš hostiteľ – predstaviteľ katolíckeho farského úradu – urobili tento deň nezabudnuteľným. Deti sa pýtali, správali sa nenútene a spontánne, ale
disciplinovane. Do školy sme sa vracali
s dobrým dojmom, o krôčik šťastnejší
a povedali sme si, že tento deň si uchováme na vzácnom mieste – v našom
srdci.
Autor: Mgr. Edita Vyšná a Foto: Janka Zeglenová

Občianske združenie Deťom pre život pod vedením Mira Bílika a Moniky
Brillovej sa od roku 2009 stará o onkologické deti a ich rodiny. Nie je to len
z vnútorného presvedčenia, že pomáhať sa má, ale je to aj ich osobná
skúsenosť a stretnutie sa tvárou v tvár
s ochorením ich vlastných detí. Štyri
roky informujú, komunikujú s médiami, s verejnosťou, pomáhajú a hľadajú
finančné zdroje, pomoc, porozumenie a ochotu poskytnúť niečo aj len
za také úplne obyčajné „Ďakujeme“.
Za päť krásnych dní vyskúšali všetky služby hotela Alexandra Wellness
od bazéna, cez športovú halu, multifunkčné ihrisko, bowling, stravu
a ubytovanie.
Navštívili Stanišovskú jaskyňu, Letné termálne kúpalisko TERMAL RAJ,
Salaš Pastierska, stretli sa s Horskou
službou a lavínovými psíkmi, v Ateliéri
hotela Sorea Máj absolvovali tvorivé
dielne. Program bol bohatý, počasie
vynikajúce, prostredie čarovné a určite aj liečivé. Potrebovali na chvíľku
„vypnúť“, načerpať novú energiu. Nie
len deti, ale aj ich rodičia a súrodenci.
Ja verím, že sa to podarilo.
Veľká vďaka patrí Stanišovskej jaskyni, Termálnemu kúpalisku Termal Raj
i Ateliéru Sorea Máj, ktorí ochotne
spolupracovali a bezplatne poskytli
svoje služby. Ďakujeme.
Katarína Schrötterová



Rozlúčková noc
Štrajk

Každá rozlúčka býva smutná. A zvlášť tá
prvá – s materskou školou. Veď v „škôlke“ je všetko prvé! Prvé dlhšie odlúčenie
od mamy, prvá pani učiteľka, prvé kamarátstva, neraz i prvá láska, prvá pusa
v umyvárni za dverami. Môže byť rozlúčka veselá, zaujímavá, na ktorú sa deti
tešia?
Takú pripravili učiteľky na konci školského roka pre predškolákov - budúcich prvákov ako noc v materskej škole. No nie
obyčajnú, ale indiánsku. Tá si vyžadovala pravé indiánske oblečenie, doplnky
a samozrejme indiánsky poklad. V pravom indiánskom oblečení sa deti zišli
v materskej škole v netradičnom čase –
v podvečer , aby sa vydali hľadať indiánsky poklad náležite pripravení a vyzbrojení. Vymaľovaní v pravom indiánskom
štýle, až si malý Indián vzdychol: „Ach,
mňa by nepoznala ani vlastná mama“.

oddýchli, posilnili sa a pokračovali v hľadaní pokladu. A ten stál zato! Ukrýval
samé dôležité indiánske vecí. V „indiánskom wigvame“ (v budove MŠ) sa ozývali ešte indiánske piesne, svetlá bateriek
vyčarili svetelnú šou, no Indiánov už pomaly zmáhala únava.
Máloktorí si po takom rušnom večeri
spomenuli na domov, na mamu. A ráno
sme sa lúčili veselo indiánskym pokrikom okolo indiánskeho stĺpa a budúci
prváci sľubovali, že sa na totem určite
po prázdninách prídu pozrieť. No nestalo sa tak. V septembri im pribudli nové
povinnosti i radosti, pre rodičov väčšinou starosti. V prváckej triede ich čakala nová pani učiteľka, noví spolužiaci,
noví starší kamaráti, možno i nové lásky
a pusy za dverami umyvárne. Tak nech
sa im od začiatku vo „veľkej“ škole aspoň
tak darí ako počas rozlúčky – indiánskej
noci v materskej škole.

Vyzbrojení šikovnosťou, obratnosťou
a zdatnosťou. Dokázať ju museli pri výrobe čeleniek, náhrdelníkov, obratnosť
pri pravom indiánskom tanci okolo indiánskeho stĺpa – totemu. Ten bol pre
všetkých veľkým a radostným prekvapením. Špeciálne na túto príležitosť ho
deťom zhotovil a venoval pán Jožko Lukáč, za čo mu patrí veľká vďaka. Aj ďalšie prekážky na ceste za pokladom deti
hravo zvládali a poklad objavili. Pripraviť indiánsku vatru pre tak zdatných Indiánov bola už len hračka. Pri ohníku si

je spôsob protestu, pri ktorom účastníci štrajku prestanú pracovať, aby
dosiahli presadenie svojich požiadaviek. Pre taký protest sa rozhodli
aj učitelia, keď už pred rokom spolu
s OZ PŠaV štrajk avizovali. Okrem požiadaviek z minulého roku učitelia vyjadrili protest proti predloženému návrhu rozpočtu SR na roky 2013–2015
v rezorte školstva, ktorý je v rozpore
s oprávnenými požiadavkami päťdesiattisícovej základne OZ PŠaV na Slovensku. Preto ostala brána základnej
i materskej školy dňa 13. septembra
2012 zatvorená aj u nás. Nestáli sme
v tento deň v triedach, ale ostali sme
stáť pred budovou školy. Svoje požiadavky sme predniesli i na obecnom
úrade, kde nám starosta vyjadril podporu a pochopenie, ako aj poslancov
obecného zastupiteľstva, Zároveň
nás ubezpečil, že urobí všetko preto,
aby sa situácia na našej škole vylepšovala. Z roka na rok pribúda žiakov
a stúpajúci trend má aj demografický
vývoj v obci. Kým ešte pred piatimi
rokmi boli uvítali do života obce 7–8
noví občiankovia, v minulom roku ich
bolo 16. Do školy by malo v budúcom
školskom roku pribudnúť 26 prvákov. Počet obyvateľov Jána prekročil
už počet tisíc. Čo sú všetko atribúty na vylepšenie situácie aj v škole.
Podporu nám vyjadrila aj široká rodičovská i ostatná verejnosť, napr. návštevníci našej obce. Za podporu a pochopenie patrí vďaka všetkým rodičom. Je evidentné, že sa o problémy
v školstve zaujímajú a ani učitelia nie
sú im ľahostajní. Veď dobrí učitelia by
mali byť za svoje výsledky i patrične
ohodnotení.
Podľa posledných prísľubov už vláda
urobila kroky k vylepšeniu situácie
učiteľov. Nie také, aké sme žiadali
a aké si učitelia zaslúžia. Ale aspoň –
Zora Šimovčeková
„ľady sa pohli“.
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Milí čitatelia novín, milé deti

Rada by som sa s Vami podelila o krásny
zážitok, ktorý som mala v auguste tohto
roka pri prechádzke na Dubci nad našou
dedinou. Tento kopec som si zamilovala už ako študentka biológie. Diplomovú prácu som písala na tému: Skalníky
v Liptovskom Jáne. Týchto chránených
kríkov je na Dubci naozaj veľa. Často sa
na ne chodím pozrieť, ako rastú, kvitnú,
či zarodia. Raz v podvečer na prechádzke môj pes spozornel – v tráve sa čosi
pohybovalo. Bol to dosť veľký vták, ktorý
poskakoval a nevedel vzlietnuť. Psa som
si uviazala nakrátko a prišla som bližšie.
Hneď bolo vidno, že je to dravec a mohol by mi ublížiť, ak ho budem chcieť
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Hrádku po mladého sokola so zlomeným krídlom ornitológ. Dali sme ho
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chytiť. Podarilo sa mi naň hodiť sveter
a opatrne ho vziať do rúk. Zaniesla som
ho domov. Ustlala som mu do prázdneho suda, tam som ho opatrne položila
a obdivovala jeho krásu. Úžasne sfarbené perie sa ligotalo a hralo rôznymi farbami. Bol to sokol sťahovavý (Falco peregrinus), chránený vtáčí druh. Na počudovanie nebol príliš plachý a vôbec
neútočil. Vyvaľoval na nás veľké hnedé
oči a vystrašenie otváral ostrý zobák.
Bolo to mláďa, veľké asi ako mladá sliepka. Na internete som našla návod, ako
postupovať pri náleze zraneného dravca a kontakty na príslušné orgány, vykonávajúce ich odchyt a rehabilitáciu. Dali
sme mu piť vodu, ba dokonca neodmietol ani kúsok surovej kuraciny. Sokol sťahovavý je najrýchlejšie lietajúcim
vtákom na svete. Je zákonom chránený
a jeho spoločenská hodnota presahuje
1663 €. Samec váži okolo 500g, samička
aj 1kg a krídla v dospelosti v rozpätí dosiahnu 100 cm. Dospelý sokol pri hľadaní potravy útočí vo väčších výškach. Má
dlhé nohy, ktoré mu umožňujú absorbovať náraz pri zrážke s korisťou.
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do klietky a spísali protokol o mieste
nálezu. Populácia sokola sťahovavého
prešla na Slovensku v posledných desaťročiach zložitým vývojom. Je pre človeka mementom, kam až môže viesť
neúmerný tlak na prírodu, zároveň je
v nej aj kus nádeje, že jej ochrana môže
mať na populácie živočíchov pozitívny vplyv. Sokol sťahovavý dosahoval
na našom území v 50. rokoch početnosť
minimálne 40 párov. Potom sa stavy veľmi znížili vplyvom chemizácie a ľudí,
ktorí ho chytali, či vyberali z hniezd. Začiatkom 90. rokov sa začal sokol sťahovavý vracať na Slovensko. V zajatí boli
odchovávané mláďatá a tie boli pridávané do hniezd. Tie boli strážené, aby sa
zamedzilo ich vykradnutiu. V súčasnosti sokol sťahovavý dosahuje početnosť
takmer na úrovni pred jeho ústupom
(zdroj: internet).

A čo je teraz s mojím
krásavcom?
Dnes mám informácie, že krídlo sa zahojilo a sokol sa učí lietať v zoologickej záhrade v Bojniciach. Ak mu to dobre pôjde, vypustia ho do voľnej prírody. Veľmi
si prajem, aby sa mu to podarilo. Ktohovie, možno nám bude lietať nad hlavami
Ing. Jana Pivková, PhD
na Dubci.

September nás usadil do školských lavíc
Krásne leto a prázdniny sa skončili. Prišla
nádherná jeseň hýriaca tisícimi farbami.
Naši školáci aj zamestnanci škôl sa znova stretli v škole a začalo sa vyučovanie.
Do základnej školy nastúpilo 124 žiakov,
do materskej školy 72 detí. Prvý raz sa
do školských lavíc posadilo 21 prváčikov.
Tridsaťjeden zamestnancov sa každý
deň stará predovšetkým o ich vzdelávanie, ale aj o výchovu a bezpečnosť. Aj
o to, aby nám bolo v budove teplo a čisto, aby sme sa dobre najedli. Každý deň
prináša nové vedomosti, zručnosti. Veľa

aktivít robíme mimo školy, poznávame
svoje okolie, vycestujeme za novými
poznatkami aj do vzdialenejších miest.
Učíme naše deti hlavne dobre načúvať
a rešpektovať sa navzájom. Toto je tá
najťažšia úloha. Treba nám veľa trpezlivosti, lebo nie všetci sme rovnakí a nie
všetci žiaci prichádzajú z rovnakého rodinného prostredia.
Prosím preto všetkých rodičov, aby nám
boli nápomocní pri výchove ich detí.
Aby prichádzali do školy pripravené,
aby si robili domáce úlohy a doniesli

Návšteva tábora Krčahovo
Dňa 4.10. 2012 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa chôdze navštívili so žiakmi
2. stupňa partizánsky tábor Krčahovo. Dolina Krčahovo sa nachádza pod Krakovou
hoľou a je prístupná z Demänovskej doliny. Na autobusovej zastávke Lúčky nás čakali členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov páni Dr. Vaněk a Ing.
Machovič. Spolu s nimi sme sa vybrali značkovanou cestou smerom na Krúpovú
hoľu. Kráčali sme náučným chodníkom NAPANTU, zarosenou a slnkom zaliatou lúkou a lúčili sme sa s jesennou flórou. Pri hrobe padlých partizánov sme sa dozvedeli
o priebehu SNP v našom regióne.
Partizánsky tábor je kultúrnou pamiatkou. Na prelome rokou1944 – 1945 v ňom sídlil
štáb partizánskej brigády Stalin s veliteľom kpt. Lošakovom a jeho zástupcom škpt.
Kučerom. Pri partizánskych bunkroch, ktorých časť bola v r. 2012 zrekonštruovaná,
sme si vypočuli zaujímavý výklad o vojnových udalostiach spred viac ako polstoročia.Všetci sme si takto na autentických miestach uctili pamiatku účastníkov významDaniela Fröhlichová
ných chvíľ našej histórie.

všetky pomôcky, ktoré do školy potrebujú. Doprajte im doma dostatok času
na dobrý a hodnotný spánok – nech nepozerajú televízor do neskorých hodín.
Tiež im treba veľa pohybu – nech nesedia pri počítači, radšej nech idú na prechádzku do prírody, alebo si zahrajú
loptové hry s kamarátmi.
Ani sa nenazdáme a budú tu zasa zimné
prázdniny, no dovtedy musíme všetci
spoločne „zabrať“, aby sme boli s výsledkami našej práce všetci spokojní.
Mgr. Jana Pivková

Letom
školským
svetom…
Napriek tomu, že sme zatiaľ len na začiatku školského roka sa už uskutočnilo množstvo akcií a súťaží, v ktorých
naši žiaci dosiahli pekné výsledky.
Dňa 12. 09. si pripomíname Svetový
deň ústneho zdravia. Pripomenuli
sme si ho aj na našej škole – niektorí prakticky (čistením zúbkov po každom jedle), iní teoreticky (prednáškou na túto tému).
Dňa 24. 09. 2012 sa na našej škole uskutočnila séria prednášok Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na tému jaskyne, jaskyniarstvo
a speleológia.
Dňa 04. 10. 2012 sa prvý stupeň (1.- 4.
trieda) našej školy zúčastnil na exkurzii v Stanišovskej jaskyni, na ktorej si
žiaci v praxi overili svoje poznatky
o jaskyniach.
Dňa 09. 10. 2012 každodenný rozvrh
hodín prerušilo divadelné predstavenie „Doktor Jajbolíto“ a popoludní
školský klub detí zorganizoval Šarkaniádu na Dubci.
Mgr. Zuzana Daňová
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Netradičná škola
V dňoch 28. 05. až 01. 06. 2012 zorganizovala ZŠ s MŠ Liptovský Ján školu v prírode na Hutách pre deti 1. až 5. ročníka.
Zúčastnilo sa jej 58 detí pod vedením
siedmich pedagogických pracovníkov.
O trištvrte na osem ráno sa deti rozlúčili so svojimi rodičmi a nastúpili na „ďalekú“ cestu na Huty. Po príchode sa deti
ubytovali a po obede sme sa vybrali
na výlet k horárni Biela skala. Deň zavŕšila pyžamová párty a o ôsmej večer zavládol nočný pokoj.
Druhý deň: Slniečko svietilo, len občas
ho zatienil nejaký ten mráčik. Po vyučovaní a výdatnom obede sme sa rozhodli, že deti navštívia sústavu vodných
mlynov – Oblazy. Po hodinovej pešej
túre popri Kvačianke a červenej turistickej značke sme sa dostali na miesto.
Naskytol sa nám pohľad na dva malebné drevené vodné mlyny. Videli sme
ako voda z náhonu poháňa koleso a to
poháňa pílu. Zaujala nás koza a kozliatko. Po krátkom oddychu sme sa vydali na spiatočnú cestu. Večer nás čakala
voľba Miss a Mr. Víťazkou sa stala Terezka Stanislavová a Mr. sme mali dvoch –
Oliver Špaček a Dávidko Poliak.
Tretí deň: Bol tematický deň s témou Indiáni. Po vyučovaní každá trieda vytvorila jeden indiánsky kmeň, ktorý si zvolil

farbu, pokrik a vyrobili si indiánske čelenky. Pomaľovali sa bojovými farbami
a vybrali do prírody plniť rôzne úlohy
a nájsť indiánsky poklad. Najúspešnejší
boli štvrtáci, ale sladký poklad si odnášal každý. Náročná úloha čakala na „Indiánov“ v nočnej indiánskej ceste odvahy.
Štvrtý deň: Prírodovedná vychádzka
po vyučovaní. Prvá úloha bola cestou
zapisovať všetko, čo súvisí s prírodou
a triediť podľa abecedy. Na stanovišti
každá trieda vytvorila obrázok z kvetov,
tráv, kôry, ihličia a skaliek. Po olovrante
sa súťažilo v piatich disciplínach: rýchlostný beh, váľanie kláta, hod loptičkou
na cieľ, preskok na švihadle a beh cez
prekážky. Večer pokračoval prírodovedný kvíz a vyhodnotili sa súťaže. Keďže
to bol posledný večer skončil celkovým
vyhodnotením.
V posledný deň ani obloha nevydržala
a poriadne sa rozpršalo. Starší žiaci vyrobili ďakovný plagát pre pracovníkov
školy v prírode a pomohli naložiť batožinu a vydali sme sa na spiatočnú cestu
domov, kde nás už čakali rodičia a starí
rodičia. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým pracovníkom školy v prírode za vzornú starostlivosť a vynikajúce jedlo, ako aj rodičom za sponzorské
Mgr. Zuzana Daňová
dary.

Šport v škole
pokračuje
Školský rok 2011/2012 sme v mesiaci
jún zakončili florbalovým turnajom
na multifunkčnom ihrisku v rámci
Svätojánskych nocí. Víťazné mužstvo
bolo samozrejme domáce. Po prázdninovom oddychu sme už rozbehli
všetky športové aktivity: futbal, florbal, streľba vybíjaná a športové hry.
V septembri už prebehol aj tradičný
okresný pretek v cezpoľnom behu,
v ktorom nikdy nechýbame a medzi
staršími žiakmi Janko Bobrík obsadil
skvelé tretie miesto. Teraz zodpovedne trénujeme a čakáme na ďalšie
pozvánky na preteky.

Žiacke
mužstvo
TJ Štart
Žiaci v škol. roku 2011/2012 v silnom
obsadení okresnej súťaži malý futbal získali prvé miesto a peknú trofej.
Prekročením vekovej hranice odišlo
z mužstva šesť chlapcov, čo je takmer
väčšina. A tak v roku 2012/2013 sme
začali súťaž s mladšími chlapcami,
ktorí majú síce veľa chuti, no chýba im váha a výška. Veríme, že sa to
časom spraví a budeme zas bojovať
Ján Brziak
o popredné miesta.

Nepravidelný občasník. Vydáva Obecný úrad v Liptovskom Jáne, tel./fax: 044 52 63 121, e-mail: starosta@liptovskyjan.sk alebo ic@liptovskyjan.sk.
Príjem príspevkov na obecnom úrade. Uzávierka príspevkov do 30. 11. 2012. Redakcia si v yhradzuje právo na úpravu a krátenie príspevkov.
Redakčná rada: Juraj Filo, Mgr. Jana Pivková, Mgr. Peter Taját, PaedDr. ThDr. PhDr. František Kočibal, PhD, Mgr. Zuzana Daňová,Ing. Mgr. Iveta
Lukáčová, Zora Šimovčeková. Foto-dokumentácia: Mgr. Juraj Záborský a archív prispievateľov.
Sadzba a grafická úprava: Monika Urbanová.
© Agentúra Panter, www.a-panter.sk

16

