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Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc
zabudli na starosti všedných dní
a nový rok prežili čo najlepšie
Vám zo srdca praje
redakčná rada

Na návšteve u Lukáčov,
alebo Vianoce kedysi a dnes
Čo to bol ten svätojánsky chlebík?
Bolo to sladké ovocie , ktoré vyzeralo
ako dlhý hrachový lusk. Jadrá mal ako
dyňa, bol hnedý a chutil ako ďatle. Keď
dlho stál, veľmi stvrdol, potom sa už nedal jesť.
A darčeky? Keď u Lukáčov bolo deväť
detí, bolo to veru ťažké, však? U Urbanov boli tri dievčatá. Možno tam predsa
niečo dostali?
Nuž veru darčeky sme nedostávali. Potom neskôr, mamin bratranec nám posielal na Vianoce nám ženám štromfle
(pančuchy) a otcovi ponožky. A pani
seniorka nám kúpila károvanú látku
na šaty.

Jozef a Darina Lukáčovci sú manželmi už 64 rokov. Pán Jozef sa v novembri dožil 90 rokov a pani Anna je o 8 rokov mladšia. Blahoželáme k životnému
jubileu!
Spolu s pani Vierou Brtáňovou – predsedníčkou JD sme sa vybrali na návštevu do Lukáčov, aby sme sa čo-to dozvedeli, ako oni v detstve prežívali a oslavovali Vianočné sviatky.

solených baraních pľúcok. V tejto zahustenej polievke nechýbali sušené slivky
a hríby. Pred Vianocami sa zabilo aj prasa, takže bolo aj pečené mäso, kapusta,
prípadne baranina či husacina. U Lukáčov varievali zasa kapustnicu. Varili aj
hrach – ale nejedli ho, to ho len otec rozhádzali po celom dome pre anjelikov…
Alkohol nebol. Len šípkové víno, ktoré
kyslo v 5-litrovej fľaši v pitvore.

No, tak to bolo s tými Vianocami, začala svoje rozprávanie pani Darina. Moja
mama Anna Urbanová, bola pomocnicou na fare v rodine pána farára Kunu
a neskôr aj pána farára Lukáča. A museli
vera všetko porobiť aj na fare, aj doma.
Bolo statku v maštali, mali kravu, prasa,
barance, kury, husi…

Ako ste ozdobili stromček?
Stromček – jedličku doniesli otec z hory.
Ozdobili sme ju jabĺčkami, orechami.
Salónky boli: kockový cukor v staniole.
Mali sme veľký diván (pohovku) v izbe
a ako deti sme potajme jedli salónky
a papierik sme zahodili za diván. Keď
potom neskôr mama riadili izbu a odtiahli diván, bolo tam plno papierikov.

Tak keď všetko, čo bolo potrebné mama
s otcom porobili, zrejme ste išli do kostola. Po slávnostných štedrovečerných
službách Božích ste sa naplnení Božím
slovom stretli pri slávnostnom stole. Čo
všetko Vás na ňom čakalo?
No, otec sa pomodlili. Večeru sme začali s medom a oplátkami, ktoré piekli pán
učiteľ a pán farár. Otec nám urobili krížik
medom na čelo. Po modlitbe sme jedli lokšu (opekance) s makom, medom,
mliekom. Mama varili výborný kyseľ zo

Pamätáte sa na nejaké zvyky cez
Vianoce?
No, chodili sme vinšovať a spievať.
Z dom do domu. Všade sme dostali
dáky halier. Niekde päť inde desať. No
najviac nám dali vo mlyne – dvadsať.
A tak sme tam išli aj tri krát. Jeden z nás
bol zberačom a potom sme si korunky
rozdelili. Niekde sme dostali sladkosti: cukríky, svätojánsky chlebík. Na polnočnú omšu sme tiež chodili do katolíckeho kostola.
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Piekli ste aj dáke koláče?
Piekli, ale nebolo to také pečivo ako
dnes. Kysnuté koláče s makom, tvarohom, marmeládou a orechmi. Ako zákusok si pamätám na mastnú piškótu,
ktorú mama posypali mletými orechmi
a potom z nej vykrajovali mesiačiky.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Prajem manželom Lukáčovcom, ale aj
všetkým nám, čitateľom novín, veľa
zdravia a krásne a požehnané Vianočné
sviatky.
Zapísala: Mgr. Jana Pivková
Foto: Viera Brtáňová

Vážení Jánčania,

Pohľad na zberný dvorl

dávno som tu nebola. Tak sa to teraz pokúsim napraviť a pozdraviť vás
práve teraz na sklonku starého roku.
Nebudem vyratúvať, čo sa urobilo
a čo nie. Sami dobre vieme ,čo bolo
dobré, čo zlé, čo sme stihli a čo nie
a čo plánujeme v roku budúcom.
Ale nedá mi nespomenúť, že rok
2012 aspoň z môjho pohľadu bol pre
našu obec veľmi smutný. Opustilo
nás veľa spoluobčanov, blízkych, kamarátov. Budeme na nich všetkých
spomínať a určite nikdy na nich nezabudneme. Či už na večne milého a usmiateho Lacka Kráľa, alebo
nášho „grófa Szentivanyiho“ Jožka
Urbana. Títo dvaja mi v mysli rezonujú najviac už len preto, že odišli
veľmi náhle a nečakane a boli mi aj
blízki kamaráti. Venujme všetkým
našim zosnulým tichú spomienku,
nech odpočívajú v pokoji.
Žlté jesenné lístie odvial vietor
do neznáma a žezlo preberá dedko
Mrázik a pani Zima. No a so zimou
prichádzajú aj najkrajšie sviatky
v roku – Vianoce. Je to pár dní hojnosti, a pokoja, kedy sa lámu ľady
zlosti, nenávisti a neznášanlivosti
a mäknú aj tie najtvrdšie srdcia. Kiež
by to nebolo tak iba cez sviatky, ale
po celý náš život.
Tešíme sa na pokoj, pohodu a chvíle
strávené v kruhu svojich rodín, priateľov a známych, kedy nemyslíme
na každodenný zhon tejto tak uponáhľanej doby. Zastavme sa aspoň
na chvílu a zaspomínajme aj na tých,
ktorí už nie sú medzi nami, poupratujme aj v sebe samom.
Prajem všetkým spoluobčanom našej krásnej obce, deťom, návštevníkom, aby si počas sviatkov oddýchli,
načerpali kopu nových síl a do nového roku 2013 veľa zdravia, lásky,
pohody a radosti. „Veselé Vianoce
prichádzam Vám priať, aby človek človeka mal stále rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok
Zuzana Eichlerová
za to stál“.

Aktuality z obce
Blížiaci sa koniec roka prináša so sebou
obvyklé bilancovanie čo sa stihlo a čo
nie. V posledných mesiacoch tohto roku
bola ukončená výstavba zberného dvora.
Po jeho skolaudovaní začiatkom budúceho roka 2013 nastane zmena v nakladaní
s komunálnym odpadom. Veľkoobjemové
kontajnery sa stiahnu z obce do zberného dvora, kde občania budú voziť komunálny odpad. Od tejto zmeny si obecné
zastupiteľstvo sľubuje úsporu finančných
prostriedkov za vývoz komunálneho odpadu hlavne z veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len VOK), ktorého značnú časť
tvoria separovateľné zložky. V tejto chvíli
sa z rozpočtu na vývoz odpadu dopláca
cca 15 000 Eur ročne. „Dúfame, že týmto
krokom sa vyrieši nakladanie s komunálnym odpadom a znížia sa náklady na jeho
vývoz. O zmenách v nakladaní s odpadom
budeme občanov priebežne informovať
prostredníctvom Jánskych novín, rozhlasu a informačných letákov. Na miestach,
kde boli predtým umiestnené VOK, sa odpad nebude môcť vyvážať, pretože sa už
bude jednať o znečisťovanie verejného
priestranstva.

Do konca zimy by sme chceli osadiť dopravné značky v starej časti obce z dôvodu
reorganizácie dopravy, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom. Dôvodom
prečo sa to neurobilo, je včasný príchod
mrazov a nedodanie potrebného počtu
značiek potrebných na regulovanie dopravy. Od tejto regulácie si sľubujeme odbremenenie dopravy hlavne z ulíc Jána Stanislava, Farská a Starojánska.
Obec Liptovský Ján v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel z Nižnej na Orave, zaoberajúcou sa sociálnou
pomocou, trvale umiestnila na obecnom
úrade pri vstupe do obradnej siene kontajner na obnosené šatstvo a nepotrebnú
posteľnú bielizeň. Do kontajnera sa zbiera:
dámske, pánske a detské oblečenie. Vítané sú i posteľné obliečky, uteráky, záclony, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané
koberce. Veci môžu byť mierne znečistené.
Prosíme občanov, aby posteľnú bielizeň,
uteráky a utierky zabalili osobitne a označili. Nezbiera sa: obuv, hračky, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných)
a veľmi znečistené veci. Prosíme občanov,
aby doň dávali len textil, na ktorý je určený, pretože takýmto činom dochádza
k znehodnoteniu ostatného šatstva čím
sa stáva nepoužiteľné pre tých, ktorí ho
potrebujú.
Na záver vás chcem pozvať na tradičné
silvestrovské stretnutie občanov pri Kadi
s ohňostrojom. Nový rok privítame už tradične dychovkou na Kadi. Rád by som
vám všetkým poprial do nového roku veľa
zdravia, rodinnej pohody a pracovných
úspechov, Juraj Filo starosta obce.

Kontajner na obnosené šatstvol


Noviny z Jána

 December 2012

3

Mikuláš, čo v tom vreci máš…

Najmladší
občania obce

Na príchod Mikuláša sa deti už veľmi tešia. Aj tento rok sa na jeho príchod zodpovedne pripravovali – recitovali básne,
spievali piesne a vyrábali vianočné pohľadnice. Aj príroda bola prajná-trošku
nasnežila a umocnila sviatočnú náladu.
Na školskom dvore deti vítali rozprávkové postavy„Martinko Klingáč“ s čertom
z „Habakúk“.
Tí sa tak vžili do úlohy zabávačov, že ich
nevyrušil ani príchod Mikuláša s anjelmi
na koči. Keďže sa pred školou stretla vyše
stovka detí, mal Mikuláš pri odovzdávaní balíkov čo robiť. No ozaj to bol „dobrý
milý dedko“. Trpezlivo si vypočul prosby
detí, čo má ešte priniesť pod stromček,
potešil i tých, čo akurát zabudli básničku alebo pesničku, veď možno na budúce, tým najnetrpezlivejším deťom

(i rodičom) odporúčal krátiť si čakanie
na balíček pri stánku s teplým čajom.
To už stromček dvakrát krátko zablikal,
akoby sa bál, že sa na neho zabudlo. Pán
starosta rozhodol sa po krátkom uvažovaní nečítať 5-stranový pripravený
prejav a odpočítaním 5-4-3-2-1 zasvietiť stromček. Čo sa tento rok podarilo
na prvý pokus. S padaním prvých ligotavých snehových vločiek sa stromček
rozsvietil a spolu s vločkami vyprevádzali deti na ceste domov.
Tie, hlavne mladšie, ešte na druhý deň
pri stromčeku riešili dilemu: „Kto tento
rok zasvietil stromček? Mikuláš alebo Ježiško?“ Dúfajme, že tú správnu odpoveď
za rok nájdu.
Zora Šimovčeková

Príchod nového člena do každej rodiny je významnou udalosťou. Významnou udalosťou je aj príchod
nového občana do takej veľkej rodiny akou je obec. V roku 2012 pribudlo
do našej obce deväť novonarodených občiankov – 2 chlapci a 7 dievčat. Spolu s rodičmi, starými rodičmi
a príbuznými sa zúčastnili slávnostného uvítania do života našej obce
7.decembra 2012. Na začiatku ich pozdravili tí najbližší – deti z materskej
školy. Vystúpenie zaujalo všetkých, aj
najmladších, čo dávali najavo súhlasnými prejavmi. Iste si budú v materskej škole za 2–3 roky so staršími kamarátmi rozumieť.
Mená detí: Alexandra Prochádzková,
Nina Čajková, Stanislav Volko, Michaela Števková, Pavlína Dropová, Filip
Harich, Viktória Liptáková, Elissa Polóni, Viktória Kúkolová a podpisy rodičov a príbuzných pribudli i do pamätnej knihy obce. Veď kdekoľvek
ich cesty osudu zavedú, ich rodnou
dedinou navždy ostane obec Liptovský Ján. A slávnostné uvítanie do života obce im bude pripomínať pamätný list a pozornosť od obecného
úradu, ktoré prevzali z rúk p. starostu.
Na záver im p. starosta zaželal, keďže
pri každom vianočnom stole pribudne jedno miesto, veľa spokojnosti
a trpezlivosti, veľa radosti, málo starosti pri výchove ratolestí, deťom
dobrých rodičov a rodičom dobré
deti, aspoň také dobré, aké boli počas tak slávnostnej udalosti, ako je
uvítanie do života.
Zora Šimovčeková
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Posedenie pod jedličkou
programu si každý divák mohol vybrať
to, čo je jeho srdcu blízke.
V roku 2012 boli ocenení pri príležitosti životného jubilea 90 rokov p. Jozef Lukáč,
p. Emília Kompišová, p. Žofia Erhardtová, 80 rokov p. Mária Rusková a p. Elena
Mlynčeková, za prínos do obce p. Pavel
Šúlek a p. Ľubomír Oravec a In Memoriam p. Janka Mlynarčíková.
V dobrej a sviatočnej nálade pokračovali už tí najpovolanejší seniori z hudobnej
skupiny Úsvit. A treba dodať, že s veľkým
úspechom, keďže zdvihli zo stoličiek i zarytých netanečníkov.
Aj tohoročné posedenie pri jedličke
bolo spojené s oceňovaním našich občanov.Starosta obce s poslancami OZ
v sobotu 8. decembra privítal v Štarte „tých skôr narodených“. Tento rok
asi stovka účinkujúcich potešila svojim programom dôchodcov a všetkých
prítomných.
Výnimoční boli i hostia zo zariadenia pre
seniorov Royal Care z Vitálišoviec, medzi
ktorými starosta privítal sto ročnú p. Žofiu Bartošovú. Ako prvých uviedla moderátorka Mgr. G. Kompišová žiakov ŠZŠI. Tí
navodili veselú vianočnú náladu. Po nich

básničkami, pesničkami o zime a Vianociach a literárno-hudobným pásmom
potešili i niektorých starých rodičov
deti materskej školy. Folklórna skupina zo Smrečian sa predstavila pásmom
„Od strigônskych sviatkov do Vianoc“.
Na záver sa žiaci základnej školy predstavili literárno-hudobným pásmom a tanečnými variáciami na vianočné melódie. Záverečnú vianočnú pieseň zvládli priam profesionálne a neodradila ich
nečakaná zmena programu ani menšie
technické problémy. Zo skoro dvojhodinového a rôznorodého kultúrneho

Poďakovanie
moderátorky
patrilo
všetkým prítomným – skvelému publiku, účinkujúcim, i tým, ktorí účinkujúcich
pripravovali, zamestnancom
zariadenia Štart za vytvorenie príjemného prostredia, technickému tímu Balcomédia a i starostovi obce a členom OZ
za zorganizovanie stretnutia.
A na záver slová jedného z prítomných:
„Príjemne ste nás prekvapili. Tieto stretnutia majú čoraz vyššiu úroveň. Prekvapíte
i na budúce?“ No uvidíme.
Zora Šimovčeková

Rozdávali sme
vianočnú náladu
Deti zo Špeciálnej základnej školy
internátnej s materskou školou v Liptovskom Jáne rozdávali vianočnú
náladu v sobotu 8. 12. 2012 pre našich
dôchodcov. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Veroniky Koščovej, pani
vychovávateľky Bc. Marty Brziakovej
a pani asistentky Kataríny Čajkovej,
a za výdatnej pomoci hudobnej skupiny mladých ľudí z Lipt. Mikuláša,
sme ukázali svoj vianočný program.
Na skúšky sme prišli poctivo pripravení, tešili sme sa vždy na ne a na samotnom vystúpení sme okrem potlesku odchádzali s pocitom, že sme
spríjemnili sobotné popoludnie našim dôchodcom. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka.
Katarína Čajková
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In Memoriam

Doc. PhDr. Jozef Urban, CSc.

Dňa 23. 10. 2012 sme sa navždy rozlúčili s Jožkom Urbanom. Lúčenie to bolo
pre mňa dosť bolestné, bol mi blízkym človekom. Spoznala som ho pred
štyrmi rokmi, keď som sa s rodinkou
prisťahovala do Lipt. Jána.

Október – úcta k starším
„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými
rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby
zachytili slová”.
Keď sa pominú letné dni a znenazdania
prichádza chladnejší október, len tíško
hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode
deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami
–zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa
vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná
šedá. Príroda očakáva príchod zimy.
Tak nejako sa i človeku míňa rôčik
za rôčkom, až nastáva jeseň života. Je to
čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale
aj vážne až smutné obdobia… ale život
ide ďalej.
Ak by to bolo v mojej moci, október –
Mesiac úcty k starším – by som premenovala na Mesiac životnej múdrosti,
lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce
a skúsenosťami. Každý z nás je akýmsi
pútnikom na ceste životom. Niekedy sa
zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme,
koľko sme toho už prežili a čo všetko
nás ešte v živote čaká. Objavíme na svojej prejdenej ceste krásne chvíle radosti
z dobre vykonanej práce. Chvíľky, ktoré
ako náruč rozkvitnutých poľných kvetov by sme chceli rozdať svojim blízkym,
aby sme sa spolu s nimi tešili zo svojich
veľkých i malých úspechov.
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má
pružný krok.
6
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Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí
sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú
radi.”
Každodenný život je popretkávaný ako
vzácny koberec rôznymi nitkami: obyčajnými – to sú tie všedné, niekedy nekonečne dlhé dni, daždivé počasie, krátka choroba, či bolesť, ale sú popretkávané i zlatými nitkami pohody, radosti,
spojenej s návštevou detí, vnúčat, ale aj
kamaráta, či suseda. Z týchto dní čerpajte radosť a silu do tých dní obyčajných,
do dní každodenného života.
V krásnom kultúrnom programe vystúpili škôlkári, žiaci ZŠ Liptovský Ján a žiaci tanečného Konzervatória a SZUŠ Liptovský Hrádok. Na záver všetkých dôchodcov rozospievala skupina Úsvit.
Želám si, aby vás obklopovala vďaka, pozornosť, úcta mladej generácie.
Striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšenom veku, ale majú v sebe aj iskrenie drahocenného poznania, historickej pamäti. Nie sme až takí bohatí, aby
sme s týmito hodnotami mohli morálne
plytvať.
V mene svojom, ale aj v mene obce vám
úprimne ďakujeme za vašu celoživotnú
prácu. Buďte ešte dlhé roky medzi nami
šťastní, pokojne užite život v kruhu svojich najbližších. Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň, nech je pre vás krásPetra Dubjelová
na, pokojná a slnečná.


Od samého začiatku ma fascinovala
jeho múdrosť, ľudskosť a jeho úžasný
humor. S úžasom som ho počúvala,
jeho krásny hlas a s akou láskou vedel rozprávať svoje príbehy, zážitky.
Jeho filozofické námety. To jeho pravé
orechové – slovenské, vrátane jazyka, dobrého jedla, halušiek a folklóru. Zrazu zisťujem, že svet okolo mňa
akosi ochudobnel.
Obdivovala som jeho ľudskú vyrovnanosť a pohodu. Bol mojím nenápadným radcom, ktorý mi svoje bohaté
životné skúsenosti podával s takou
radosťou, s akou sa dáva dar. Jeho
životná vitalita, ochota pomáhať všade tam, kde bolo treba. Bol ako živá
inštitúcia.
Dokázal hovoriť s hereckou vervou,
strhnúť poslucháčov a nakaziť ich
svojou temer mladíckou veselosťou.
Ale vedel tiež klásť vážne otázky, pátrať po zmysle nejasných viet a slov
a trvať na presnosti.
Lebo je taký nepísaný príkaz:
„Ak chceš žiť tak, ako žiť treba, musíš vziať ťarchu svojho času na bedrá
a smelo ísť i oproti ostrým šľahom vetra. Po pádoch z prachu vstať, čo času
patrí, času dať! A potom skromne prežiť
triumf víťaza! Lebo si koreňom doprial
vánok požehnanej vlahy. To je oáza! To
je sieň slávy!“
Ak by to bolo v mojej moci,
Doc. PhDr. Jozef Urban, CSc. by vstúpil do siene slávy. Budem iba spomínať a v spomienkach mi bude inšpiráciou, vzorom i príkazom žiť z jeho
odkazu. Ďakujem mu za vzor. Odišiel
človek a pre mňa a mnohých znamenal mnoho, nikdy na neho nezabudneme. Česť jeho pamiatke!

Šarkaniáda

V jeden nedeľný slnečný deň
(21.10.2012) sa Jánskou dedinou ozýval detský džavot. To sa deti z našej
obce vybrali púšťať šarkanov. Každý si niesol toho svojho a dúfal, že
pofúkne vetrík a šarkany vyletia čo
najvyššie.
Počasie nádherné, aj keď vetrík nám
akosi neprial. Deti sa už nevedeli
dočkať. Po príchode na kopec si zložili batohy a začali šarkany pripravovať na svoj prvý let. Počkali na vhodný vietor a potom už bolo veľkým zážitkom sledovať ako niektoré šarkany
vzlietli. Šarkany sa predvádzali jeden
pred druhým.
Musíme oceniť tých, ktorí si dali tú
námahu a šarkana vyrobili doma.
Naozaj boli všetky nádherné. Mali
sme aj šarkanov, ktorí nielen leteli, ale dokázali sa aj počas letu točiť.
Zámerom tejto akcie bolo prebudiť
kreativitu dieťaťa, v tvorivej atmosfére skvalitniť a obohatiť voľno-časový
priestor detí a rodičov pohybom.
Potom sme sa všetci presunuli
do Štartu, kde bolo pre deti pripravené chutné občerstvenie, horúci čajík,
výborné šišky od skvelej Katky Budovej a našej rozprávkovej tety Betky.
Veľmi pekne im za to ďakujeme.
Počas celej akcie nám hrali detské
pesničky a deti si mohli zatancovať
a dostatočne sa vyšalieť. Myslím si, že
to bola krásna jesenná nedeľa, plná
krásnych zážitkov.
Petra Dubjelová

Maľovanie je hra
V Jánskych novinách sme už Katarínu
Schrötterovú spomínali. Počas uplynulého roka zapustila v Jáne hlbšie korene
a začala spolupracovať s Hotelom Sorea Máj. V nádhernom prezidentskom
apartmáne na 8. poschodí vytvorila
umelecký ateliér pre deti, rodičov, nadšencov umenia i pre tých, ktorí si myslia,
že tvoriť nevedia. Vedia. Tvorivé dielne
v ateliéri sú pre všetkých, ktorí hľadajú
aktívny oddych, dobre ukrytú vlastnú
tvorivosť či arteterapiu. V lete sa ateliér
naplnil deťmi s onkologickým ochorením a ich rodičmi. Pozitívna energia a radosť bola aj v tento vzácny deň
na rozdávanie!
Vo svojej umeleckej kariére zrealizovala
viaceré samostatné i spoločné výstavy,
pravidelne sa zúčastňuje výtvarných súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou.
Jej posledná výstava s názvom HRA je
nainštalovaná do konca januára budúceho roku v Kežmarku, v Dome slovensko-poľského stretávania Euroregiónu
Tatry, na budúci rok sú už naplánované
dve výstavy v Poľsku.

na niečo, čo ani náhodou nie sme, ale
chceme či potrebujeme… zapôsobiť.
My ženy sa často, priam až nepretržite,
hráme na multifunkčné dokonalé stroje.
Chceme byť dobrými dcérami, najlepšími mamami, nenahraditeľnými partnerkami, skvelými kuchárkami, neviditeľnými upratovačkami, flexibilnými
kolegyňami, cítiacimi kamarátkami, samozrejme vždy a v každej situácii dokonalými modelkami ale kedy sme samé
sebou bez prikrášľovania, prispôsobovania sa, bez odriekania…? Kedy? Všetci
túto hru na dokonalosť poznáme. Aj ja
sa snažím o čo najlepšiu hru v každom
dejstve.
Tie chvíle, keď počúvam vlastné vnútro, a mám čas len pre seba a nechám sa
unášať na vlne osobnej hry, tak tie skutočne zbožňujem. Vtedy som sama sebou. Bez prikrášľovania. Vnútorný film
púšťam na svetlo vo všetkých farbách,
raz temných, inokedy žiarivých a zapisujem ho vo forme príbehov. O mne,
o tebe, o nás i o vás… Je to hra.
zapísala: Monika Urbanová

O svojej tvorbe hovorí: Maľovanie je hra.
Pre mňa tá najúžasnejšia. Preto maľujem. Lebo všetko, čo robíme, konáme,
realizujeme, je ako veľká divadelná hra.
Niekedy vážna, inokedy veselá, najčastejšie kombinovaná. Niekedy plačeme od žiaľu, hnevu, zúfalstva a bolesti
a niekedy od úžasného šťastia, radosti a eufórie. Stále sa hráme. Či sme veľkí, či malí, či sme už dospelí, alebo sa
k tomuto stavu len približujeme. Či sme
muži, deti, ženy. Občas sa každý hráme
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Jánske
dušičky
Už po tretíkrát sa konalo podujatie Jánske dušičky pod záštitou Občianskeho združenia Jánska dolina
a obce Liptovský Ján. Napriek počiatočným obavám sa podujatie
vydarilo i keď mu neprialo počasie. O dobrú náladu sa postaral čert
Vlado za občasnej pomoci čertíc
a strašidiel.

Rituálna revízia ovó
Malá Stanišovská jaskyňa ponúka už tretí rok návštevníkom neočakávané zážitky. Jedným z nich môže byť obetný rituál pri tzv. mongolskom ovó.
Dôvodom pre postavenie ovó v Stanišovskej jaskyni bola snaha jaskyniarov,
nadšencov pre podzemie zo speleoklubu Nicolaus, poukázať aj na posvätný
rozmer jaskýň. Potulky v mongolských
púšťach, stepiach a horách, kde možno ovó bežne vídať, ich priviedli k nápadu postaviť podobný objekt na domácej pôde. Inšpiráciou im bola Dajan
Dérchín aguj (Jaskyňa Najväčšieho nad
všetkými), ležiaca ďaleko od civilizácie,
v horách Východné Sajany, v mongolsko-ruskom pohraničí. Tu, v mystickej
oblasti vchodu, stretu svetla a tmy, je
postavený zďaleka vyhľadávaný kultový
objekt.
Ovó v Stanišovskej jaskyni pochádza
akoby z iného času a priestoru (z predkresťanských čias a z Mongolska), má
s naším kultúrnym zázemím veľa spoločného. Vďaka zanietenému etnografickému výskumu doktora Jozefa Mareca vieme, že napríklad aj na Horných
Kysuciach sa vyskytovali veľmi podobné javy: „V Hlinenom pri kaplnke zasvätenej Srdcu Panny Márie, ktorú dal postaviť
v roku 1871 turzovský dekan Tagániy nad
prameňom, ktorý bol široko – ďaleko známy ako liečivý. Rástol mohutný smrek.
Podľa prastarých zvyklostí, vešali ľudia
na tento smrek z vďaky za uzdravenie rozličné predmety. Farbené stužky, venčeky
z kvetov a slamy, rôzne votívne figúrky,
drobné peniaze či obrázky svätých…“
8
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Po troch rokoch prevádzky sme z ovó
rituálne sňali 1058 drobných predmetov. Našli sme tu i niekoľko málo explicitných prejavov náboženskej úcty (prevažne kresťanskej proveniencie) a dokonca i fotografie chorých ľudí. Tieto
predmety sme ponechali bez dotyku.
Prevažná časť materiálu zanechanom
na ovó vyplynula o spontánnych impulzov návštevníkov a rozmanitosť bola limitovaná aktuálnym obsahom vreciek.
Je zrejmé, že značná časť ľudí tu zanechala nejaký predmet, čo azda svedčí
o materiálnej podstate našej civilizácie.
Po zvesení predmetov sme rituálnym
prenosom na zástupný predmet zabezpečili, aby predchádzajúce úmysly
a modlitby obetujúcich zostali zachované aj po likvidácii predmetov, na ktoré
boli viazané. Odpad sme následne zverili jeho neodvratnému osudu.
Podľa tradičných náhľadov o účinnosti obety nerozhoduje jej hodnota, ale
úmysel obetujúceho. Preto nemožno
posúdiť do akej miery sú mnohé pozoruhodné predmety zavesené na Obe
skutočným vyjadrením vzťahu k posvätnu a do akej miery iba recesiou.
Zastávka pri ovó je už tradičnou súčasťou prechádzky jaskyňou. O tom, že tento netradičný objekt verejnosť vníma,
svedčí príhoda, keď nás navštívil pán zo
západného Slovenska iba za účelom vykonania obetného aktu, ktorý keď vykonal, tak sa vydal hneď na cestu domov.
výber z článku uverejnenom v Krásach Slovenska 1–2/2013,
autori: Peter Laučík a Peter Holúbek


Na zamyslenie
Vianoce sú sviatkom duchovným. Oslavujeme
narodenie Ježiša Krista, Božieho syna. Na túto
slávnostnú chvíľu sa pripravujeme počas adventu. Nákup vianočných darčekov upratovanie, pečenie, to všetko tiež patrí k Vianociam. Nájdime
si však chvíľu, aby sme boli len sami so sebou,
s pánom Bohom, a venujme mu naše myšlienky.
Takto lepšie precítime skutočné čaro Vianoc.

Na zasmiatie
„Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?" pýta sa
v práci pán Adam. „Manželka chce, aby som jej pomohol s vianočným upratovaním."
„Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať voľno!" rezolútne to odmietne riaditeľ.
„Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. „Vedel som,
že je na vás spoľahnutie."
„Tak čo, ako si prežil tohtoročného Silvestra?“
„Ale … najprv som nevedel, kam mám ísť a teraz si
zase nemôžem spomenúť, kde som bol."
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Okienko seniorov
Oslavy 67. výročia SNP pri pomníku v obci a pri
pomníku por. Daniela vo Svidovskom sedle

Uctenie pamiatky pani
Císarovej

Niekoľko členov našej základnej organizácie sa zúčastnilo pietneho aktu pri
pomníku v obci 29. 8. 2012. Po úvodnom
slove starostu obce p. Juraja Fila vystúpil s prejavom preds. SZPB p. Jozef Urban. S básňou vystúpila žiačka tunajšej
školy Mirka Špačková. Hymnu a partizánsku pieseň zaspieval Svätojánsky
prameň. Pre budúcnosť sa treba zamyslieť nad tým, ako zvýšiť účasť mladých
na oslavách.
Na podujatie pri pomníku por. Daniela
sme sa tešili. 2. 9. 2012 sme sa autobusom vyviezli na Svidovské sedlo. V plne
obsadenom autobuse nás bolo do 20
našich členov, členovia SZPB, poľovníci, turistky z Česka i občania obce. Nálada bola dobrá, ukazovalo sa pekné počasie. Po položení venca p. Jozef Urban
veľmi zaujímavo priblížil prítomným
dej udalostí priamo súvisiacich so zastrelením por. Daniela. Poľovníci troma
salvami umocnili spomienky na boje,
ktoré na tomto mieste prebehli. Krásne
tam znela pieseň partizánov „Tichá noc,
tmavá noc krásna je, partizán na horách
bojuje“.

10
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Po slávnostnom akte nastal čas, ktorý
bol určený na zbieranie hríbov. Prítomní
sa postupne strácali v lese. V tomto čase
boli „hríbové suchoty“, hríbov nebolo,
mnohí zosmutneli. Každý sa vracal naprázdno. Jediný hríb našla p. Oľga Mlynčeková, niektorí našli jednu, dve plávky
a suchohríby.
Sklamaní z nedostatku hríbov sme sa
vrátili do Štartu, kde bolo vyhodnotenie zberu hríbov a guláš. Vyhodnotenie
previedol p. Jozef Urban so starostom
p. Jurajom Filom. Za jediný hríb dostala
cenu p. Oľga Mlynčeková. Ocenená bola
aj najstaršia účastníčka p. Helena Mlynčeková a najmladšia účastníčka štvorročná Lucka Poliaková, vnučka p. Eleny
Kompišovej.
Napriek smútku z nedostatku hríbov
v dobrej nálade sme sa pustili do gulášu, ktorý nám veľmi chutil. Vo vzájomných rozhovoroch čas veľmi rýchlo
ubiehal a postupne sme odchádzali. Turistky z Česka od Hradca Králové sa poďakovali za krásny výlet v Jánskej doline
a my seniori taktiež.



Dňa 24. 9. 2012 preds. ZOJDS p. Viera
Brtáňová a členky výboru ZO p. Margita Dúbravcová, Elena Kompišová
a Anna Strapoňová položili veniec
za členov ZOJDS v Liptovskom Jáne
na hrob zosnulej bývalej dlhoročnej
členke výboru, pokladníčke p. Oľge
Císarovej, ktorá nás navždy opustila
17. 12. 2011. Česť jej pamiatke!

Slávnostné odhalenie
pamätnej tabule
zosnulým poľovníkom
a lesníkom Svätojánskej
doliny
Šiesteho októbra sme sa zúčastnili
tohto pietneho aktu. Krásne počasie
umocnilo pietnu atmosféru. Po prejavoch a posvätení pietneho miesta
prečítali mená všetkých zosnulých
poľovníkov a lesníkov od dávnej minulosti po dnešok. Slávnostnú atmosféru zavŕšili jánske spevokoly, mužský a ženský. Po slávnostnej časti boli
všetci prítomní pozvaní na občerstvenie – guláš. Nešetrili sme slovami
chvály za dôstojný priebeh celého
podujatia.

Posedenie seniorov

AKTÍV JDS, primátorov
a starostov obcí okresu
Liptovský Mikuláš
Celookresného aktívu JDS v Smrečanoch sa 10. 10. 2012 zúčastnili p. Mária Rusková, p. Helena Mlynčeková,
členky ZO, p. Viera Brtáňová, preds.
ZOJDS a p. Juraj Filo, starosta obce.
Na aktíve bola prerokovaná činnosť
organizácií a predovšetkým spolupráca základných organizácií s primátormi miest a starostami obcí.
Naša ZO bola vyzdvihnutá za vytvorenie a prevádzku trvalej expozície
„Naše dedičstvo“. Na aktíve boli vyznamenané naše dlhoročné aktívne
členky p. Mária Rusková a p. Helena
Mlynčeková. Gratulujeme!

Deň pred uskutočnením posedenia
z príležitosti mesiaca „Úcty k starším“
sme inštalovali v priestoroch Štartu výstavku plodov zeme, výtvorov z nich
a drobných ručných prác. Veľký podiel
na zhotovení mali p. Margita Dúbravcová, Jozef Lukáč, Blažena Brtáňová, Magda Budová, Anna Strapoňová. Vzniklo dielo, ktoré obdivovali nielen seniori
na posedení 20. 10. 2012 ale aj účastníci
neskoršej akcie, ktorú usporiadala MŠ.
Chlebom, syrom a soľou bol uvítaný
každý účastník. Na stretnutí nás privítal
starosta obce a potom začal kultúrny
program. Deti MŠ vždy prekvapia a vystúpenie tanečníkov zo súboru JESSY,
to už bolo umenie. Po programe preds.
ZO JDS p. Viera Brtáňová informovala
členov o činnosti organizácie a aktuálnych akciách, ktoré sa v najbližšom období uskutočnia. Poďakovala všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave stretnutia.

Stretnutie sme využili na zablahoželanie našim členom – jubilantom. P. Anna
Lubelanová slovami básnika umocnila
slávnostnú chvíľu. P. Viera Brtáňová zablahoželala jubilantkám p. Elene Bursovej – 80 r., Kláre Ďuranovej – 85 r., Emílii Kompišovej – 90 r., Helene Mlynčekovej – 80 r., Anne Jeznej – 80 r. A Želmíre
Balcovej – 80 r. slovami: „Prajeme Vám
šťastie, lebo je krásne. Prajeme Vám zdravie, lebo je vzácne. Prajeme Vám lásku,
lebo je jej málo. A prajeme Vám všetkého,
čo by za to stálo.“
Po tomto slávnostnom akte a občerstvení
sa začala zábava. A bolo veselo. Seniori si
nielen zaspievali, ale aj zatancovali. Pri tom
zabudli na svoje boliestky. Obci Lipt. Ján,
menovite p. starostovi Jurajovi Filovi a poslancom, sa chcem za všetkých seniorov
poďakovať, čo pre nás pripravili. Taktiež vedeniu hotela Štart za krásne pripravenú taViera Brtáňová
buľu a výborné jedlo.

Pani Klára Ďuranovál Pani Emília Kompišovál

SAMI SEBE
kluby
dôchodcov
z Lipt.
Mikuláša pripravili
kult. program
Dňa 19. 10. 2012 viedli naše kroky
do Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši. Mikulášski seniori pripravili 3.
ročník programu SAMI SEBE. Na toto
podujatie sme sa veľmi tešili. O vystúpenie bol veľký záujem. Až 32
členov malo záujem baviť sa na tomto programe. Vystúpenie bolo plné
poézie, spevu, tanca, scénok. Bolo
čo obdivovať. Veľa sme sa nasmiali
a s vystupujúcimi sme si aj zaspievali.
Účinkujúcim sme sa odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

Pani Želmíra Balcovál
a pani Anna Jeznál

Staráme sa o svoje zdravie
Pribúdajúcim vekom nám pribúdajú
zdravotné problémy. Mnohé sú také,
ktoré môžeme ovplyvniť. K nim patrí
zdravý životný štýl – zdravá výživa. 19.
10. 2012 sme sa na obecnom úrade stretli s p. MUDr. Martou Voštinákovou, aby
sme si pohovorili o zdravej výžive. Pani
doktorka veľmi pútavo hovorila o problémoch výživy, ktorá má veľký podiel
na zdravotnom stave seniorov. Uviedla
mnoho príkladov z praxe, i úsmevných,
čím sa rozprúdila družná beseda, prítomní mali veľa otázok a dostali uspokojivé odpovede. Vytvorila sa príjemná
atmosféra. Pani doktorka sa vyjadrila, že
rada medzi nás ešte príde. Pani Brtáňová sa pani doktorke poďakovala za veľmi hodnotné rady týkajúce sa zdravej
výživy a udržania si dobrého zdravotného stavu.


Toto stretnutie sme využili na zablahoželanie našej jubilantke p. Márii Ruskovej, ktorá oslávila 80-tku. Kyticou ruží
a slovami:
„Nech Vám nikdy smutno nie je.
Nech Vám láska srdce hreje.
Veľa ruží, žiadne tŕnie.
Nech sa k Vám len šťastie a zdravie hrnie.“
sme prekvapili našu jubilantku.
Viera Brtáňová, prdsedníčka ZO JDS

Pani Cholvádtová odovzdával
kyticu pani Ruskovejl
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Vianoce s Kristom či bez Krista?
Vianoce sú príbehom lásky. Hovoria
nám o Láske, o tom, ako na seba vzala
telo a ako prišla žiť medzi nás. Čaro Vianoc sa odráža v čare srdca. A hovoria
nám, ako my všetci máme podiel na tejto láske.

Láska, ktorú ohlasujú kresťanské Vianoce, je láska, ktorá trvá naveky. Je to láska, ktorá nesklame. Dá sa jej dôverovať
a je naozaj skutočná. Je to láska, ktorá
nás uzdravuje, je nám oporou, neustále
nás dvíha z prachu.

Každý z nás zaiste prežil vo svojom živote zopár príbehov lásky. Niektoré z nich
pretrvávajú počas celého nášho života
a stali sa pre nás silou, ktorá nám je oporou vo všetkom tom, čo robíme. Niektorí
z nás sme zažili silnú lásku zo strany svojich rodičov, súrodencov, učiteľov, vychovávateľov a drahých priateľov.

Vďaka Božej láske vôbec existujeme,
vďaka Božej láske existuje všetko čo nás
obklopuje. Boh pokorne žiada, aby sme
si to len všimli a ďakovali. On Sám je najväčším darom pre nás.

No niektorí z nás možno zažili i sklamanie v láske: rodiča, ktorý nás opustil, priateľa či priateľky, ktorí s nami nemohli alebo nechceli zostať. Rany lásky
sú hlboké. Avšak dary lásky sú schopné náš život totálne pretvoriť a uzdraviť
nás.
Avšak môže byť láska láskou, ak ju obmedzíme na jeden večer?
Ježiš svojím príchodom na svet, nie je
len záležitosťou, pred ktorou stačí žasnúť a obdivovať jeho lásku k nám. Je výzvou zmeniť zmýšľanie. Je prezentáciou
života, v ktorom dominuje láska, a preto nás celkom žiada zbaviť sa všetkého
nadbytočného, zjednodušiť život a nadovšetko deliť sa s tými, čo majú menej
ako my.

Táto láska nás i pretvára a za jej pomoci sa stávame i my ľuďmi lásky, ktorí dokážu veľkoryso ba až hrdinsky milovať.
Ako v každom príbehu lásky i v tomto
platí: ak chceš byť tam, kde je láska, musíš nasledovať svojho Milovaného.
Ak prežívame Vianoce ako sviatky Božieho príchodu, spoznávame v tomto
milostivom čase pravú radosť, pre ktorú
boli stvorené naše srdcia. Privítajme Ho
v našom chráme i v chráme našich duší
a vzájomných vzťahov.
Nevzdávajme sa nádeje, že vianočný
duch nás bude sprevádzať aj v celom
novom roku 2013.
Nech Boh žehná našu farnosť a našu
obec! Pokojné a milostiplné vianočné
sviatky Božieho narodenia Vám zo srdca
praje a žehná Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.-kat. farnosti Liptovský Ján

Spoveď pred Vianocami

Čas odkrojil už 7 rokov, ako sme sa
nasťahovali do Liptovského Jána.
Hneď po príchode som začala navštevovať rímsko-katolícky kostol.
Bohoslužby a aj slová pána farára
boli a sú poučné a zaujímavé, ale
stále mi niečo chýbalo…
Až raz… Z kostolného chóru zaznelo niečo ľúbezné, niečo čo pohladilo moju dušu. Áno, boli to „dievčatá
a chlapec“ zo zboru sv. Jána Krstiteľa. A pohládzajú dušu nielen moju,
ale všetkých návštevníkov kostola
doteraz. Oživujú nedeľné bohoslužby, ktorým dodávajú slávnostnejší ráz, sprevádzajú novomanželov
k oltáru, odprevádzajú našich zosnulých na večnosť, robia radosť
mnohým poslucháčom aj za hranicami našej obce.
Nie raz som odchádzala z ich „koncertu“ rozcítená, ale s pokojom
v duši a myslím, že takýto pocit nemám sama.
Preto ich chcem srdečne pozdraviť,
vysloviť veľký obdiv za ich húževnatú prácu, ale predovšetkým ich
dirigentke Petre, ktorá ich dôstojne
vedie a pripravuje, dirigentke – bez
ktorej by dnes neboli.
Nech váš čarokrásny spev letí široko do sveta. Vnášate do našich sŕdc
kus pohody a pokoja.
A za to vám všetkým patrí veľké
Ďakujem.

Na Narodenie Krista a predovšetkým jeho príchod do nášho srdca sa máme pripraviť aj dobrou svätou spoveďou. V našej farnosti bude svätá spoveď vo farskom kostole dňa 22.12.2012 od 13.30 - 14.30 hod.

Zuzana Eichlerová

Poriadok svätých omší počas Vianoc v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne
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24. 12. 2012

Pondelok

25. 12. 2012

Utorok

26. 12. 2012
30. 12. 2012
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31. 12. 2012

Pondelok

16.30 h

11.00 h

1. 1. 2013

Utorok

11.00 h

Streda

10.00 h

6. 1. 2013

Nedeľa

10.00 h

Nedeľa

10.00 h
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Každý deň budú vraj Vianoce
„Kedy už budú Vianoce?“ To je hádam najčastejšia otázka z úst detí v týchto dňoch.
Túto otázku sprevádza snaha našich
„drobcov“ vyskúmať dômyselné skrýše
rodičov a zistiť v predstihu, aké darčeky
sa objavia pod stromčekom. Vianoce sú
už skutočne pred dverami, rýchlo prídu,
no žiaľ, rovnako rýchlo aj odídu. Na detských tvárach sa opäť objaví túžba: keby
tak Vianoce boli každý deň.

„Skutočne naivná predstava,“ povedia si
mnohí. Predsa sa opýtam: a nemohlo by
to byť predsa možné? To predsa nezávisí od rozhodnutia žiadneho parlamentu. Závisí to iba od nás. Či sme ochotní
aj uprostred roka prejaviť našim blízkym
vľúdnosť, lásku a štedrosť. Či sme ochotní aj cez rok žiť do hĺbky, naplnení skutočnými hodnotami a ako takí, ktorí tu
nie sme len sami pre seba, ale pre iných.

A tak vám, milí priatelia, prajem požehnané sviatky narodenia Pána Ježiša Krista. Nech sa On narodí aj v našich
rodinách a v našich srdciach. Ale najmä,
nech tieto sviatky nie sú výnimočné.
Nie! Nech sú to naopak dni, akých bude
365 do roka. Aby sme pohodu, radosť,
lásku a najmä vieru Vianoc mali každý
jeden deň v roku.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Zaiste, táto túžba vonia typickou detskou naivitou. Predsa však, čo by sa stalo, keby boli Vianoce každý deň? Čo by
sa stalo, keby tak napríklad slovenský
parlament namiesto rušenia sviatkov
rozhodol o tom, že v jednom roku budú
365-krát Vianoce?
Snáď by odpadol stres z predvianočného upratovania, pečenia či varenia.
Mám však nádej, že by to znamenalo
aj omnoho viac. Na všetky dni roka by
sa preniesla pohoda v kruhu blízkych.
V roku 365-krát by sme sa snažili byť
k svojim blízkym štedrí, milí a láskaví.
A navyše spoločne celá rodina by sme
prichádzali do chrámu a modlili sa pri
štedrovečernom stole.

Služby Božie počas adventu a Vianoc 2012
všetky adventné nedele

služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

24. december, pondelok, Štedrý deň

Štedrovečerné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

16.00 h

25. december, utorok,
1. slávnosť vianočná Božie narodenie

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

26. december, streda, 2. slávnosť vianočná
Pamiatka Štefana mučeníka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

31. december, pondelok,
Záver občianskeho roka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

17.00 h

1. január, utorok, Nový rok o polnoci

Stretnutie pod vežou

pod vežou ev. kostola

0.00 h

1. január, utorok, Nový rok

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

6. január, streda, Zjavenie Krista Pána mudrcom

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h
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V ŠZŠI sme začali písať novú kroniku
park školy zdobili aj dve velikánske vyrezávané tekvice, naaranžované do prírody, a ako inak – s oranžovým svetlom
sviečky. Tento školský rok sa nám krásne darilo aj s gaštanmi. Mali sme peknú
„úrodu“, ktorú sme vyzbierali, a pomocou pani zástupkyne a jednej našej pani
učiteľky dopravili tým najkompetentnejším – zvieratkám v lese.
V našej kronike je aj diplom zo šarkaniády. Je to veľmi milá akcia, za ktorú vďačíme usporiadateľovi, ktorým je obec Liptovský Ján. Aj touto cestou ďakujeme!

deň ochrany zvierat. No a nakoľko zvieratá majú svoj šarm, aj otázky boli niekedy
vtipné. Napr. „Keď hovoríme, že niekto má
zajačie úmysly, myslíme tým, že: a) rýchlo
behá, b) chce ujsť, c) predáva veľkonočné
vajíčka.“
Vedomostný kvíz, ktorý sa konal 24. októbra, bol usporiadaný k Medzinárodnému dňu školských knižníc, a bol nasmerovaný k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti našich žiakov.
V tomto školskom roku sme v našej škole začali písať novú kroniku. Kronika je
slovo gréckeho pôvodu, znamená pamätnú knihu opisujúcu udalosti v časovom slede. A čo všetko je v tej našej
kronike? Je tam zdokumentovaná naša
tradičná výstava „Plody Zeme“, ktorú sme
zorganizovali už tretíkrát, ako obyčajne
v októbri, k Svetovému dňu výživy a potravy. Táto výstava mala za cieľ nielen
vzbudiť pozornosť detí, ale upozorniť ich
aj na to, že všetko sa rodí z ľudskej práce a starostlivosti. V októbri sme mali aj
prvý vedomostný kvíz v tomto školskom
roku. Bol zameraný hlavne na zvieratá,
veď 4.októbra si pripomíname Svetový

V októbri sa uskutočnila aj prvá exkurzia. Vybraní žiaci s pani učiteľkou navštívili Galériu Petra Michala Bohúňa
v Liptovskom Mikuláši. V tomto pôsobivom prostredí mali neformálne vyučovanie o slušnom správaní, boli im
poskytnuté fakty o maliarovi a učiteľovi
P. M. Bohúňovi. Mali možnosť aj namaľovať portrét svojho kamaráta. Túto možnosť aj využili, a tak vznikali zaujímavé
práce.

Obecný úrad žiada občanov Liptovského Jána, ktorí nemajú ku dňu 30. 9. 2012 uhradené miestne dane a poplatky
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady a poplatok
za psa, aby tak urobili najneskôr do 15. 1. 2013.
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V týchto dňoch aj naša škola žije v adventnom očakávaní. Priestory školy
sme spoločne vyzdobili a prvú sviečku
na adventnom venci spoločne zapálili. Deti sa tešia na mikulášsku slávnosť
a prirodzene na balíčky. Všetci cítime, že
čaro Vianoc sa blíži. A keď jeho čas naozaj príde, nech sú to pokojné a požehnané sviatky. Nasledujúci rok nech nám
všetkým prinesie šťastnú trinástku.
Mgr. Edita Vyšná, Foto: p. Jana Zeglenová

Pri uplatňovaní environmentálnej výchovy v praxi sme využívali náš školský
park. Nebolo to len jeho udržiavanie
vrámci ergoterapie. Tento školský rok

OZNAM

14

Vo výchove mimo vyučovania sme zorganizovali prednáškový cyklus, ktorý
má skvalitniť správanie a vystupovanie našich žiakov. Puberta-čas premien,
bola témou prvej prednášky, ku ktorej
sme pripravili rovnomennú nástenku
a poster na vyjadrenie názorov „dospelých detí“.



Z matriky
Opustili nás:
Sidónia Skaličanová
Jozef Urban
Michal Matejka

16.10.2012
18.10.2012
09.11.2012

Letom školským svetom...
Jablká s medom
Suroviny:
jablká, med, voda na podliatie

Postup:
Jablká olúpeme, prekrojíme
na polovice a vykrojíme jaderníky. Do vzniknutých mištičiek
v jablkách naplníme med. Dáme
na plech podlejeme vodou a necháme zapiecť v rúre. Môžeme podávať posypané strúhanou bielou
čokoládou.

Školský rok 2012/2013 je už v plnom prúde a plno akcií, súťaží a zaujímavých
podujatí prebehlo na našej škole aj
v mesiacoch október a november:

Medzinárodný deň školských knižníc si
pripomíname 22. 10. V tento deň žiaci 5.
triedy v rámci literárneho krúžku vyrábali záložky do kníh.

Október je už tradične Mesiacom úcty
k starším. Tento rok sa posedenie so
staršími uskutočnilo aj v Liptovskom
Jáne. S pesničkami a básničkami, ktorými vyjadrili vďaku svojim starým rodičom, vystúpili aj dievčatá našej školy.
S týmto programom vystúpili aj v Podturni a Uhorskej Vsi.

Školský klub detí zorganizoval 25. 10.
2012 ďalšiu Tekvicovú parádu. Žiaci prvého stupňa, ako aj niektorí piataci
a šiestaci vyrezávali a vyzdobovali tekvice, ktorými potom skrášlili vestibul
školy.

Vedeli ste, že 21. 10. je Dňom jablka? Žiaci
7. triedy našej školy to už vedia. Na hodine občianskej výchovy s pomocou pani
učiteľky Šimovčekovej pripravili ochutnávku všetkého, čo možno z tohto ovocia pripraviť – napr. jablkovú šťavu, detskú výživu, jablkový koláč či štrúdľu.

Pri základnej škole pracuje aj žiacky parlament. Ten sa na 30. október 2012 rozhodol v telocvični našej školy zorganizovať Jesenný večer, ktorý sa niesol v duchu halloweenskych tradícií. Deti mohli
prísť v maskách, o občerstvenie sa postarali rodičia (ďakujeme) a o program
členovia žiackeho parlamentu.
Žiaci 2. a 3. triedy si 6. 11. 2012 boli pozrieť
divadelné predstavenie „Ronaldíno“
v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.

Snehové ozdoby
na stromček
Suroviny:
5 bielok, 200 g kryštálového cukru
a 150 g práškového cukru, 1 PL citrónovej šťavy

V týždni od 12. do 16. 11. 2012 prebiehala
online informatická súťaž iBobor. V našej škole sa zapojili žiaci 4., 5., 6. a 9. ročníka. M. Rákar (9. trieda) získal vo svojej
kategórii žiakov 8. a 9. ročníka vynikajúce 1. miesto.

Výroba záložiek do kníhl

Dňa 22. 11. 2012 si žiaci 2. stupňa mohli
vypočuť prednášku o škodlivosti fajčenia – „Stop fajčeniu!“.
V telocvični našej školy sa 23. 11. 2012
uskutočnil hudobný koncert.
Týždeň od 26.11. do 30.11. 2012 bol v našej škole vyhlásený za Týždeň tolerancie.

Tekvicová parádal

Postup:
Bielka dotuha vyšľaháme, postupne zašľaháme kryštálový a práškový
cukor a nakoniec citrónovú šťavu.
Bielková pena musí byť pevná. Šľaháme 10-15 minút. Penou naplníme
cukrárske vrecko s ozdobnou špičkou a striekame kolieska, srdiečka
alebo hviezdičky. Plech natenko
potrieme stuženým pokrmovým tukom CERA a predznačíme vzory pohárom alebo vykrajovačkami, ktoré
sme predtým namočili do múky.
Sušíme pri teplote 80-100 st. C 1-1,5
hod. (dvierka rúry necháme pootvorené). Ak sa penové pečivo dobre odlepí, je usušené. Penu môžeme farbiť potravinárskymi farbivami, poprípade máčať v čokoláde.

Mgr. Zuzana Daňová

Jablkové chuťovkyl
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Kam…
23. 12. 2012 o 16.00 h – IV. Adventný
koncert (Adeste fideles – Radujme sa
kresťania) – Gotický kostol sv. Petra
z Alkantary v Okoličnom

23. 12. 2012 – od 15.00–18.00 h
– Štedrý deň za dverami – živý
betlehem, deň s koledníkmi, vystúpi
detský folklórny súbor, výroba
vianočných svietnikov – OC Stop.
Shop. Liptovský Mikuláš

24. 12. 2012 – od 18.30 h – Vianočné
muzicírovanie – hrá Mestský
dychový orchester v uliciach
Liptovského Hrádku

26. 12. 2012 – od 9.00 h – Vianočný
stolnotenisový turnaj v telocvični ZŠ
v Liptovskom Jáne

29. 12. 2012 – Vianoce v Liptove
– Múzeum liptovskej dediny
v Pribyline

29. 12. 2012 – od 15.00–18.00 h –
Mickey Mouse a Minie – hry a súťaže
na tému rozprávkový svet, bábkové
divadlo o 12 mesiačikoch, výroba
silvestrovských párty predmetov
v OC Stop.Shop. Liptovský Mikuláš

30. 12. 2012 – Verejné korčuľovanie –
Zimný štadión, Liptovský Mikuláš

30. 12. 2012 – od 22.00 h –
Silvestrovské stretnutie občanov pri
Kadi s ohňostrojom

1. 1. 2013 – od 13.00 h – Privítanie
nového roka tradičnou dychovkou
pri Kadi

6. 1. 2013 – od 14.30 h – Trojkráľový
koncert v katolíckom kostole
v Liptovskom Jáne

16

Stolný tenis
Stolnotenisové mužstvo ŠTART Liptovský Ján zvíťazilo vo svojom 9. stretnutí
na domácich stoloch v sobotu prvého
decembra súťaže 6. ligy nad momentálne druhým mužstvom tabuľky – Hybami
A presvedčivo 12:6.
V jesennej časti ročníka 2012–2013 sme
teda na peknom 3. mieste so ziskom celkovo 23 bodov, s dvoma prehrami a 7
víťazstvami. Za lídrom súťaže Demänovou strácame už len dva body. Práve mužstvo Demänovej sme privítali
u nás v sobotu 8. decembra. Očakávali sme kvalitný a vyrovnaný zápas. Posledný zápas odohráme v Závažnej Porube a v prípade víťazstiev máme šancu

prezimovať na čele tabuľky. Jarná časť
súťaže sa začne až 11. januára 2013 odvetami, kde nastúpime proti SŠ Liptovský
Mikuláš „A“. Súčasný káder hráčov tvoria: Richard Fillo, Martin Hán, Miroslav
Kompiš, Jakub Olejár, Milan Ráchel, Eduard Drahovský a Dušan Čurný st.
Stolní tenisti poriadajú pravidelne „Vianočný turnaj“ a to dňa 26. 12. 2012, t. j.
na Štefana v kategóriách: muži registrovaní, muži nehrajúci a žiaci do 15 rokov.
Oddiel stolných tenistov vás srdečne
pozýva do telocvične ZŠ v Liptovskom
Jáne. Turnaj sa začne o 9.00 h.
Dušan Čurný st. , predseda STO

Aktuálna tabuľka 6. ligy po 9. kole
Por. Mužstvo

Stret.

Výhry Remízy Prehry Skóre

Body

1.

Demänová A

9

8

0

1

112:50

25

2.

Hybe A

9

7

1

1

107:55

24

3.

Lipt. Ján A

9

7

0

2

99:63

23

4.

Iľanovo B

9

6

1

2

96:66

22

5.

Z.Poruba A

9

6

1

2

93:69

22

6.

N.Boca A

9

5

1

3

93:69

20

7.

Bobrovec B

9

4

1

4

77:85

18

8.

Dúbrava A

9

3

1

5

74:88

16

9.

SŠ Lipt. Mikuláš A

9

2

0

7

64:98

13

10. Vitalit C

9

2

0

7

63:99

13

11. Partizánska Ľupča A

9

1

0

8

48:114

11

12. Ľubeľa C

9

0

0

9

46:116

9
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