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ročník XXXVI.

Keďže je to v našej moci,
prajeme Vám k Veľkej noci
dobrú vôňu koláčov,
veľký počet kupačov,
dobré vínko zo skleničky,
veľa vody zo studničky.

Úbohý veľkonočný pondelok

Veľká noc
v Liptove

Na schodoch fakulty som raz stretol
učiteľa, ktorý mal veľmi dobrú náladu.
Hvízdal si akúsi pieseň a spokojne si vykračoval. Keď som svojou drobnou poznámkou upozornil, že som si to všimol,
odpovedal: „Túto dobrú náladu mám
od Veľkej noci.“ Upozornil tak na tú veľkú veľkonočnú udalosť: Kristovu obeť
a vzkriesenie, pre ktoré má v celom svojom živote radosť.

Osobitný a najväčší význam v jarnom
zvykoslovnom cykle mali veľkonočné
sviatky a vôbec všetky úkony, viažúce
sa ku dňom tzv. Veľkého týždňa. Veľká noc bola v úzkej spojitosti so začatím poľných prác. Vykonávali sa rôzne
rituály, ktoré mali zabezpečiť hospodársku prosperitu, bohatú úrodu, úžitok z hospodárskych zvierat, ale aj
zdravie hospodára a jeho rodiny.

Keďže sa mi táto poznámka veľmi zapáčila, sám som ju raz použil pred jednou
známou, kresťankou. Ona na to ihneď
odpovedala, že ona sa na Veľkú noc neteší. Keď som prejavil svoj údiv, vysvetlila mi to: opäť príde to týranie žien. Na to
som jej vysvetlil, že Veľká noc, to je predsa aj Veľký piatok a Veľkonočná nedeľa,
ktoré predsa zvestujú vykupiteľské dielo Pána Ježiša. Nato ona odpovedala, že
tieto dva dni sú ešte „v pohode“, ale horšie je to s Veľkonočným pondelkom.

Ľudia verili v ozdravujúci a liečivý účinok jarných vôd. Na Zelený štvrtok
kúpali matky deti v spoločnej vode,
aby nemali v nastávajúcom roku vyrážky a chrasty. Na Veľký piatok sa
dievky umývali v potoku, aby boli
pekné a zdravé. Na Bielu sobotu sa
v domácnostiach riadilo, pralo, bielilo. Ľudia verili, že sa takto všetky choroby a všetko zlé z domu vypudilo.
Dievčatá chystali vajíčka.

A tak som si uvedomil, že Veľkonočný
pondelok je vlastne veľký chudák. Nenávidený menší brat radostnej Veľkonočnej nedele. A pritom sa mu to stalo
celkom nevinne a neprávom.

Po dobu šiestich týždňov od Popolcovej stredy sa až do Veľkej noci udržiaval prísny pôst. Pôst trval až do sobotného večera – do „vzkriesenia“.
Výdatnejšie mäsové pokrmy sa konzumovali až v nedeľu. Vo Veľkonočnú nedeľu sa nechávali v niektorých
dedinách v kostole posväcovať jedlá,
ktorým sa pripisoval veľký význam
a nesmelo sa nič z nich odhodiť.
Večer sa konali zábavy pri muzike,
na ktoré sa tešila všetka mládež.

Trpí neistotou: čím má byť vlastne naplnený. Iste, celá Veľká noc bola pôvodne
pohanským sviatkom. Veď kresťanstvo
tu nebolo vždy, aj pred ním tu bol život. Veľká noc bola oddávna sviatkom

Veľkonočný pondelok bol vyvrcholením celého veľkonočného obdobia.
Na oblievačku sa mládenci chystali už v noci. Zišli sa u jedného z nich,
hneď po zábave, vyobliekaní a s podperenými klobúkmi. Dievčatá vyťahovali rovno z postele, hľadali ich
ukryté na pôjdoch, v sýpkach a komorách. Vyviedli ich k studni alebo
potoku a dôkladne ich obliali vodou.
Kúpačov v každom dome pohostili
pálenkou, varenou šunkou, vajíčkami
a koláčmi. Malí kúpači dostali za odmenu vajíčka, koláče a deti z rodiny
aj drobný peniaz.
Dr. Ján Hlavienka a Monika Urbanová
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jarnej rovnodennosti, prebúdzajúceho
sa života. Keď prišlo kresťanstvo, nemohlo nájsť na svoju zvesť o odpustení a víťazstve v Kristovi lepší sviatok ako
sviatok Veľkej noci. Ba navyše, Pán Ježiš
skutočne na Veľkú noc aj bol ukrižovaný a vzkriesený. Veľkonočný pondelok
je však v tomto chudák. U neho sa na to
úplne zabudlo. Pohanské zvyky ostávajú. Ak by to bolo len uchovávanie starých tradícií, prosím. Lenže prečo potom
ostávajú v pondelok prázdne kostolné lavice? Prečo kupači neprídu najprv
do chrámu a potom sa nepoberú svojimi cestami? Vari si tá zvesť nezaslúži,
aby sme si ju pripomínali dva dni?
Trpí násilím. O tom neomylne svedčí
svedectvo ženy, ktoré som spomenul
vyššie. Pondelkové zvyky totiž nekončia
pri kolínskej a vajíčkach, ale pokračujú
aj k vode z potoka a „bičovaniu“.
Trpí zvláštnymi cieľmi. Ak sa totiž rozprávate s deťmi v škole po Veľkej noci,
ako tieto sviatky prežívali, dievčatá vám
odpovedajú, čo strašné sa im prihodilo,
a chlapci, koľko peňazí vykúpali. Ó, aké
vyprázdnenie zmyslu sviatkov, aká povrchnosť, prázdnota!
Preto, milí priatelia, sväťme tieto sviatky v plnosti, zmysluplne. Nezabudnime
na Veľkonočný pondelok a na jeho praPeter Taját, ev. a. v. farár
vý zmysel.

Aktuality z obce
V predchádzajúcich číslach Jánskych
novín sme vám už priblížili projekt rekonštrukcie železničnej siete v rámci
Európskej únie. S tým úzko súvisí plánovaná prekládka existujúcej trate, ktorá by potom prechádzala cez Polík, kde
sa bude nachádzať železničná stanica.
V priebehu posledných dní začali geológovia robiť prieskumné vrty na zistenie
stavu podložia a následne na to budú
geodeti vytyčovať budúcu trasu železničnej trate. Zároveň sa budú zisťovať
vlastníci dotknutých pozemkov, od ktorých budú vykupované. V tejto chvíli je
predpokladaný začiatok výstavby trate
plánovaný na rok 2015.
V uplynulých dňoch boli v médiách prezentované negatívne informácie o našej
obci v súvislosti s revitalizáciou námestia, ktoré poškodili dobré meno Liptovského Jána, jeho predstaviteľov a občanov. Príčinou boli anonymné udania,
ktoré napádali všetko od realizácie, výberu materiálov až po financovanie. Je
veľmi smutné, že v poslednej dobe dochádza k vyhlasovaniu obvinení na základe neoverených a nepodložených informácii alebo vytrhnutých z kontextu.
Zabúdame na základné právo zakotvené v Ústave Slovenskej republiky článku 50 ods. 2 – prezumpciu neviny. Čo
znamená, že žiadny občan či orgán štátu nie je oprávnený rozhodovať o vine
či nevine predtým, ako o nej rozhodne právoplatný súd. Preto obec Liptovský Ján podala trestné oznámenie vo
veci trestného činu ohovárania a rozhodla sa pozastaviť rubriku knihu návštev na internetovej stránke obce, dokým nebude ukončené vyšetrovanie.
Na internetovej stránke zverejnila obec
k týmto informáciám oficiálne stanovisko: „Obec Liptovský Ján zastáva názor, že
verejnosť v demokratickej spoločnosti má
plné právo získavať informácie, zvlášť tie,
ktoré súvisia s otázkami verejného života. Základom tohto práva by však mala
byť úplnosť a presnosť zverejnených informácií a nie ich účelové skresľovanie a selektovanie tak, ako k tomu neustále dochádza v otázkach rekonštrukcie námestia v Liptovskom Jáne. Na základe týchto
skutočností, s poukázaním na už oficiálne
zverejnené stanoviská obce Liptovský Ján

k týmto otázkam, obec Liptovský Ján už
nebude komentovať, vyvracať ani potvrdzovať žiadne budúce informácie zverejnené k tejto problematike. Každý by mal
sám zvažovať s akou informáciou disponuje, aká je jej dôveryhodnosť a podľa
toho sa rozhodovať o jej zverejnení tak,
aby neboli porušené ostatné práva a právom chránené záujmy tak fyzických ako
aj právnických osôb. Obec zverejní svoje
záverečné stanovisko následne po tom,
ako v danej veci právoplatne rozhodnú
dotknuté štátne orgány.“
Pomaly, ale isto sa, blíži naše najväčšie
tradičné podujatie Svätojánske noci,
ktoré budú v termíne 21.–22. 6. 2013 spojené s oslavami 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 60. výročia školy.
Návštevou nás poctia i občania družobnej obce Fontaine le Port z Francúzska.
„Na financovaní slávností sa bude podieľať obec v spolupráci s OOCR Liptovský Ján Turizmus. Prípravy a organizácia
budú veľmi náročné, touto cestou preto
chceme osloviť všetky organizácie pôsobiace v obci, občanov a sponzorov aby sa
zapojili a pomohli. Zároveň by sme chceli poprosiť občanov a ubytovateľov, aby
si skrášlili svoje okolie a tak prispeli k celkovému príjemnému dojmu z našej obce
a doliny. Na záver by som chcel všetkým
popriať príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a všetkých srdečne pozvať
na Svätojánske noci. Teším sa na spoločne strávené chvíle“, povedal Juraj Filo.

Výzva
Tak ako každý, tak aj tento rok sa organizátori určite potešia, ak sa pridajú ďalší dobrovoľníci, ktorí pomôžu
zabezpečiť hladký priebeh slávností.
Zatiaľ zostáva neobsadená postava zemana Sentivániho, sama som zvedavá,
ako sa organizátori s touto úlohou popasujú a čím nás prekvapia.

Významné
výročia
V roku 2013 si v našej obci Liptovský
Ján budeme pripomínať tieto významné výročia:
750 rokov písomnej zmienky o obci
(1263)
380 rokov od narodenia prof.
M. Szentivániho
150 rokov od narodenia Jána
Čajaka-spisovateľa
160 rokov od narodenia Jána Filu
horára a národovca
110 rokov od narodenia Fraňa Kráľa
90 rokov od založenia TJ Sokol
80 rokov od založenia futbalového
oddielu
60 rokov odovzdania budovy školy do prevádzky
Na úplný záver môjho článku by som sa
chcela poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do aktivít v obci a spoločenských organizácií. Títo ľudia venujú
svoj voľný čas v prospech nás všetkých.
Málokedy sa im dostanú slová uznania a vďaky tak potrebnej pre ich chuť
pracovať ďalej. O to viac počuť kritikov
z radov tých, ktorí sa do nijakej činnosti nezapoja. Áno, kritika posúva človeka ďalej, no aká je miera jej únosnosti?
Naša generácia nie je zvyknutá ďakovať
a oceňovať prácu druhých, chápeme
to ako prežitok z čias totality. No práve
zmes ocenenia a primeranej objektívnej
kritiky posúva ľudí ďalej, dáva im krídla.
Neodstrihávajme týmto ľudom krídla,
lebo ich odstrihneme i sebe.
Monika Urbanová

Prosba
K 750. výročiu prvej písomnej zmienky
o obci sa pripravuje publikácia, chceli by
sme vás touto cestou poprosiť ak vlastníte fotografie, koré by sa mohli použiť
v knihe doneste ich na obecný úrad kde
ich oskenujú a vzápätí vám ich vrátia.
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Privítanie nového roku na Kadi

Trojkráľový koncert, IV. ročník

Tradíciou v našej obci sa stalo vítanie nového roku na Kadi. Schádzajú sa tu nielen obyvatelia Liptovského Jána, ale aj návštevníci obce – turisti, rekreanti. Nechýbali sme ani my, členovia JDS. Pán starosta Juraj Filo vítal prítomných, vinšoval šťastný nový
rok. Nechýbal pri tom čaj s rumom a z ďaleka nás vítala dychovka. Bolo krásne počasie, čo umocňovalo vzájomné priania všetkého dobrého do nového roku medzi priateľmi, známymi, rodinami. Obdivovali sme otužilcov, ktorí v mrazivom, hoci cez obed
slnečnom počasí, mali odvahu namočiť sa v Kadi. Pospevovali sme si pri krásnej hudbe a piesňach. Vďaka všetkým, ktorí pripraViera Brtáňová
vili krásne popoludnie v prvý deň roku 2013.

In Memoriam
Evka Červeňová

Veľká a neopísateľná bolesť naplnila
zas naše srdcia, keď sme sa dozvedeli o smrti Evky. Evky, ktorá mala pred
sebou ešte otvorený svet.
Keď básnik pochopil neodvratnú
blízkosť smrti, napísal: „Až zomriem,
na svete nič sa nestane a nezmení,
len ja stratím svoj život. Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá, smrť je len kus
života ťažkého, čo strašné je, čo zlé je,
to umieranie je.“ Tým všetci chápeme skutočnosť, že človek je pominuteľný ako všetko na svete, lebo
taký prísny je odveký zákon prírody, života a smrti. Sama tá strašná
smrť patrí k životu, je s ním úzko
spojená, je jeho zakončením, ale aj
pokračovaním.

Zima prekvapila dvakrát

Začiatkom februára prišla snehová nádielka na akú sme čakali celú zimu. V priebehu noci napadlo množstvo snehu, ktoré mohých z nás zaskočilo. Naštastie nie pracovníkov obecného úradu, ktorí od skorých ranných hodín odhŕňali sneh a v priebehu
dopoludnia sa im podarilo sprejazdniť cesty, ba i chodníky. Akoby zima nechcela odísť a tak i v marci nám dopriala ešte jednu
snehovú nádielku.

Evka odišla, už sa nevráti, už sa neopakuje, a predsa tu zanechala niečo
po sebe, niečo, čo môže zostať jedine
po človeku. Je to jej práca, jej činnosť
života, ktorú vykonala pre spoločné
dobro tejto obce. Sú to jej materiálne
hodnoty, ale predovšetkým hodnoty
neraz ťažko merateľné, ťažko postihnuteľné hodnoty ducha.
Evka bola pre nás jedna skromná, zásadová žena s veľkým optimizmom.
Dielo, ktoré vykonala, tu zostáva v činoch, vo výsledkoch práce. Budeme
na ňu spomínať s úctou a láskou. Nekončí láska a vďačnosť za to, čo dobrého naša Evka vykonala, pre svoju
rodinu, pre nás. A nebolo toho málo.
Šla cestou bez strachu pred zajtrajškom, cez úskalia a prekážky, ktoré
jej do cesty postavil život.
Česť jej pamiatke, nezabudneme!
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Zbor sv. Jána Krstiteľa usporiadal v nedeľu 6. januára 2013 v Rím. kat. kostole
v Liptovskom Jáne – Trojkráľový koncert, ktorý sa stal tradíciou obce. Minulé ročníky boli veľmi úspešné. Myšlienka tohto podujatia prilákala nielen
domácich, ale aj ľudí z okolitých obcí
a turistov.
Program koncertu bol zostavený tak,
aby potešil prítomných divákov a spríjemnil im doznievajúce vianočné sviatky. V rámci koncertu sa prezentoval domáci mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň, domáci zbor sv. Jána
Krstiteľa, FS Kriváň-Východná a sólistka
Elena Jurenová z Lipt. Hrádku. Malým
prekvapením bol prváčik sólista Jakubko Garabáš. V ich podaní zneli skladby sakrálne, folklórne, určené širokému
publiku. Sprievodné slová Renátky Hurajovej ako vždy umocnili slávnostnú
atmosféru podujatia. Vianočné piesne
sa rozozneli po celom kostole. Aj takýmto minikoncertíkom sme chceli potešiť
vaše srdiečka, ale predovšetkým ohlasovať radostnú zvesť o narodení Ježiška.
Po odznení druhej časti koncertu sme si
spoločne zaspievali tradičnú vianočnú
pieseň Tichá noc.

vaše očakávanie? Dali ste nám to najavo
úsmevom, dotykom rúk, objatím, lebo
tento koncert sme pre Vás pripravovali
s láskou.
Ďakujem predovšetkým svojim spevákom za ich trpezlivosť, snahu a lásku
k spevu. Ďakujem p. P. Tajátovi a jeho
spevokolu za krásne spríjemnenie svojimi piesňami. Zároveň sa chcem poďakovať skvelým žienkam z FS Kriváň-Východná, boli ste úžasné. Ďakujem svojej kolegyni Elenke Jurenovej, ktorá si so
mnou zaspievala a ktorá mi vo všetkom
pomáhala, obliekla ma do krásneho
kroja. Ďakujem Vladkovi a Mirkovi Balcovcom za výborné technické prevedenie, za profesionalitu a podporu.
A na záver ďakujem svojmu Peťkovi
a mojím deťom, ktorí vždy tak trpezlivo
znášajú moju stálu neprítomnosť doma,
za ich lásku, pochopenie a podporu.
Ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste nás
Petra Dubjelová
prišli podporiť!

Všetko to naše spoločné úsilie smerovalo k jedinému cieľu. Predchádzalo
tomu veľa príprav, sprevádzaných napätím a snahou čo najlepšie nacvičiť
piesne. To všetko nám prinášalo radosť
a očakávanie. Či sa nám podarilo naplniť
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Svätojánske fašiangy

ktorých by to nešlo, za oživenie mrazivého januárového dňa a uchovávanie
ľudových tradícií pre nasledujúce generácie. Verím, že na budúci rok sa pridajú
ďalší, ktorí sa radi veselia, ďalší, ktorí nás,
masky, pohostia.
Ako sa vraví: „Lepšie je raz vidieť ako
Petra Dubjelová
stokrát počuť“.

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa
vlastne začína už v čase od Troch kráľov
a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari.
Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového
pôstu.

zakáľačky, maškary a muzika. Mnohé
dediny a osady si tieto obyčaje zachovávajú dodnes.
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“
Aj táto pieseň sa niesla ulicami našej
obce v sobotu 26. januára 2013. Jánčania v rôznych fašiangových kostýmoch
a tiež najmenšie deti v originálnych
maskách. Takto, spoločne so skvelou
muzikou Haluška, sme putovali ulicami Liptovského Jána. Dedinčania boli

Na slovenskom vidieku v minulosti k fašiangom patrili neodmysliteľné
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pohostinní a my, fašiangovníci, sme sa
často zastavovali na malé pohostenie
pred rodinnými domami a zapĺňali sme
koše s výslužkami. V ľudovom tanci sa
pokračovalo v sále Štartu na fašiangovej zábave až do neskorej noci. Všetci
zúčastnení si mohli pochutnať na výborných šiškách, ktoré pripravili manželia Šajbidorovci so svojou partiou. Bol
to skvelý deň radosti, spevu, tanca i pitia
a najmä smiechu.
Fašiangový sprievod sa stáva v našej
obci tradíciou, čo ma nesmierne teší.
Naozaj, je to deň, ktorý by mal spojiť
takmer celú dedinu. Ďakujem touto cestou Ľubomírovi Urbanovi, že pred tromi
rokmi nabral odvahu, zorganizoval a ďalej organizuje fašiangový sprievod. Samozrejme a všetkým občanom, účastníkom fašiangového sprievodu, bez
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Medzinárodný deň žien

MDŽ očami dôchodkýň
MDŽ – sviatok – tak zaznávaný, ale najmä v minulosti toľko oslavovaný. Pravdou
však je, že ho intenzívnejšie a aktívnejšie
oslavovalo mužské pokolenie. A nežnejšia časť populácie, obdarovaná kvietkom a tradičným „froté“ uterákom alebo
utierkami, sa ponáhľala domov, k deťom
do tzv. druhej smeny.

„Žena, čo to slovo v sebe ukrýva, čo ono
znamená? Niekto v ňom vyčítal náruč
matky, iný starostlivosť, opateru vrásky.
Dieťa mamu vždy usmiatu a láskavú. Povedz nám – kto si? Povedz, žena usmiata,
milá, neraz ubolená. Čo skrývaš v slzách?
Perly, žiaľ? „

Kde a kedy sa teda začala tradícia osláv?
Už rok po kodanskej konferencii sa MDŽ
oslavoval v Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Švajčiarsku, hoci presný dátum nebol stanovený. Ženy protestovali proti
nedostatočnej reprezentácii žien v odboroch. Tvrdenia o dátume i jeho zdôvodnení sa rozchádzajú – bol to buď 8.
marec alebo 19. marec, zvolený nemeckými ženami, ktoré si takto pripomínali ozbrojené povstanie proti pruskému
kráľovi v roku 1848, pretože panovník
neuskutočnil volebné právo žien, hoci
im to vo svojich reformných krokoch
sľúbil. Oslavy prebehli aj v USA, ale v poslednú februárovú nedeľu.

S pravidelnosťou, akú má v sebe iba čas,
sme sa opäť priblížili k mesiacu – marec.
Deň 8. marec je označený ako Medzinárodný deň žien vo väčšine kalendárov
na svete… Oslavujeme ho, ale väčšina
z nás ani nevie, že kde a kedy tento sviatok vznikol. Určite si mnoho z vás myslí,
že je to len jeden zo starých komunistických sviatkov, ale nie je to tak. Poďme si
trochu zaspomínať…

Monografia o ženskom pokrokovom
hnutí na Slovensku však uvádza, že
oslavy MDŽ v Čechách a na Slovensku
sa konali už pred 1. svetovou vojnou,
v Prahe roku 1911, v Bratislave, niektorých ďalších robotníckych centrách roku
1914. Bratislavské ženy žiadali okrem
iného aj všeobecné, rovné a tajné volebné právo, ktorého súčasťou sa malo
stať i volebné právo žien. Pražská účasť
na oslavách býva však zahrnutá pod
„niektoré iné európske krajiny“.

Dňa 26. a 27. augusta 1910 v Kodani
sa konala II. medzinárodná konferencia žien. Zúčastnilo sa jej sto delegátok zo 17 krajín. Tu vznikol nápad, aby
sa 8. marec oslavoval ako deň boja žien
za sociálne a politické zrovnoprávnenie, za medzinárodnú solidaritu, proti
militarizmu a vojne. Dátum bol zvolený
na počesť prvého organizovaného vystúpenia žien, robotníčok z krajčírskych
a textilných dielní v New Yorku, 8. marca 1857 proti krutému vykorisťovaniu
a diskriminácii.
8
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Počas 1. svetovej vojny mali byť oslavy zakázané. Až v roku 1918 sa mal


V našej obci sa oslava tohto sviatku stala už tradíciou. Na tohtoročnej sa stretlo
okolo 90 žien v jedálni „ŠTARTU“. Veselej
zábave predchádzalo obdarovanie každej
z prítomných kvietkom z rúk toho najpovolanejšieho – starostu obce a darček v podobe piesní a básní detí z materskej školy
a žiakov zo základnej školy. A aká by to bola
oslava bez muziky. O tú sa postarali nestarnúci „Chlapci Mlynčekovci“. Svojim širokým
repertoárom vyhoveli snáď všetkým vekovým skupinám žien, ktoré sa zabávali až
do večerných hodín. A to i pri veľmi obmedzenom počte prítomných mužov. Doba
pokročila – ženy sú „sebestačné“, tak, ako
to odznelo v jednej z detských básničiek
pre ženy:
Mám ja pocit blažený, keď myslím na Vás,
na ženy. Kto Vás najviac trápi? Tak to sme
my,chlapi! Preto veľká úcta – Vy ste pánmi
Zora Šimovčeková
ľudstva!
za oficiálny dátum oslavy MDŽ ustanoviť 8. marec, pripomínajúci stretnutie žien za volebné právo 8. marca 1908
v New Yorku.
V nasledujúcom roku sa na podobnom
stretnutí na newyorskom Manhattane
malo zísť dvetisíc ľudí. Na území Slovenska a Čiech sa oslavy obnovili na základe iniciatívy žien roku 1921. Najmä
od 50. rokov sa oslavyMDŽ dostali pod
výlučnú správu straníckych a štátnych
inštitúcií a ich účel bol, aby ženy získali pocit, že režimu na nich záleží a že sú
jeho súčasťou.
Oslavovať 8. marca znamená pripomínať si potrebu rovnosti príležitostí žien
a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si
ženy a dievčatá môžu byť isté, že na ich
názoroch, hodnotách a snoch záleží, aby sme si naozaj mohli užívať svet,
v ktorom sme rovnoprávne s mužmi.
Petra Dubjelová

Starosta obce p. Juraj Filo a poslanci OZ
pozvali všetky ženy Liptovského Jána
na sobotu 9. 3. 2013 na posedenie pri
príležitosti MDŽ.
Privítali nás karafiátom a blahoželaním
k sviatku v krásne pripravených priestorov Štartu. Milými slovami sa k nám prihovoril starosta p. Juraj Filo. Uviedol
program detí tunajšej MŠ a ZŠ. Program
detí nás vždy dojme, pri ich vystúpení
prežívame radosť aj z ich bezprostredného prejavu. Prekvapili nás milými darčekmi, kvietkami.

osláv p. Jurajovi Filovi, starostovi, obce,
poslancom OZ, deťom MŠ, žiakom ZŠ,
p. učiteľkám a vychovávateľkám za nácvik piesní, básní, tancov. Vedeniu a pracovníkom Štartu za krásne prostredie,
príjemnú atmosféru.
Poďakovanie patrí aj členom hudobnej
skupiny Senior Bend, ktorí sa postarali
o našu zábavu do samého večera.

Pani Viera Brtáňová po oficiálnej časti osláv v mene všetkých žien prítomných na oslave poďakovala všetkým,
ktorí sa podielali na príprave a priebehu

Deň učiteľov
Dvadsiaty ôsmy marec je sviatkom
všetkých učiteľov aj ostatných zamestnancov v školstve. Tak ako každoročne
aj v tomto roku sa starosta obce Juraj
Filo stretol so zamestnancami našich
miestnych škôl. Pozval ich na srdečné
stretnutie do Štartu. Zdôraznil, aké dôležité je vzdelanie pre všetkých našich
žiakov.
Duša mladého človeka je ako notová
osnova, melódiu ktorej píše sám pedagóg s obetavosťou, láskou a námahou.
Taký je jeho údel. Sám si ho zvolil, veriac,

že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vznešených“.

a Mgr. Gabrielu Kompišovú za vinikajúce výsledky.

Pri tejto príležitosti za obetavú prácu
vo výchove a vzdelávaní ocenil starosta
obce týchto zamestnancov: Mgr. Danielu Frölichovú pri príležitosti jej životného jubilea 60 rokov, Darinu Jančuškovú,
hlavnú kuchárku za 30 rokov odpracovaných v ZŠ s MŠ, Ľubicu Uličnú za dlhoročnú prácu v školstve, Mgr. Máriu
Devečkovú, Bc. Zuzanu Kissovú a Jaroslavu Cholvádtovú za prácu v školstve
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SKI&AQUA BUS
Od 26.12.2012 začal z Jánskej doliny
a Liptovského Jána premávať do lyžiarskeho strediska Jasná a späť SKI&AQUA
BUS ako jedna z piatich liniek v rámci regionálneho projektu prepravy turistov
medzi najväčšími strediskami cestovného ruchu na Liptove. Projekt pripravovali, realizujú a zároveň aj jednotlivo
financujú tri oblastné organizácie cest.
ruchu pôsobiace v regióne: OOCR Liptov, OOCR Jasná a naša OOCR Liptovský
Ján Turizmus.

Návšteva obce Svatý Jan pod Skalou

doliny do Jasnej 28 % (veľký autobus)
a dvoch neskorších spojov 16–19 %
(mikrobusy). Z Jasnej prvý spoj 5 % druhý spoj 20 % a posledný spoj z Jasnej
veľký autobus 36 %. Celkovo sa v januári jánskym skibusom na trase Jánska dolina – Jasná a späť prepravilo cca 2 720
cestujúcich.
„Aj napriek vyššie uvedeným informáciám, skibus vnímam ako veľmi veľké pozitívum, pretože vďaka nemu sa nám
do hotela SOREA Máj podarilo dostať takých klientov, ktorí u nás po minulé roky
neboli. Navyše sa nám oproti minulej
zimnej sezóne markantne zvýšila obsadenosť hotela. Máme úplne nových klientov z Lotyšska a Varšavy, ktorí si zakúpia
LRC a budú chodiť lyžovať. Zvýšil sa nám
oproti minuloročnej zime aj predaj LRC
kariet.“ Skonštatovala p. Silvia Čížiková,
riaditeľka Hotela SOREA Máj v Lipt. Jáne.

Preprava je zabezpečovaná autobusmi a mikrobusmi podľa riadnych grafikonov. Tie naše spolu aj s umiestnením
zastávok boli konzultované s tými ubytovateľmi z Jána a Jánskej doliny, ktorí prejavili o túto službu záujem. V našej doline a dedine tak bolo celkovo
umiestnených 13 zastávok.
Z doterajších skúseností, ohlasov a štatistík môžeme túto „novinku“ v oblasti
miestnej prepravy hodnotiť celkom pozitívne aj keď sú veci, ktoré bude treba postupne doriešiť a zlepšiť napr.: viac spropagovať túto službu, zlepšiť označenie
autobusov a mikrobusov, čiastočne
upraviť grafikon (odchody, príchody,
počet spojov), posilniť spoje pre organizované skupiny. Netreba však zabúdať,
že sa jedná o „skúšobnú sezónu“ a v tejto
fáze sa učíme na vlastných chybách.

Čo dodať na záver? SKI&AQUA BUS, ako
nový produkt v tomto regióne, určite
prispel a prispeje k zvýšenému záujmu
turistov a návštevníkov nielen o región Liptov, ale aj o Liptovský Ján a Jánsku dolinu. Zvyšuje to atraktívnosť územia a pomáha to zlepšiť podnikateľské
prostredie a tak spätne podporiť rozširovanie a skvalitňovanie poskytovaných produktov a služieb. Liptovský Ján
a Jánska dolina vďaka tomu postúpia
o ďalší stupienok vyššie na rebríčku vyhľadávaných a obľúbených turistických
Ľubomír Urban
destinácií.

Niekoľko údajov z januárových štatistík: obsadenosť ranného spoja z Jánskej

vedúcich niekde od katolíckeho kostola na Hrádok. V kláštore sa nachádza
kras a významné jaskyne, podobne aj
v českej obci sa nachádzajú v travertíne vytesané chodby, ale na rozdiel
od Liptovského Jána sú dobre dostupné
a preskúmané.

Lyžiarsky
odiel
TJ Štart
V Bachledovej doline sa 16. 3. 2013
uskutočnilo finále Slovenského pohára predžiakov v alpskom lyžovaní
2012/2013. Táto sezóna bola mimoriadne úspešná pre klub TJ Štart Liptovský Ján, ktorý v celkovom hodnotení družstiev obsadil 5. miesto.
Vďaka patrí všetkým desiatim pretekárom, ktorí počas ôsmych kôl nazbierali dostatočný počet bodov
na toto skvelé umiestnenie.
Svojimi výsledkami ale najviac potešili Lenka Niňajová, staršia predžiačka, ktorá obsadila 1. miesto a stala sa
tak víťazkou tohtoročného Slovenského pohára a Adriana Pavelicová,
mladšia predžiačka, ktorá po víťazstve v poslednom kole obsadila celkovo výborné 8 miesto na Slovensku.
Za úspešnú sezónu patrí poďakovanie aj rodičom za svoj voľný čas
a hlavne trénerovi Igorovi Niňajovi
za úsilie a námahu.
Rodičia LO TJ Štart Lipt. Ján
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Keď sme v roku 2007 v múzeu v Beroune otvárali (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liprtovskom Mikuláši) výstavu Spolupráca
slovenských a českých jaskyniarov pri
prieskume podzemia, tak sme úplnou
náhodou nakrátko navštívili aj malú
obec Svatý Jan pod Skalou. Už vtedy
sme si uvedomili niektoré podobnosti
s Liptovským Jánom. V novembri roku
2012 sa konal pri príležitosti 40. výročia
založenia CHKO Český kras seminár práve v tejto obci, ktorého sme sa zúčastnili. Počas dvoch dní sme mali možnosť
bližšie spoznať túto zaujímavú obec
a na základe toho sme napísali niekoľko
myšlienok, ktoré by azda mohli zaujímať
obyvateľov Liptovského Jána.
Obec Svatý Jan pod Skalou sa nachádza
neďaleko Prahy v Chránenej krajinnej
oblasti Český kras a dnes tu žije 55 obyvateľov. Podľa legendy sa usadil v miestnej jaskyni pustovník Svätý Ivan niekedy v 9. storočí n. l. a prežil v nej 42 rokov
svojho života. Nad jeho meditačnou jaskyňou vyrástla v 11. storočí malá kaplnka, v 17. storočí kláštorný komplex a barokový kostol Jána Krstiteľa. Svatý Jan je
príjemné miesto, ktoré je častým cieľom
turistov navštevujúcich Český kras.
Spoločné veci: Názov Liptovský Ján, Svaty Jan pod Skalou, za názvami sa skrýva
meno Ivan, v prípade Liptovského Jána
je to Sentiváni a v druhom prípade je to
pustovník Svätý Ivan a prekladom z latinského názvu Ivan (Ioannes) vznikli
názvy Ján. Obidve obce sú významnými
centrami turistického ruchu.

Kostoly sv. Jána Krstiteľa – v oboch obciach sa nachádzajú katolícke kostoly
zasvätené sv. Jánovi Krstiteľovi. Priamo
spod kostola vo Svatom Jáne pod Sklaou
vyviera prameň vody, ktorému bola pripisovaná liečivá moc. V Jáne zase vyviera
prameň spod kopčeka na ktorom je kostol sv. Jána Krstiteľa postavený. Vyvieranie vôd spod kostolov, akoby bolo symbolom krstu vodou, ktorým Sv. Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša Krista. Zaujímavosťou
je, že na bulharskom ostrove Svätý Ivan
archeológovia v roku 2010 našli v mramorovom relikviári ostatky, ktoré pripisujú sv. Jánovi Krstiteľovi. V bulharčine je
Ivan ekvivalentom nášho mena Ján.
Hrobky šľachticov – na cintoríne v Liptovskom Jáne majú hrobku Szentiványiovci. V Svatom Jáne pod Sklaou sú
v kaplnke sv. Maximiliána sú pochovaní
príslušníci rodiny Berger – grófka Wlaburga von Lackner a Maximilián Berger,
predseda spolku pre postavenie Národného divadla v Prahe.

Pramene teplých vôd – podobne ako
v Liptovskom Jáne sú teplé pramene
a boli tu v minulosti kúpele, tak aj v Svatom Janovi sú teplé pramene, ktoré sa
využívali na liečbu. V Svatom Jáne sa
minerálnou vodou plnili fľaše ktoré sa
predávali v širokom okolí. Travertíny alebo penovce vznikajú vyzrážaním minerálnych látok z termálnych vôd a nachádzajú sa v obidvoch obciach.
Staré bane Sentivániovcov na zlato
a striebro sa nachádzajú najmä v závere Jánskej doliny, pod hlavným hrebeňom Ďumbiera, ďalej v doline Štiavnica, ale aj na Konskom Grúni a Ludárovej holi. Ťažilo sa tu najmä na prelome
18. a 19. storočia. V okolí Svatého Jána
pod Sklaou boli lomy a podzemné bane
na vápenec. Najznámejšie, dnes pre turistov sprístupnené, sú Solvayovy lomy,
kde sa amatérski nadšenci snažia priblížiť návštevníkom vývoj ťažby a dopravy
vápenca v Českom krase.
Určite by sa dlhším hľadaním našlo spoločných vecí viac, ale týmto krátkym
príspevkom sme chceli iba poukázať
na existenciu obcí, o ktorej určite mnohí obyvatelia Liptovského Jána netušili.
Pre noviny z Liptovského Jána napísali a odfotili
Peter Laučík a Peter Holúbek

Jaskyne, v Liptovskom Jáne sa nachádza kras a významné slovenské jaskyne
(viac ako 200 jaskýň s dĺžkou viac ako 42
kilometrov), podobne aj v českej obci sa
nachádza viac ako 50 jaskýň. Najdlhšia
je Arnika, 155 m. Najznámejšia je jaskyňa Svätého Ivana, v ktorej sú náboženské pamiatky a prístupná je iba z kostola Svätého Jána Krstiteľa. Jej dĺžka je 30
metrov a je do značnej miery poznačená ľudskou činnosťou.
Podzemné chodby – v Liptovskom Jáne
sú legendy o podzemných chodbách
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Okienko seniorov

od 1. 12. 2012 do 30. 3. 2013
Kultúrou žijeme

Hodnotili sme našu činnosť za rok 2012
Dňa 31. 1. 2013 sme uskutočnili v hoteli
Štart hodnotiacu členskú schôdzu našej
základnej organizácie. Pre zmenu termínu konania hodnotiacej schôdze sa
jej nemohol zúčastniť podpredseda OR
JDS v Liptovskom Mikuláši pán Albert
Albert. Pozvanie prijal a rokovania sa zúčastnil starosta obce p. Juraj Filo.

našich členov v spevokoloch a hudobná skupina Senior Bend – bez ich hudby
a spevu si naše akcie nevieme predstaviť. Podobne môžeme povedať aj o trvalej expozícii „Naše dedičstvo“. Pri jej tvorbe sme nepredpokladali, že bude mať
až taký veľký ohlas.
Naši členovia tam odpracovali veľké
množstvo brigádnických hodín pri sprevádzaní návštevníkov a udržiavaní poriadku a čistoty. Pre novú sezónu predpokladáme využiť aj chodbu postavením panelov, kde chceme prezentovať
život v obci a činnosť našej organizácie.
Za možnosť naďalej sprístupňovať expozíciu verejnosti vďačíme predsedovi
COOP Jednota v Liptovskom Mikuláši
a za spoluprácu ďakujeme ved. predajne p. Jurčovej a celému kolektívu.

V úvode rokovania nám Renátka Hurajová zarecitovala báseň Miroslava Kasandru „Starenka pri fontáne“. Predsedníčka ZO p. Viera Brtáňová predniesla správu o činnosti z každej oblasti,
na ktorú bola naša činnosť zameraná.
V plnení úloh sme dosiahli dobré výsledky a zorganizovali sme mnohé akcie, podujatia, ktorých sa seniori zúčastnili v hojnom počte. Ako dôkaz spokojnosti a záujmu o našu činnosť berieme
fakt, že nám do organizácie pribúdajú
noví členovia. Od marca 2012 nám pribudlo 13 členov. Základná organizácia
má k marcu 2013 118 členov.

Aktivitu našich členov sme sa rozhodli hodnotiť a na hodnotiacich a výročných členských schôdzach udeľovať
„Ďakovné listy“. Za rok 2012 sa výbor
ZO rozhodol udeliť toto ocenenie p. Jánovi Mlyčekovi za vedenie hudobnej
skupiny Senior Bend, p. Blažene Brtáňovej za aktivitu pri zhotovovaní výstaviek, p. Márii Kráľovej za reprezentáciu našej ZO na Okresných športových

Pani Margita Dúbravcová predniesla správu o hospodárení za rok 2012
a správu revíznej komisie. Ďalej pani
Viera Brtáňová oboznámila prítomných
s plánom činnosti na rok 2013, kde sme
sa podobne, ako v minulom roku, zamerali na činnosti, ktoré sme uskutočňovali v minulom období, ku ktorým patria besedy, návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí. Aktivitu budeme
ďalej rozvíjať v oblasti turistiky a športu
a skrášľovania životného prostredia.
Že nie sme len konzumentmi kultúry, ale aj tvorcami, svedčí účinkovanie
12
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Záujem o vystúpenie bratov
Nedvědovcov bol veľký, preto
sme zorganizovali účasť na ich
vystúpení. Trochu sme zosmutneli,
keď nám bolo oznámené, že
vystúpenie sa presunie na 22.
novembra 2012. Plní očakávania
dobrej nálady, sme sa zišli v Dome
kultúry v Liptovskom Mikuláši.
Naše očakávania boli nadmieru
splnené. Od samého začiatku bratia
Nedvědovci nadviazali s nami úzky
kontakt a pesničky sme spievali
spoločne. V tejto úžasnej atmosfére
sme nechceli veriť, keď oznámili
koniec. Dlhotrvajúcim potleskom
sme ich donútili vrátiť sa trikrát.
Tento úžasný umelecký zážitok nám
dal kus energie.

Zíkavame skúsenosti
Hoci už máme veľa skúseností s pečením rôznych zákuskov, rozhodli
sme sa zdokonaliť v tomto smere.
Na 5. 12. 2012 sme si zorganizovali
stretnutie v krásnom prostredí penziónu Victoria, kde nám p. Iveta Lukáčová pripravila výšivky s vianočnou
tematikou a vyzdobené medovníky.
Najskôr nám doporučila osvedčený
recept na medovníky, na cukrovú
polevu a učila nás vytvoriť si z papiera vrecúško na zdobenie. Potom sme
sa všetky dali do zdobenia. Bolo nám
veselo. O príjemnú pohodu sa starali
majitelia penziónu, manželia Garabášovci, za čo sme im vďační. Poďakovali sme sa predovšetkým p. Lukáčovej, ktorá napriek mnohým povinnostiam si našla čas, prišla medzi nás
a predviedla svoje zručnosti a s nami
trpezlivo zdobila.
Lúčili sme sa s pocitom veľmi príjemne a užitočne stráveného
popoludnia.

hrách, p. Vladimírovi Kubovčíkovi
za za prednes poézie na našich podujatiach a starostu obce Juraja Filu za spoluprácu a pomoc našej organizácii.
Starosta obce nás vo svojom príhovore
oboznámil s pripravovanými oslavami
750-ročnice obce a úlohami, ktoré nás

pre najbližšie obdobie čakajú. Poďakoval nám za aktivitu, spoluprácu a pomoc nám prísľúbil naďalej.
Veríme, že úlohy, ktoré sme si na hodnotiacej členskej schôdzi vytýčili, spoločnými silami v zdraví a pohode sa nám
podarí splniť.

Posedenie pri stromčeku
Aj v tomto roku pripravil pre seniorov obce Liptovský Ján obecný úrad
a obecné zastupiteľstvo posedenie
pri stromčeku. Uskutočnilo sa 8. 12.
2012, zúčastnili sme sa ho v hojnom
počte. Prežívali sme príjemné, dojemné chvíle pri programe detí MŠ,
ZŠ a Špeciálnej základnej školy internátnej z Liptovského Jána. Spestrením bolo vystúpenie folklórnej
skupiny zo Smrečian. Program detí
našich škôl je z roka na rok zaujímavejší, pútavejší.
Toto podujatie bolo významné pre
našich členov pani Helenu Mlynčekovú, Máriu Ruskovú, pána Pavla Šúleka a bývalého nášho člena a funkcionára pána Jozefa Lukáča. Starosta
obce p. Juraj Filo im za dlhoročnú aktívnu prácu odovzdal pamätné listy,
k čomu im gratulujeme!
Veľmi si vážime, že obecný úrad, starosta p. Juraj Filo s poslancami OZ
pripravia pre seniorov takéto podujatie. Sú to chvíle, kedy zabudneme
na starosti, ťažkosti, choroby, ktoré
s vekom príchádzajú. Máme šťastie,
že máme okolo seba ľudí, ktorí
na nás nezabúdajú. Aj to, že máme
priestory, kde sa môžeme stretnúť.
Za toto krásne stretnutie vyslovujeme poďakovanie starostovi obce
p. Jurajovi Filovi, všetkým poslancom
OZ, ktorí sa podieľali na jeho príprave a priebehu, deťom z MŠ, žiakom ZŠ a ŠZŠI za program, ale hlavne p. učiteľkám a vychovávateľkám
za nácvik tohto programu. Poďakovanie ďalej vyslovujeme vedeniu
Štartu a jeho pracovníkom za krásne
prostredie, výborné jedlo a starostlivosť. Veľké poďakovanie patrí tým,
ktorí sa po celú dobu starali o zábavu, našej hudobnej skupine Senior
Bend. Ďakujeme!

Maľovanie veľkonočných vajíčok
Penzión Victoria sme po krátkom čase
navštívili znova. Manželia Garabášovci nám umožnili stretnúť sa u nich 20.
februára 2013 na „popoludní ručných
prác“.
Chceli sme sa oboznámiť s viacerými
technikami zdobenia veľkonočných vajíčok. Pani Margita Dúbravcová predviedla techniku navíjania nitiek na nafúknuté balóniky, p. Viera Brtáňová ukázala
maľovanie voskom, p. Kvetoslava Čániová nás učila dierkovať vyfúknuté vajíčka
ihlicovým pilníčkom.
Pán Milan Brtáň nám doniesol obháčkované vajíčka. Techniku zdobenia háčkovaním nám mala predviesť jeho manželka pani Blažena, ktorá ležala so zlomenou nohou v nemocnici. Pán Milan
nás informoval, ako sa pri takejto technike postupuje, mal to tak od manželky pripravené. Veľmi sme si cenili jeho
ochotu doniesť a ukázať nám techniku
háčkovnia.


Zo všetkých techník sme mali pripravené hotové výrobky, z ktorých sme urobili mini výstavku aj s výšivkami s jarnou
tematikou. Nastala čulá aktivita, postupne sme si vyskúšali všetky techniky. Potešilo nás, že prišla medzi nás aj mladá
generácia, Kvetoslava Čániová, Iveta Lukáčová a Renáta Filová s dcérou Laurou.
Maľovala s nami aj vnučka pani Dariny
Garabášovej Viktória. Pri takýchto činnostiach sa utužujú medzigeneračné
vzťahy.
Zaujaté prácou sme si ani neuvedomovali, ako rýchlo beží čas a musíme činnosť ukončiť. Bolo nám veľmi príjemne.
Postarali sa o to manželia Garabášovci.
Pani Brtáňová na záver poďakovala
všetkým prítomným za pekné spoločné
„aktívne“ chvíle a verí, že sme nadobudli poznatky a zručnosti z predvádzaných
techník. Manželom Garabášovcom, že
sme sa mohli stretnúť v ich penzióne.
Pripravila Viera Brtáňová, predsedníčka ZO JDS v Lipt. Jáne
Noviny z Jána
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Okienko seniorov

V materskej škole
Od začiatku školského roku pracuje
s 5-6 ročnými deťmi jedenkrát do týždňa PaeDr. Soňa Hlavajová, špeciálny
pedagóg s Centra pedagogiocko-psychologického poradenstva a prevencie
v Liptovskom Mikuláši podľa projektu
zameraného na prevenciu porúch čítania a písania. Súčasťou sú aj pravidelné konzultácie s rodičmi, ktoré rodičia
do značnej miery využívajú.
Zápis do materskej školy prebiehal
od 15. februára, už prvý deň si prevzalo
žiadosti 24 rodičov – jedno dieťa 4 ročné, 7 detí mladších ako tri roky, sú deti
3ročné. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dostanú rodičia najneskôr do 31.
mája 2013.

Celookresné
oslavy MDŽ
Seniori, účastníci Svätojánskych fašiangov
Najpočetnejšia skupina fašiangového
sprievodu boli seniorky našej ZO. Už tretíkrát sa pripravovali na Svätojánske fašiangy. Stretli sa v Štarte, odkiaľ za sprievodu ľudovej hudby Haluška prechádzali obcou. Ľudová hudba im hrala
nielen do kroku, ale i do tanca.

vyhodnotením masiek. Vyhodnotená
ako najpočetnejšia skupina Anjeli boli
naše členky. Z masiek ako najstaršiu
účastníčku vyhodnotili p. Annu Strapoňovú, našu členku.
Všetkých, ktorí sme sa Svätojánskych fašiangov zúčastnili, čakalo v hoteli Štart
typické fašiangové pohostenie šišky
s čajom a veselá zábava.

Na mnohých miestach ich obyvatelia
obce pohostili a niečo dostali i do košíkov. Po týchto zastaveniach prišli do Štartu, kde bolo pripravené fašiangové posedenie, ktoré sa začalo

Už teraz sa zamýšľame nad tým, čím
prekvapíme na budúci rok.

Sprievodca bezstarostným starnutím
Vo svojej činnosti sme sa zamerali aj
na oblasť sociálneho zabezpečenia. Aby
sme sa oboznámili s novinkami z tejto oblasti, pripravili sme prednášku
spojenú s besedou o životnom poistení seniorov „Sprievodca bezstarostným
starnutím“.

vecných otázok na prednášajúcu, ktorá s nimi pohotovo a odborne otázky
prekonzultovala. Boli to pre nás nové
informácie, ktoré nám poslúžia v našom rozhodovaní, ako sa v tomto smere
zabezpečiť.
Stretnutie sme ukončili poďakovaním
p. Gutraiovej za odbornú prednášku,
odborné rady a p. Dzúrovej za konkrétne rady.

Na trhu poisťovní sa objavujú úplne
nové produkty a tak sme sa rozhodli seniorov s nimi oboznámiť. Na prednášku
sme pozvali pani Martu Gutraiovú, managerku ING Životnej poisťovne v Liptovskom Mikuláši a jej finančnú agentku
pani Marcelu Dzúrovú.
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Z rúk primátorov Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku p. Slafkovského, p. Trégera, predsedu OR JDS
p. Kotiana a ostatných prítomných
mužov všetky ženy boli obdarované
Viera Brtáňová, predseda ZO JDS
karafiátmi.

Dňa 4. februára sa 5–6 ročné deti zúčastnili zápisu do 1. ročníka ZŠ, v tunajšej základnej škole 27 detí, rodičia piatich detí
požiadali pri zápise o vyšetrenie školskej zrelosti.
Karnevalom 12.februára sa aj v materskej škole po celodennej veselej zábave
skončilo fašiangové obdobie.
V prvom polroku školského roka
2012/2013 bolo zapísaných 74 detí, kapacita materskej školy je 69 detí. Deti navštevujú tri triedy materskej školy. V 1.
triede 3–4 ročných je počet 20 detí, v 2.
triede 4–5 ročných detí 26, v 3. triede
5–6 ročných detí 28. Adaptačný pobyt
absolvovalo úspešne 15 detí v 1. triede,
v 2. triede tri deti. V 3.triede má odloženú povinnú školskú dochádzku päť detí.

Aj v druhom polroku školského roka
bude organizovaných množstvo akcií
nielen pre deti, ale i pre rodičov. Včas
o nich budeme informovať nielen rodičov, ale aj širokú verejnosť a už teraz sa
na spoločné stretnutia tešíme.
Zora Šimovčeková

Dvadsaťtri detí – predškolákov absolvovalo lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku „Javorovica“ pod vedením Mgr. Gabriely Kompišovej a Dany Fáberovej
a za pomoci rodičov R.Vajsa a I.Chlebovej,
kde si deti osvojili základné lyžiarske zručnosti a schopnosti, naučili sa ovládať „neposlušné lyže“ i „gombičku“ na vleku.

Počet detí z Liptovského Jána je 44 detí,
z Uhorskej Vsi 14, z Podturne 13 a z Liptovského Mikuláša 3 deti.
Krúžková činnosť bola organizovaná
v šiestich krúžkoch – oboznamovanie
s anglickým jazykom– lektor – Mgr. Fetske – 26 detí – v dvoch skupinách. Dramaticko-literárny krúžok –
Mgr.Gabriela Kompišová – 22 detí. Počítačový krúžok – R. Hurajová – 24 detí.
Športový krúžok – Dana Fáberová – 20
detí, výtvarný krúžok – Ľubica Uličná –
22 detí. Krúžky navštevujú len deti 5–6
ročné, organizované sú v popoludňajších hodinách.

Pani Gutraiová veľmi pútavo a obrazne oboznámila prítomných seniorov
s možnosťami životného poistenia vo
veku od 55–80 rokov. Prítomní mali veľa
14

Každoročne organizuje Okresná rada
JDS v Liptovskom Mikuláši celookresné oslavy Medzinárodného dňa žien.
Konali sa 6. 3. 2013 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Zúčastnili sa ich predseda ZO p. Viera
Brtáňová a členky p. Anna Barániová,
Zuzana Čurná a Elena Daňová. Súčasťou osláv bolo vystúpenie spevokolu
Poludnica zo Závažnej Poruby.
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Kristovo zmŕtvychvstanie z nás robí víťazov

Život Cirkevného zboru, ECAV Liptovský Ján
Národný týždeň manželstva
Celý týždeň od 11. do 17. februára sa niesol v znamení Národného týždňa manželstva. Táto akcia sa na Slovensku konala tretí rok a nadviazala na celosvetovú
iniciatívu. Koná sa vždy v týždni okolo
sviatku sv. Valentína a jej zmyslom je
podporiť rôznymi formami manželstvo.
Záštitu nad týmto podujatím prevzala
prvá dáma SR Silvia Gašparovičová.

Kto si vyberie Krista bez kríža? Kto si nesie kríž bez lásky? Tieto základné otázky
nám približujú tajomstvo spásy uskutočňujúce sa v osobe Ježiša Krista, kde
kríž je symbolom spásy a nesmiernej
lásky Boha voči hriešnemu ľudstvu. Ježiš, obraz neviditeľného Boha, svojím
krížom a zmŕtvychvstaním vykúpil svet.
Smrť Ježiša na kríži je vrchol neporovnateľnej lásky k svojmu ľudu a jeho
zmŕtvychvstanie je teda dôkazom víťazstva lásky nad smrťou, nenávisťou
sveta a egoizmom. Ježiš nám zanechal
toto prikázanie: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí život
za svojich priateľov” (Jn 15,12-13). Spása
totiž vyžaduje našu odpoveď.

V rámci tohto týždňa sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila vo štvrtok 14.
februára v základnej škole beseda s Jankou Strakovou, ktorá vedie občianske
združenie Obrúčka. Poslaním združenia je vyvíjať aktivity pre obohacovanie
manželského spolužitia a rodiny a podpory prevencie manželských problémov
najmä v duchu kresťanských hodnôt.

Stretnutie so zmŕtvychvstalým Ježišom
bolo pre apoštolov a ženy, ktorým sa
zjavil, hlbokým zážitkom, z ktorého čerpali novú silu odovzdávať iným túto radostnú zvesť. Posolstvo Veľkej noci je
pre nás veľmi dôležité, pretože my, ako
svedkovia tejto veľkej udalosti, sme vyzvaní ďalším odovzdávať tento pozdrav
- pozdrav pokoja, lásky a priateľstva.

chceme alebo nie, hĺbka týchto udalostí
otvára a rozuzľuje aj tie naše tajomstvá
a nezodpovedané otázky týkajúce sa
nás samých. Boh k nám prehovoril ústami Syna, ústami udalostí, vnútorného
dialógu mňa a tajomstva Veľkej noci.

Veľká noc je čas hlbokých zmien. Tajomstvo nádeje je ukryté v rytme udalostí,
ktoré hlboko vstupujú do intimity ľudskej duše. Je veľmi dôležité, aby sme si
otvorili pozorné srdcia a vnímali hĺbku
týchto udalostí. Nie sú to udalosti, ktoré by mali ostať uzavreté v kapitolách
evanjelií. Stávajú sa totiž dejinami našej
duše.

Veľkonočné tajomstvo z nás robí víťazov
a preto nemáme chodiť po svete ako
ľudia bez zmyslu, vykradnutí, porazení,
zdecimovaní. Nech po hlbokých veľkonočných udalostiach prežijeme radosť
z viery a utvrdení nádejou Zmŕtvychvstalého pocítime bohatstvo, ktoré Ježiš
priniesol každému človeku.

Prežívame osud ľudí spojených s naším
Pánom. Každý z nich mal iný osud. Či

Prajeme Vám, aby bola Veľká noc pre
Vás skutočne veľkou a svätou.

Nech v nej máte dostatok času na tichý
šepot s Kristom.
Nech v nej precítite mystiku Eucharistie
i pokoru ticha smrti...
Nech v nej zažijete skutočné odpustenie a uzdravenie.
Nech sa v nej stretnete so skutočnou
Láskou. A nech vaše srdce slobodne zaplesá ALELUJA!
Drahí bratia a sestry! Nech aj v tomto
roku jasajú zvony našich kostolov veľkonočnou radosťou.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat. farnosti Liptovský Ján

* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Po obradoch bude Sv. Oltárna vyložená do 18.00 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od 13.00 h do obradov.
Na obnovu krstných sľubov si nezabudnime priniesť sviece.
24. 3. 2013

Kvetná nedeľa

10.00 h

30. 3. 2013

Biela sobota

18.30 h

28. 3. 2013

Zelený štvrtok

17.00 h

31. 3. 2013

Veľkonočná nedeľa

11.00 h

29. 3. 2013

Veľký piatok

16.00 h

1. 4. 2013

Veľkonočný pondelok

10.00 h

Krížová cesta

10.00 h



Noviny z Jána



Apríl 2013



Téma stretnutia bola: „Prišiel som ako
cudzinec a prichýlili ste ma.“ Vychádzala z potrieb Francúzska, ktoré potrebuje naše modlitby za imigrantov. Tí
sa totiž ako cudzinci stretávajú s mnohými problémami. Téma bola prevzatá
z Evanjelia podľa Matúša 25, na ktoré kázal rímskokatolícky farár František Kočibal. Tohtoročné stretnutie bolo o to zaujímavejšie, že na ňom vystúpili mužský
ev. spevokol Svätojánsky prameň, rímskokatolícky Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa a evanjelická mládež s piesňami.

Božie od 9.00 h ráno. Srdečne vás na tieto služby Božie pozývame. Tieto budú
vysielané v ten istý deň zo záznamu popoludní o 16.00 h na Rádiu Slovensko.
Na Veľký piatok, je potrebné doniesť si
Pašie. Z dôvodu nahrávania služieb Božích nebude na nich spoveď s Večerou
Pánovou. Preto všetkých vás, ktorí zvyknete v tento deň pristupovať k stolu Pánovmu, pozývame k nemu v predcháPeter Taját, ev. a. v. farár
dzajúce dni.

Rozhlasové služby Božie
Na Veľký piatok budú v našom kostole nahrávané rozhlasové služby

V nedeľu 24. februára sa konali služby
Božie venované rodine a manželstvu.
Na tieto služby Božie boli pozvaní aj tí
manželia, ktorí spolu žijú v najdlhšie trvajúcom manželstve. Z Liptovského
Jána sú to Darina a Jozef Lukáčovci, ktorým cirkevný zbor aj touto cestou srdečne blahoželá.

Svetový deň modlitieb
V sobotu 2. marca sa v Evanjelickom
kostole v Liptovskom Jáne stretli veriaci

Služby Božie počas Veľkej noci 2013

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2013

16

V základnej škole taktiež deti maľovali obrázky na tému rodina, rodinný život. Tieto práce boli vystavené v evanjelickom kostole a hodnotené veriacimi.
Na 1. mieste sa umiestnil Martin Račko,
na 2. mieste bola Michaela Vicenová
a na 3. mieste Matej Multáň. Cirkevný
zbor ich odmenil malými knižočkami.

rôznych vierovyznaní na spoločnej bohoslužbe pri príležitosti Svetového dňa
modlitieb. Tohto roku sa modlili za Francúzsko. Šesť žien čítalo texty bohoslužby: Petra Dubjelová, Renáta Hurajová,
Marta Rothová, Iveta Lukáčová, Anna
Lubelanová a Jana Pivková.

28. 3. 2013
Zelený štvrtok

Služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

29. 3. 2013
Veľký piatok

Pašiové služby Božie
(nahrávané do rozhlasu)

ev. kostol v L. Jáne

17.00 h

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

31. 3. 2013
Veľkonočná nedeľa (1. slávnosť veľkonočná)

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

1. 4. 2013
Veľkonočný pondelok, (2. slávnosť veľkonočná)

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h
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Výmena na poste riaditeľa
školy
Mgr. Jana Pivková nastúpila do ZDŠ
v Liptovskom Jáne 1. 9. 1977 ako učiteľka matematiky a chémie s trojročnou
pedagogickou praxou. Dnes si ju jej už
50-roční žiaci pamätajú nielen ako učiteľku, ktorá ich učila počítať a robiť chemické pokusy, ale aj milovať prírodu,
chrániť ju a zaznamenávať krásy svojho
okolia – fotografovať a vyrábať fotografie v rámci krúžkovej činnosti. Dôkazom
toho je dokumentácia školy, ktorú vedie
až doteraz.

prispievateľkou do rôznych novín a časopisov, kde reprezentuje dobré meno
našej školy.

Dňa 21. 2. 2013 sme sa rozlúčili s pani
riaditeľkou, no nerozlúčime sa s kolegyňou. Za jej obetavú prácu, za všetky
deti, ktoré prešli jej rukami, sme požiadali Ministerstvo školstva SR o udelenie
ocenenia sv. Gorazda pri príležitosti Dňa
učiteľov.

Rozlúčka s pani riaditeľkou

Pán starosta obce Juraj Filo poďakoval
p. Pivkovej za celoživotnú prácu v školstve a s mládežou v ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne. Zároveň uviedol do funkcie
riaditeľa Mgr. Miroslava Mahdala, ktorého Rada školy pri ZŠ s MŠ vybrala vo výberovom konaní.

Vo svojej učiteľskej praxi vychovala
mnohých úspešných riešiteľov pytagoriády, matematickej, zemepisnej a hlavne
chemickej olympiády.
Do funkcie riaditeľky školy nastúpila
1. 8. 1999. V tomto období hrozilo zrušenie základnej školy. Spojením základnej
a materskej školy v jeden subjekt s právnou subjektivitou sa podarilo školu
a školské zariadenia zachrániť.
Počas svojej aktívnej 38 ročnej činnosti pedagóga absolvovala nespočetné množstvo rôznych aktivít, školení
a vzdelávaní v svojej odbornosti aj v riadiacej činnosti. Veľmi rada sa venovala
mladým začínajúcim učiteľom, pomáhala im obľúbiť si svoje povolanie a pohotovo im umožnila pracovať s najmodernejšou technikou. Postupne vybudovala počítačovú učebňu s internetom.

Menovanie nového riaditeľa do funkcie
Dňa 22. 2. 2013 nastúpil na našu školu nový pán riaditeľ. Prajeme mu veľa
úspechov a tvorivých nápadov pri ďalšom zveľaďovaní našej školy a pri spolupráci s rodičmi.

Aktívne sa zúčastňovala mimoškolských aktivít v obci. Doteraz je členkou redakčnej rady Jánskych novín,
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V našej obci vyrastá úspešná päťbojárka Miroslava Čenková (15), členka
športového klubu ŠK Grafon. Mirka
sa umiestnila v desiatke najlepších
športovcov roka 2012 mesta Liptovský Mikuláš, v kategórii do 18 rokov.
Okrem iných úspechov je juniorskou
majsterkou SR, bola členkou historicky prvej víťaznej štafety na medzinárodných pretekoch, kde vyhrali preteky Dunajského pohára v Maďarsku
a porazili aj silné maďarské družstvo.

Učiteľ, to nie je len povolanie, je to dar,
ktorý človek dostane do vienka pri narodení. Dar, ktorý dokáže rozdeliť medzi
milióny detí. Učiteľ hlavne dáva. Dáva
vedomosti, lásku, priateľstvo, pomocnú
ruku, úsmev, radu… Vie usmerniť, povedať, čo je správne a čo nie, vie sa aj nahnevať, no aj odpustiť. Miluje žiaka takého, aký je, rešpektuje ho a váži si ho.
Taká bola naša pani riaditeľka, nielen
skvelá učiteľka, ale aj skvelý človek. Človek, ktorý dokáže pochopiť, poradiť, pomôcť nielen žiakom, ale aj kolegom.

18

olympijských hier v Štokholme
v roku 1912 a od tohto roku nechýbal
ani na jednej olympiáde.

Mgr. Kvetoslava Čenková, predseda OZ,
Mgr. Mária Devečková, zást. riad. školy


Letom školským svetom...
Náročné obdobie opakovania a skúšania na konci prvého polroka šk. roka
2012/2013 sme na našej škole ukončili účelovým cvičením. Trvalo dva dni:
29. 01. – 30. 01. 2013. Jeden deň bola
teoretická príprava, kde si žiaci osvojili
základy civilnej ochrany a pripomenuli si základy prvej pomoci a ošetrovania
ľahších zranení. Druhý deň si žiaci svoje
novonadobudnuté poznatky vyskúšali
v teréne.

tanečnice, policajtov, smetiarov, čajníky,
rôzne druhy zvieratiek a príšeriek, dokonca aj na „strašné“ strašidlá.
Hneď po jednodňových polročných
prázdninách mali plné ruky práce pani
učiteľky primárneho vzdelávania. V pondelok 04. 02. 2013 sa uskutočnil zápis
predškolákov do 1. ročníka základnej
školy. Pani učiteľky po krátkom preskúšaní zapísali 31 budúcich prváčikov.
V septembri ich nastúpi o niečo menej,
lebo niekoľko rodičov požiadalo o odklad školskej dochádzky. Ale na tých,
ktorí nastúpia, sa už všetci veľmi tešíme.

Špeciálny deň bol aj 31. 01. 2013. Dopoludnia žiaci dostali vysvedčenie ako výsledok ich polročnej práce a popoludní sa v telocvični našej školy uskutočnil
tradičný karneval. Od 13.00 do 17.00 sa
naši žiaci zmenili na princezničky, víly,

Aj v našej škole sme si pripomenuli
sviatok sv. Valentína. Žiacky parlament
zorganizoval „Valentínsku poštu“. Žiaci mohli poslať valentínku svojim spolužiakom, kamarátom, ale aj pani učiteľkám, pani vychovávateľkám, pani kuchárkam, či pani upratovačkám.

Päťbojárka
v našej obci
„Kto má rýchle či vytrvalé nohy, je bežec. Kto má silu, čo zovrie súpera, je
zápasník a kto vie zasiahnuť súpera
mocným úderom, je boxer, kto dokáže
oboje spojiť, je pankratista. Kto je však
vo všetkom majster, súťaží v päťboji.“
Ťažko to povedať výstižnejšie – veď
autorom týchto slov je Aristoteles.
A hoci ich vyriekol v časoch antických, zachovali si dodnes mnoho zo
svojej múdrosti. Po grécky sa volal
päťboj pentathlón a na antických
olympijských hrách bol jednou z najväčšmi cenených disciplín. Právom
kládol najvyššie nároky na všestrannosť pretekára a najviac prispieval
k harmonickému rozvoju tela podľa
požiadaviek kalokagathie.
Šport moderný päťboj založil barón Pierre de Coubertin s úmyslom
zachovať myšlienku antického päťboja výchovy všestranného športovca a harmonického rozvoja osobnosti. Na rozdiel od antiky, vybral
preň „moderné“ disciplíny: streľbu,
šerm, plávanie, jazdu na koni, beh
a nazval ho päťbojom moderným.
Tento krásny šport sa po prvýkrát
predstavil v programe novovekých

Mirka na tejto súťaži absolvovala svoj
prvý jazdecký parkúr a hneď úspešne. Reprezentuje SR v kategórii juniorov do 16 rokov.

Aj pre túto časť roka platí, že vyučovanie
neprebieha len v triedach, v klasickej
školskej lavici. Žiaci sa zúčastňujú rôznych vychádzok, exkurzií, výstav, prednášok, výchovných koncertov a pod.
Svoje vedomosti a znalosti si overujú
v rôznych súťažiach a predmetových
olympiádach.

Podpora rodičov pri zápise do
1. ročníka je veľmi dôležitá.l
Pozvánka zapojiť sa do
Valentínskej poštyl

Mirka študuje na gymnáziu v Českom Tešíne, kde aj pravidelne trénuje. Prajeme jej veľa síl, trpezlivosti a odvahy v jej prekrásnej záľube.
Nech sa ti, milá Mirka, v tomto všestrannom športe darí. Veľa úspechov!

Zatiaľ poslednou akciou, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy bolo MDŽ, kde
vystúpili s krátkym programom v Liptovskom Jáne a Podturni.
Mgr. Zuzana Daňová

Mgr. Jana Pivková

Radosť obdarovaných na sv. Valentínal
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TJ Štart
Liptovský Ján
Dňa 8.2.2013 sa konala Členská schôdza
Telovýchovnej jednoty ŠTART Liptovský
Ján. Zúčastnilo sa jej 45 členov z pozvaných 77 členov čo bolo 63,38 % a Členská schôdza bola uznášania schopná.
Členská schôdza schválila zmenu stanov TJ a tie sa následne zaslali na ministerstvo vnútra na schválenie. Na členskej schôdzi sa schválil do štruktúry
oddielov nový Florbalový oddiel. Tiež
bol zvolený nový výbor, ktorý bude
pracovať v zložení: Stanislav Dubovský,
Ing. Ľubomír Oravec, Dušan Čurný ml.,
Dušan Čurný st., Milan Kormaník, Vladimír Mlynarčík, Ladislav Filo ml. Kontrolná komisia: Ing. Pavol Mikušiak, Igor Niňaj, Daniel Strapoň st.
Členská schôdza schválila nasledovné uznesenie: 1 .) schvaľuje stanovy TJ
ŠTART. 2.) schvaľuje výsledky volieb Výboru TJ a kontrolnej komisie. 3.) schvaľuje ročnú výšku členského na nasledujúce 2 roky na 5,00 € na osobu staršiu ako
18 rokov a 3,00 € dôchodcovia. 4.) schvaľuje, že po registrovácii TJ budú vydané nové člensklé preukazy do 2 mesiacov od registrácie TJ ŠTART. 5.) schvaľuje
uznesenie z Valného zhromaždenia koĽubomír Oravec
naného dňa 8. 2. 2013.
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Táto činnosť v našej škole pokračuje
pravidelne aj v druhom polroku. Je ale
škoda, že z finančných dôvodov nepokračuje okresná strelecká liga v Liptovskom Hrádku. No ale futbal a florbal
beží naplno.
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z Liptovského Mikuláša, čo je historický
úspech. Teraz náš čakajú ďalšie turnaje
vo futbale, tak nám všetci držte palce.
Ján Brziak

Dňa 15. 3. 2013 sa v Lipt. Mikuláši uskutočnil okresný turnaj. Za účasti 12 mužstiev sme aj tentoraz zabodovali. Hoci
sme vo finálovom zápase prehrali po samostatných nájazdoch, ddruhé miesto
nás teší o to viac, pretože sme porazili
ZŠ J. Kráľa (Podbreziny) a dokonca hokejovú triedu (zo školy M. R. Martákovej)
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Športová činnosť
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