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ročník XXXVI.

Otvorenie letnej turistickej sezóny
a Svätojánske noci
Tradičné jánske podujatie bolo tento rok
v mnohom výnimočné. Spájalo v sebe
otvorenie letnej turistickej sezóny, oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o oblasti Vezveres v donačnej listine
kráľa Bela IV. z roku 1263 a 60. výročie
uvedenia novej budovy ZŠ s MŠ do prevádzky. Výnimočná bola aj návšteva
obyvateľov družobnej obce z Francúzska, ktorých sme tento rok pozvali práve
v termíne konania našich osláv.
Ako vždy prvá polhodinka patrila deťom – svätojánskym muškám, ktoré
do tanca zaúčali deti z folklórneho súboru Cindruška z Liptovského Hrádku.
Pred začatím hlavného programu sme
boli svedkami hneď niekoľkých slávnostných okamžikov. Udeľovalo sa čestné občianstvo našim hosťom z Francúzska: pani Béatrice Mothré, pani Marie
Claude Villbrandt, pánovi Jean Pierre Tavier a pani Soni Tarabovej Cedille, ktorí
sa najviac zaslúžili o rozvoj partnerstva
medzi našou obcou a obcou Fontaine
Le Port. Potom sa slávnostne pokrstila kniha o Liptovskom Jáne od autorov: P. Víteka, M. Martinického, T. Januru, P. Laučíka, O. Vaněka a J. Hlavienku,
ktorá mapuje celú históriu Liptovského
Jána a územia okolo neho. Nechýbalo ani otvorenie letnej turistickej sezóny turistíkom, minerálikom a jaskyniarikom. Po tejto slávnostnej a oficiálne
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časti nasledoval program, na ktorý sa
tešili mnohí domáci i turisti. V programe
sa predstavili piesňami a tancom občania z partnerskej obce Fontaine Le Port,
zaspievala a zatancovala ženská spevácka skupina folklórneho súboru Kriváň
z Východnej, ľudové piesne z východného Slovenska nám zaspievali Elenka Jurenová a Peťka Dubjelová, sólovú
hru na rôzne nástroje predviedol moderátor Igor Hraško a na záver svojím
skvelým vystúpením roztlieskal divákov
folklórny súbor Liptov z Ružomberka.
Mikulášski matičiari v spolupráci s divadelnými ochotníkmi z Ľubele a moderátorom Igorom Hraškom nás vo svojich
humorno-dramatických vstupoch, ktorými pretkávali večerný program, preniesli do čias dávno minulých a priblížili
osobnosti späté s históriou Liptovského
Jána. Po skončení programu nasledoval
lampášový sprievod od Kade do Štartu,
kde sme slávnostne zapálili vatru, čím

Cesta rozprávkovým lesom
Súčasťou Svätojánskych nocí, tak ako
každoročne, bol program pre deti, tento
raz pod názvom „Cesta rozprávkovým
lesom“. Organizátori sa zamerali
na rozprávky od P. E. Dobšinského. Na toto
podujatie využili novovybudovaný
chodník popri Štiavnici, a tak smerovala
cesta plná rozprávok a rozprávkových
postáv od Teplice, kde deťom dobré víly
ukázali cestu rozprávkovým lesom, až
po areál Štartu. Ťažko povedať, ktoré
stanovisko bolo pre deti najpríťažlivejšie,
najzaujímavejšie alebo najnáročnejšie:
či nosenie zázračnej vody po kladine
babke, ktorá mala reumu, alebo hádanky
z rozprávok s chytákmi (O koze a jednom
kozliatku, O Snehulienke a jednom
trpaslíkovi…), alebo prekabátenie vlka,
ktorý kradol ovce, či napodobňovanie
psíka, aj keď vyskočil na chrbát
pastierikovi (deti museli vyskočiť na chrbát
rodičom), či v rozprávke O Jankovi
Hraškovi zbieranie halušiek a kotúľanie
dukátov, kým rodičia prekonávali
cestu skákaním vo vreciach, či získanie
preukazu mladého poľovníka v rozprávke
O bračekovi Jelenčekovi za poznatky
o zvieratkách.
Aj lesné žienky na konci cesty mali
plné ruky práce pri rozdávaní darčekov
za splnené úlohy a pri pózovaní pre
fotografov spolu s deťmi. Cestou
rozprávkovým lesom prešlo vyše dvesto
detí s rodičmii. Rozprávkové bytosti
boli prevažne zamestnanci škôl v obci,
a poľovníci z PZ Svätojánska dolina. Patrí
im vďaka za pomoc a voľný čas, ktorý
venovali tým najmenším, ako i Zlatke
a Lucke Melnovým, najmä za pomoc pri
materiálovom zabezpečovaní podujatia.
Ako aj G. Kompišovej, D. Fáberovej, R.
Hurajovej, K. a Z. Čenkovej, Z. Daňovej, M.
Boráňovej, M. Brziakovej, P. Dubjelovej, K.
Čajkovej a V. Jandovej.
Ak niekomu chýbala rozprávka
o vodníkovi, chýbala zámerne. Pred
niekoľkými rokmi ju tak bravúrne
a s nadsázkou stvárnila „naša teta Hanka“
(p. Anna Droppová), že nie je možné sa
s ňou vyrovnať, nie to ju ešte prekonať.
Dnes už, žiaľ, nie je medzi nami, ale verím,
že na nás hľadí z rozprávkového neba
a drží nám palce, aby sa vždy všetko
skončilo dobre, ako v rozprávkach.
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sa odštartoval koncert skupiny Ploštín
Punk a zábava prvej noci.

Po obednom oddychu sa v areáli špeciálnej školy rozprúdila voľná zábava, kde
sa mohli všetci bez rozdielu veku dosýta vyšantiť. Čakali na nich nielen nafukovacie ale aj iné atrakcie, ako napr.:

Sobota patrila tradične športu, hrám,
súťažiam a voľnej zábave. Začala sa florbalovým turnajom žiakov ZŠ na multifunkčnom ihrisku. Ku Kadi sa v tom čase
už pomaly zbiehali rodiny s deťmi, aby
sa stretli s rozprávkovými postavičkami.

lezenie po lanovom rebríku, skákacie
topánky, strelecké disciplíny a k tomu
moderované hry a súťaže. Návštevníci
mohli vyskúšať aj čínsku terapiu. Popoludní sa v telocvični ZŠ mohli ženy rôzneho veku vyskákať na toho ročnej novinke – jumping maratóne. Počas neho
zase mužské pokolenie mohlo na futbalovom ihrisku obdivovať výkony starších
pánov na obvyklom futbalovom turnaji
Old boys. Počas celej soboty ponúkali
svoje remeselné výrobky ako aj iné produkty jarmočníci na 4. ročníku Svätojánskeho jarmoku. Večernú zábavu rozprúdila hudobná skupina Jane Band z Trenčína, ktorá hrala do neskorých nočných
hodín. Počas zábavy sme opäť vyžrebovali výhercov zaujímavých a hodnotných vecných cien. Tohtoročné otváranie letnej turistickej sezóny s názvom
Svätojánske noci 2013 bolo financované z prostriedkov OOCR Liptovský Ján
Turizmus a na všetky podujatia počas
svätojánskych nocí bol vstup zdarma.
Trojdňový program uzatváral tradičný
koncert spevokolov Liptova, ktorý urobil dôstojnú bodku za podujatím. MU
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TANCUJ, TANCUJ,
VYKRÚCAJ…

JÁNSKE NOCI PO FRANCÚZSKY

Francúzski priatelia na Svätojánskych nociach
V piatok 21. 6. 2013 v rámci priateľstva
obcí Liptovský Ján a Fontaine Le Port
navštívilo našu obec 26 občanov z tejto
obce. Prileteli lietadlom z Paríža do Krakova, kde videli soľné bane vo Vieličke
a popoludní prišli do Jána. Po privítaní starostom na obecnom úrade sa išli
ubytovať do rodín.
Všetci sme sa stretli na Teplici a pozreli si pripravený program Svätojánskych
nocí. Naši priatelia boli doslova ohúrení
tým, čo videli. Program počas troch dní
sa im veľmi páčil. Neverili, že slávnosti
trvajú vždy tri dni, mysleli si, že je to tak
len tohto roku, keď oslavujeme výročie
obce, školy a ďalšie významné udalosti.
Aj nám sa veľmi páčil program, ktorý si
naši hostia pre nás pripravili. Vystúpili s niekoľkými francúzskymi piesňami,
ba dokonca sa naučili aj slovenské ľudové piesne: Tancuj, tancuj, vykrúcaj, či
Tam okolo Levoče. Na večerných stretnutiach v Štarte stále „cvičili“ nové piesne- priamo zo zborníka ľudových piesní,
spolu so slovenskými kamarátmi. Veľmi
sa chceli naučiť pieseň Na Kráľovej holi,

či Macejko, Macejko, čo sa im aj celkom
podarilo.
Možno si myslíte, že je veľmi náročné
postarať sa o takúto návštevu, keď neviete cudziu reč. Priznávam, že je to
miestami náročné. Ešte na verejnosti,
keď tlmočí Jožko Čajka, či Soňa Tarabová-Cédille sa to dá, ale čo v rodine?
Podaktoré šikovné žienky sa začali učiť
po francúzsky, aby čo-to rozumeli a vedeli komunikovať. Prvé dni to šlo ťažšie.
Tretí deň sme si už celkom dobre „poparlovali“. Dorozumeli sme sa slušne aj
po anglicky, či nemecky. Najlepšou rečou je však reč tela, rúk a nôh. Spí a je sa
rovnako po francúzsky, ako po slovensky, takže báť sa netreba.
Pán starosta a poslanci obecného zastupiteľstva na Kadi udelili čestné občianstvo štyrom zaslúžilým občanom spoločnej družby. Všetci boli veľmi dojatí
a prekvapení z takej pocty. Ku všetkým
sa prihovoril aj francúzsky starosta pán
Prunet. Od našich priateľov sme dostali krásnu patchworkovú deku a obraz le portského kostola od miestneho


akademického maliara. Dary sú umiestnené na obecnom úrade. Do svojich domovov si od nás odniesli panoramatickú fotografiu obce na plátne od Mgr. Juraja Záborského a celkom novučičkú
knihu Liptovský Ján, ktorú pripravil tím
spolupracovníkov pre nás a budúce generácie. Knihu sme dostali do našich rodín, sme za ňu vďační. Ďakujeme za toto
dielo, ktoré uzrelo svetlo sveta práve
k tomuto výročiu.
O sobotňajší program sa hosťom postarali rodiny, v ktorých boli ubytovaní.
V nedeľu navštívili salaš v Bobrovci, kde
si pochutili na slovenských ovčiarskych
dobrotách. Popoludní si pozreli expozíciu „Naše dedičstvo“. Páčili sa im ručné
práce, krosná a drevená práčka. So záujmom si vypočuli koncert spevokolov
v evanjelickom kostole.
Večer sme sa rozlúčili posedením pri grilovačke v Štarte. Francúzi sú milí a srdeční ľudia. Radi vás privítajú vo svojej
obci na budúci rok. Kto ešte nevidel Paríž, môže sa ďalšej výmeny zúčastniť.
Ing. Jana Pivková, PhD.
Noviny z Jána
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Rušno i počas leta
Prevádzkový poriadok
Zberného dvora
Prevádzkové hodiny:
Pondelok, Streda, Piatok:
		
14.00–17.00 h
Sobota		
9.00–12.00 h
Zodpovedný pracovník:
Rastislav Urban
tel.: 0905/433 546
Zberný dvor je určený na bezplatné
uloženie odpadu z domácností pre
fyzické osoby, občanov s trvalým
pobytom v Liptovskom Jáne
a fyzické osoby, ktoré vlastnia
nehnuteľnosť v katastri obce
Liptovský Ján.
Tohtoročné leto sa bude niesť v znamení zmeny v hospodárení s odpadom
v obci. Z verejných priestranstiev postupne zmiznú nepekné veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú zamestnanci obecného úradu postupne sťahovať do priestorov novo vybudovaného
zberného dvora.

Stavebný odpad: po drobných
úpravách v dome, byte, ktoré
nevyžadujú stavebné povolenie
a ohlásenie. Maximálne množstvo
pre uloženie do kontajnera je 200 kg
za rok na jedného obyvateľa.

Tam, kde kontajnery stáli, sú osadené
informačné tabule, ktoré upozorňujú, že
na týchto miestach je zákaz vysýpania
smetí. Taktiež informujú o prevádzkovom poriadku zberného dvora a o jeho
umiestnení. „Dúfame, že občania budú
disciplinovaní a odpad budú vyvážať
do zberného dvora a nie na miesta, kde
boli predtým umiestnené VO kontajnery
alebo, v horšom prípade, do lesa či kríkov,
povedal Juraj Filo.“ Je teda len na nás,
občanoch, či si na túto zmenu zvykneme alebo ju budeme ignorovať a znečisťovať svoje okolie.

Vstupná brána do zberného dvoru
a areál zberného dvoru. Zberný dvor
je umiestnený za základnou školou pri
čističke
určite dajú použiť aj inak ako na vývoz
smetí, napríklad aj možnosťou zníženia
poplatku za odpad čo by sme asi všetci
uvítali.
„Začiatkom leta na verejných priestranstvách pribudlo 40 nových kontajnerov
na separovaný odpad. Na zelený odpad
budú v obci rozmiestnené kontajnery,
do ktorých sa bude môcť vkladať nakosená tráva, konáre a iný kompostovateľný odpad. Tieto kontajnery však nebudú
slúžiť na iné druhy odpadu, preto prosím
občanov, aby to rešpektovali, informoval
Juraj Filo.“

Pokiaľ by sa podarilo úspešne prevádzkovať zberný dvor, na triedení odpadu
by mohla obec ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pre lepšiu predstavu,
cena za 1 tonu komunálneho odpadu je
34,00 € a za vytriedený stavebný odpad
10,00 €. V priebehu troch dní obec vyviezla 5 VO kontajnerov, ktoré boli z 2/3
naplnené stavebným odpadom a separovateľnými zložkami, čo predstavuje skoro 6 ton zbytočne predraženého
odpadu a strata je len v rozdiele ceny
skoro 150 eur. Za celý rok by to predstavovalo úsporu v tisíckach eur, ktoré sa
6
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Kvôli letnej turistickej sezóne boli práce na rekonštrukcii chodníkov od Koníka po Jednotu presunuté na koniec
augusta. Táto rekonštrukcia sa uskutoční z prostriedkov poskytnutých MAS
Horný Liptov. Rekonštrukcie ostatných
chodníkov na Novej ulici budú riešené postupne, buď z vlastných zdrojov


Objemný odpad: len rozobratý
drevený nábytok, skrine, postele,
okenné rámy, dvere bez sklenených
výplní a dosky, pneumatiky
automobilov.
Elektroodpad: chladničky, práčky,
televízne prijímače, PC monitory
a pod. bez obmedzenia.
Kovový odpad: bez obmedzenia
Akumulátory: bez obmedzenia

alebo z eurofondov. Prioritne budú
opravené obrubníky. Ich oprava je podmienkou Žilinského samosprávneho
kraja na začatie prisľúbenej rekonštrukcie povrchu vozovky na Novej ulici. To, či
bude táto rekonštrukcia vykonaná, závisí od priority opráv v rámci ŽSK.
Monika Urbanová

Tristoročná krásavica
sa volá Pyrus Pyraster – hruška
planá. Rastie na dvore NemešovskoBarnovskej kúrie, ktorá je
v súčasnosti rekreačným zariadením
SHMÚ. Jej fotografie uložil
do programu Panoramio žiak našej
ZŠ Denis Filo.
Žiadne písomné správy o hruške
nejestvujú. Podľa odhadu pána
Bohumíra Filla, absolventa Vysokej
zemědelskej školy v Brne, špecialistu
zo záhradníckej školy v Lednici, ktorý
žije celý život v jej blízkosti, môže
mať 250 až 300 rokov. Každoročne
na jar nádherne zakvitne, v lete
zarodí veľké množstvo sladkotrpkých hruštičiek „drevienok“,
na jeseň sa zaodeje do zlatého
rúcha, v zime ho zhodí a v plnej
kráse sa ukáže jej mohutná koruna,
vlastne dve koruny. V minulosti totiž
asi rozťal jej kmeň blesk, preto má
od výšky 50 cm z južnej strany dva
samostatné kmene. Jej dve koruny
sú domovom veľkého množstva
vtáctva. Žijú v nej sojky, straky,
hrdličky, vrabce, škorce, drozdy,
sýkorky, stehlíky, pinky, pipíšky,
strnádky, glezgy, hýle. Jedno leto
v nej dokonca strávil papagáj korela.
Jej kôru pravidelne preklepávajú
lekári – ďatle. Často po nej pobehujú
veveričky. Jej kvety sú požehnaním
pre okolitých včelárov.

Uvítanie detí
Narodenie dieťatka je významnou udalosťou nielen najbližších príbuzných,
ale i takej rodiny akou je celá obec. Preto i uvítanie detí do života našej obce
je udalosťou. Na túto neopakovateľnú
a zároveň i milú slávnosť prijali rodičia
deviatich novonarodených detí pozvanie Obecného úradu a obecného zastupiteľstva v Liptovskom Jane v piatok 14.
júna 2013.
V príhovore starosta obce vyjadril potešenie, že s niektorými rodičmi sa
stretávame na pôde obecného úradu
po dvoch rokoch alebo i po roku, čo
pre obec znamená najmä nárast počtu

Tento rok sme našu hrušku
prihlásili do ankety STROM ROKA
2013, ktorú každoročne vyhlasuje
nadácia Ekopolis. Komisia vybrala
začiatkom júna z prihlásených
stromov 12 finalistov. Do finále
sa dostala aj naša hruška. Verejné
hlasovanie o víťaza ankety sa začalo
11. júla 2013 na festivale Pohoda
v Trenčíne a bude trvať do konca
septembra 2013. Hlasovať sa dá
na webovej stránke www.ekopolis.
sk/programy/grantove-programy/
strom-roka hruška má č. 5.

obyvateľov. Ak sme v roku 2006 do života obce uviedli 6 detí, v roku 2010 to
bolo 12 detí a v roku 2012 až 14 detí.
Nové mená detí narodených v roku 2013
pribudli i do pamätnej knihy našej obce:
Matúš Baraňai, Adam Galica, Nathanael
Mlynarčík, Michaela Melnová, Martin
Peniaško, Timea Procházková, Liliana
Račková, Adam Rybanský a Dorota Vrlíková. A rodičia svojimi podpismi do knihy potvrdili, že ich deti sa stali právoplatnými a plnohodnotnými občanmi
obce Liptovský Ján.
Na záver starosta obce zaželal rodičom
dobré a poslušné deti a deťom dobrých
a chápavých rodičov. A s niektorými
do videnia „do roka a do dňa“.
Zora Šimovčeková

V októbri bude súťaž vyhodnotená
a víťazný strom dostane odmenu
v podobe dendrologického
posudku a príspevok na odborné
ošetrenie vo výške 333 €.
Daniela Fröhlichová
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Značené cyklotrasy v Liptovskom Jáne
Liptovská cyklomagistrála

V minulom roku na poľných a lesných
cestách horného Liptova, ktoré boli
doposiaľ spontánne využívané na cykloturistiku pribudlo certifikované cykloznačenie. Značenie cyklotrás realizovali obce horného Liptova a Slovenský cykloklub vďaka finančnej podpore
z Programu rozvoja vidieka SR 2007–
2013, prostredníctvom prístupu Leader,
ktorý zastrešuje MAS Horný Liptov.
Každá cyklotrasa má priradené svoje
jedinečné evidenčné číslo, čím sa cyklotrasy na hornom Liptove stali súčasťou celoslovenskej siete cykloturistických trás. Cyklotrasy sú v teréne vyznačené maľovanými značkami, ktoré tvorí
farebný symbol C na podklade bieleho
štvorca. Červenou farbou sú vyznačené
diaľkové trasy – cyklomagistrály. Modrou farbou sa značia dlhšie a náročnejšie
cyklotrasy. Zelenou farbou sú vyznačené menej náročné trasy a okruhy. Krátke odbočky, prepojenia medzi cyklotrasami a miestne cyklotrasy sú vyznačené
žltou farbou. Ďalšie značenie tvoria cyklosmerovky, umiestnené na žltom kovovom stĺpiku, ktoré ukazujú smer, ktorým
cyklotrasa pokračuje a zároveň informujú o vzdialenosti najbližšieho a najvzdialenejšieho miesta na cyklotrase.

Hrádku. Odtiaľto pokračuje cyklomagistrála miestnou komunikáciou popred
Národopisné múzeum lipovou alejou
do Liptovskej Porúbky. Od Liptovskej
Porúbky pokračuje spevnenou asfaltovou cestou popri poľnohospodárskom
areáli do Kráľovej Lehoty. Tesne pred
Kráľovou Lehotou križuje na krátkom
úseku štátnu cestu I/72. Popri železničnej trati smeruje krížom cez Kráľovu Lehotu do Svarína asfaltovou cestou a ďalej popri vodnom diele Čierny Váh až
k horárni Biely Potok, kde končí. Celková
dĺžka je na hornom Liptove 37 km s prevýšením 210 m.

Katastrom obce Liptovský Ján prechádza Liptovská cyklomagistrála (CM 035).
Je vyznačená červenou farbou a drží
niekoľko prvenstiev medzi cyklotrasami na hornom Liptove. Svojou dĺžkou
74 km je najdlhšou cyklotrasou na Liptove. Tvorí „chrbtovú kosť“ celej siete cyklotrás v tomto regióne. Legalizovaná
a vyznačená bola v roku 2005 ako prvá
cyklotrasa na hornom Liptove.

V priebehu roku 2013 bude vyznačená aj cyklotrasa zelenej farby Liptovský
Ján – Svidovské sedlo. Táto cyklotrasa
bude začínať v Liptovskom Jáne pri Kadi
a bude pokračovať asfaltovou cestou
ku Stanišovskej jaskyni popri horárni
pod Bystrou. Ukončená bude na Svidovskom sedle. V ďalších rokoch by mala
značená cyklotrasa pokračovať ďalej
Svidovskou dolinou až do jej ústia a odtiaľ lesnou cestou, vedúcou paralelne so
štátnou cestou cez Michalovo smerom
na Kráľovu Lehotu, kde sa bude pripájať na Liptovskú cyklomagistrálu. Dĺžka cyklotrasy Liptovský Ján – Svidovské
sedlo je 11,8 km. Ide o trasu pre horské
bicykle (MTB) so strednou náročnosťou
v kategórii SPORT.

Na území horného Liptova sa začína
cyklomagistrála na hranici katastrálneho územia Iľanovo a Závažná Poruba.
Odtiaľ smeruje poza vrch Hrádok (Veratín) do Liptovského Jána k Hotelu Máj
a ďalej popri Kadi, cez historické jadro
Liptovského Jána, vysunutú lávku cez
rieku Váh do Podturne. Kritickým úsekom je súbeh cyklomagistrály so štátnou cestou I/18 medzi výjazdom miestnej komunikácie z Podturne na štátnu cestu I/18 a LIDL-om v Liptovskom
8
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Územím Liptovského Jána vedie aj tématická trasa Pribylina-Vlkolínec vyznačená modrou farbou. Spája Múzeum


liptovskej dediny v Pribyline s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry vo Vlkolínci, ktorý je zapísaný aj v zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Medzi Liptovským Hrádkom
a Partizánskou Ľupčou vedie táto tématická cyklotrasa v súbehu s Liptovskou
cyklomagistrálou.
Cyklotrasy sú vyznačené v Sprievodcovi
po cyklotrasách horného Liptova (môžete ju získať bezplatne v informačnom
centre v Liptovskom Jáne. Tématická
trasa je vyznačená na cyklomape Liptova, ktorú vydala OOCR Región Liptov
a je k dispozícii v IC v Liptovskom Mikuláši. MAS Horný Liptov pripravuje do tlače cyklomapu horného Liptova v mierke 1:50 000.
Ing. Ján Pavlík

Ďalšia silná značka

Podporiť kultúry prihraničných
oblastí, ktoré sú blízke Poliakom aj
Slovákom, bolo cieľom spoločného
projektu Osobnosť horských zemí.
Súťažilo sa v siedmych kategóriách:
malý, stredný a veľký podnikateľ
horských zemí, samosprávca
horských zemí, novinár,
individualita a veľvyslanec horských
zemí. Slávnostné vyhlásenie
víťazov sa uskutočnilo 20. apríla
2013 v Żywci. Jedna zo siedmych
hlavných cien napokon zaslúžene
putovala do Liptovského Jána.
Najvyššie ocenenie v kategórii
Malý podnikateľ horských zemí
si odniesol Ján Strachan, majiteľ
Jánskej koliby Strachanovka. „Som
rád, že ľudia aj týmto spôsobom
ohodnotili služby, ktoré im
poskytujeme. Víťazstvo je pre
nás veľkým záväzkom a zároveň
verím, že aj táto cena pomôže
vrátiť na Liptov poľských turistov,“
povedal šťastný víťaz.
Cenu mu odovzdala riaditeľka
Klastra LIPTOV a OOCR REGIÓN
LIPTOV Darina Bartková. Zvyšných
šesť cien zostalo tento rok v Poľsku.

Hodina Zeme, Pochovávanie
ciagľa i letné Kalendárium
Dňa 23. 3. sa v čase od 20.30 do 21.30 h
pridala obec Liptovský Ján a členovia
OZ Jánska dolina do celosvetovej akcie
Hodina Zeme. Verejné osvetlenie, hotelové zariadenia, lyžiarske stredisko Javorovica , penzióny i domy zhasli svetlá
a na 60 minút sa pridali k mnohým mestám a obciam na celom svete, ktoré sa
touto aktivitou snažia pomôcť našej planéte Zem.

Na letné prázdniny pripravili členovia
OZ Jánska dolina rôzne akcie vo svojich zariadeniach pre návštevníkov
obce a doliny. Plagáty s týmito aktivitami, teda tradičné Kalendárium, sú
na všetkých vývesných plochách v obci
a webstránke združenia. Kalendárium
tak môže byť vhodnou inšpiráciou
na aktívne letné dni i pre vás a vaše deti.
Katarína Schrötterová

Prvý májový deň sme spoločne vyzbierali 23 vriec odpadkov v obci a doline.
Tento deň práce sme zavŕšili pri Stanišovskej jaskyni. Chlapci jaskyniari pripravili dlho očakávané Pochovávanie
ciagľa, vždy studeného stanišovského.
Spevokol Svätého Jána Krstiteľa z Lipt.
Jána zaspieval ciagľu smútočné plačlivé piesne. Krásne počasie pritiahlo veľa
ľudí zo širokého okolia. Dobrá nálada,
vynikajúci guláš a nápoje pre zberačov
odpadkov, obľúbená jaskyniarska súťaž Plazivka, tombolové ceny a úžasné
moderovanie Vladka Balca bolo krásnou
rozlúčkou s dlhou zimou.
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Seniori a kultúra

Popri akciách, ktoré pripravujeme, organizujeme, tvoríme, nezabúdame ani
na kultúru. Členovia ZO sa tešia na návštevu kultúrnych podujatí, ktoré ponúka
Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši. Ponúk, ktoré nás zaujímajú, nie je veľa.

Predstavení Belepotockého Mikuláša sa
zúčastnilo 55 členov a občanov obce.
Belopotockého Mikuláš uzatváralo 17.
marca vystúpenie Radošinského naivného divadla hrou „Jááánošííík po 300
rokoch“, ktorého sa zúčastnilo 14 členov.

Od 15.–17. 3. 2013 prebiehal v Liptovskom Mikuláši 39. ročník „Belopotockého
Mikuláš 2013“. Od Liptovského kultúrneho strediska sme obdržali veľké množstvo vstupeniek skoro na všetky predstavenia. Pretože v tomto ročníku sa LKS
rozhodlo vstupenky spoplatniť 0,50 €,
rozhodli sme sa tieto vstupenky členom
uhradiť. Oslavu MDŽ sme využili na rozdanie vstupeniek s tým, že tieto ZO
uhradí hromadne pred vystúpením, ako
nám LKS v liste ponuky uviedlo. Predpokladali sme, že platba bude hromadná,
ale pracovníci LKS vyberali za vstupenky
jednotlivo. Za toto nedorozumenie sa
ospravedlňujeme.

Dňa 14. 4. 2013 sme šli na predstavenie,
ktorého hlavnú úlohu stvárnila Diana
Mórová „Medzi nebom a ženou“. Tešili
sme sa nielen na jej herecký výkon, ale
i na výkon jej hereckých kolegov.
Najviac sme sa tešili na vystúpenie súboru „Lúčnica“, ktorý prišiel 5. 5. 2013
do Liptovského Mikuláša s celkom novým programom a omladený. Nové vystúpenie videlo 25 členov. Pred začiatkom prišiel do hľadiska bývalý choreograf a vedúci Lúčnice p. Štefan Nosáľ,
potlesk bol obrovský. Program bol krásny, čo pieseň a tanec, to väčší umelecký
zážitok. Zážitok, na ktorý sa nezabúda.

Senior Bend
na prehliadke skupín

Okresná rada Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Liptovskom
Mikuláši usporiadala dňa 18. 3.
2013 v Dome kultúry okresnú
prehliadku spevokolov a skupín.
Na túto prehliadku sme prihlásili
hudobnú skupinu Senior Bend.
Vystúpenie skupiny v zložení: Ján
Mlynček, Vladimír Mlynček, Vladimír
Mlynček a Jaroslav Mlynček (chýbal
Zoltán Vicén) malo veľký úspech.
Do repertoáru vystúpenia dali
piesne, ktoré seniori poznajú, takže
spievalo s nimi celé hľadisko. Porota
vybrala súbor z Východnej, ktorý
bude reprezentovať na krajskej
prehliadke. Pán Kotian prítomným
prisľúbil, že Okresná rada prejedná
možnosť uskutočnenia podujatia
s vystúpením Senior Bendu.

Jarné upratovanie

Celookresný majáles
Na rokovaní OR bolo rozhodnuté usporiadať „Celookresný majáles JDS“. Padlo niekoľko návrhov miesta konania
tohto podujatia, najviac sa prihovárali
za uskutočnenie v Liptovskom Jáne, kde
hotel Štart pre potrebnú kapacitu bol
najviac podporovaný.

o hudobnej skupina uviedla preds.
ZO JDS Liptovský Ján p. Viera Brtáňová. Prítomným popriala dobrú zábavu
a po piesňach spevokolu sv. Jána Krstiteľa vyzvala prítomných do tanca.
Seniori a hlavne seniorky, využili každú
možnosť zatancovať si, zaspievať. Veľmi
dobrá nálada bola až do konca. Väčšina
však bola odkázaná na autobusové spoje, takže posledné kolo, i keď nechceli, odtancovali už večer o pol siedmej.
Pani Brtáňová poďakovala v závere hudobnej skupine SENIOR BEND a vedeniu
hotela Štart za prípravu miestnosti a obsluhu. Seniori sa už teraz tešia na ďalší
ročník.

Dňa 15. 5. 2013 o 13.00 h prichádzali
do hotela Štart seniori z celého okresu.
O podujatie bol veľký záujem, naša ZO
dostala pozvánku pre 5 členov, okrem
členov výboru, ktorí mali organizačné
povinnosti.
Po úvodnom slove p. Kotiana prítomných privítala a bližšie informácie
10
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Brigádnickú činnosť sme zamerali
aj na jarné upratovanie expozície
NAŠE DEDIČSTVO. Uskutočnili
sme ho 15. 4. 2013. Tejto brigády
sa zúčastnilo 11 členiek našej ZO,
ktoré s elánom a dobrou náladou
dali exponátom a celému priestoru
sviežejší vzhľad a takto priestory
i exponáty pripravili na ďalší rok
prevádzky.
Na tomto stretnutí sme
konštatovali, že vstup do expozície
je z priestrannej haly, ktorá „zíva
prázdnotou“. Napadlo nás vystaviť
tam fotografie z našej činnosti.
Pán Lukáč návrh zrealizoval
a zhotovil panely. Touto cestou
sa chcem poďakovať p. starostovi
Jurajovi Filovi a následne
p. Jozefovi Lukáčovi za realizáciu
tejto myšlienky, členom výboru
ZO a radovým členom ZO, ktorí
nástenku tvorili.

od apríla do júla
Pomáhame obci

Aj v tomto roku sme si dali do plánu
činnosti skrášľovanie životného
prostredia. Uvedomujeme si,
že naša obec je navštevovaná
veľkým množstvom turistov, ktorí
prechádzajú mnohými zákutiami
obce. Veľké množstvo ich zamieri
na cintorín k hrobom významných
osobností. Tak sme sa zamerali
na vyčistenie cintorína.
Brigádu sme zorganizovali dňa
26. 4. 2013 v spolupráci s obecným
úradom, za pomoci ich pracovníkov.
Zúčastnilo sa jej 17 členov ZO a 3
nečlenovia. Spolu sme odpracovali
69 brigádnických hodín.
Počas prác nás prišiel pozrieť
starosta p. Juraj Filo a poďakoval
nám za odvedenú prácu.

Blahoželali sme jubilantom zľava: Elena Mlynčeková, Alžbeta Jezná, Lýdia
Kubovčíková, Viera Brtáňová, Juraj Filo, Zuzana Čúrna, Viera Martáková a Pavol Buda

Posedenie pri guláši

Pochovávanie Ciagľa

Za krásneho počasia sa početná
skupina aj seniorov zišla pri
Kadi a spolu so starostom obce
p. Jurajom Filom a ostatnými
účastníkmi sa dali do zbierania
odpadkov popri ceste k Stanišovskej
jaskyni. Bolo to veľké množstvo
vriec, ktoré sa cestou naplnili. Je to
nepekná vizitka ľudí, turistov, ktorí
touto cestou prejdú a zanechajú
po sebe odpadky.
Scenár celej akcie bol dobre
pripravený, na speváčkach
spevokolu sv. Jána Krstiteľa, upútalo
najmä ich oblečenie. Len „reči“
rečníkov pri „katafalku“ mali mať
i pri tom, že to bola zábava, trochu
vážnosti, vzhľadom na prítomnosť
turistov, ktorí až takej zábave
nemuseli rozumieť.
Potešilo nás, že sme prežili krásny
deň v príjemnej spoločnosti
priateľov a známych v krásnom
prostredí našej doliny.

Pršalo, pršalo a pršalo. Dažďu a chladu
nebolo konca. Všetko bolo na guláš pripravené. Potom sa predpoveď ukazovala dobrá, tak sme sa dohodli na termíne
gulášu – utorok 11. 6. 2013, tak sme informovali členov obecným rozhlasom.
V pondelok večer však na utorok hlásili celodenný dážď, tak sme sa rozhodli,
že akciu preložíme až na štvrtok a bolo
to správne rozhodnutie. Už ráno bolo
krásne slnečné počasie a to predznamenalo, že sa nám podujatie vydarí. A tak
za slnečného rána sa zišla skupina skalných gulášnikov: p. Elena Kompišová,
Anna Strapoňová, Želmíra Šutliaková
a Vladimír Mlynček pod vedením gulášmajstra p. Pavla Šúleka k príprave gulášu. Pani Viera Brtáňová v predpoludňajších hodinách prišla skontrolovať stav
prípravy gulášu a gulášnici dostali prvú
pochvalu po ochutnávke, ktorá svedčila
o dobrej kvalite.
Účastníci posedenia sa okolo obeda začali schádzať. Počasie bolo krásne a to umocňovalo náladu a pohodu
prichádzajúcich.
Pani Brtáňová krátko po 13.00 h privítala prítomných seniorov, starostu obce
p. Juraja Filu. Na posedenie sme pozvali aj predsedu ZO SZPB v Liptovskom
Jáne p. Milana Jančušku. Oboznámila


prítomných s priebehom podujatia:
najskôr konzumácia gulášu, informácia
o akciách, ktorých sme sa zúčastnili a čo
nás čaká, blahoželanie jubilantom a nakoniec zábava pri našej hudbe SENIOR
BEND.
Zaželala všetkým k chutnému gulášu dobrú chuť. Keď sme guláš dojedli,
niektorí i zdupľovali, p. Brtáňová uviedla zmenu v programe a to najskôr blahoželanie jubilantom, aby sa tohto aktu
mohol zúčastniť aj pán starosta.
Do konania posedenia pri guláši – 13.
júna 2013 sa životného jubilea 70 rokov
dožili naši členovia: Pavel Buda, Ladislav
Garabáš a Alžbeta Jezná. Životného jubilea 75 rokov sa dožili: Zuzana Čúrna,
Lýdia Kubovčíková a Viera Martáková.
Z menovaných bol pán Garabáš neprítomný. V mene celej organizácie jubilantom blahoželali: p. Viera Brtáňová,
Elena Kompišová a starosta obce p. Juraj Filo s kyticami ruží a blahoželaním:
Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok, zastavil sa v kalendári, vpsíal do spomienok.
Do ďalších rokov prajeme šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starostí málo, radosti veľa a všetkého, čo si srdce
želá.
Gratulujeme!
Noviny z Jána
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Návšteva v MŠ

Foto vľavo: zľava M. Barániová, ? , J. Brziak, V. Brziaková, A. Stanislavová. Foto vpravo
gulášmajster P. Šúlek
Po tomto slávnostnom akte p. Brtáňová
informovala prítomných o aktuálnych
úlohách, ktoré pred nami sú a o akciách, ktoré prebehli: o účasťi našich členov na okresnej prehliadke spevokolov, skupín a na okresných športových
hrách, o Dni matiek v Závažnej Porube,
o ponuke liečebno-rehabilitačných pobytov, o príprave volieb do VÚC, kde by
mali mať seniori zastúpenie; o podpisovej akcii v rámci EU týkajúcej sa vody.

Pani Brtáňová vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí sa zúčastnili brigád
pri riadení expozície, čistení cintorína
a zbierania odpadkov v Jánskej doline.
Ďalej uviedla predbežný termín pripravovaného zájazdu do Košíc, posledný
júnový alebo prvý júlový týždeň – podľa
možnosti poskytnutia autobusu.
Po týchto informáciách zaželala prítomným dobrú zábavu a príjemné spoločenské posedenie.

Ďalej p. Brtáňová informovala členov
ZO o konaní celoslovenských športových hier v dňoch 19.–21. 8. 2013 v Liptovskom Mikuláši, ktorých organizáciou
bola poverená Okresná rada JDS v Liptovskom Mikuláši. Naša ZO bola požiadaná o pomoc v oblasti zábavy, jedná
sa o vystúpenie našej hudobnej skupiny SENIOR BEND 20. 8. 2013 na spoločenskom posedení na záver hier. Bude
to významné vystúpenie pre skupinu
SENIOR BEND – reprezentácia v rámci
Slovenska. Ďalej bola podaná informácia o zľavách na kúpanie v krytom bazéne v hoteli Máj, v Tatralandii a kúpeľoch
Lúčky po preukázaní sa občianskym
preukazom a preukazom seniora.

V priebehu zábavy nás navštívili členovia Klubu seniorov z Chorvátskeho Grobu, ktorí sa o konaní našej akcie dozvedeli z obecného rozhlasu. V utorok popoludní navštívili expozíciu a poprosili
o možnosť prísť na našu akciu. Dostavili sa až okolo 16.00 h, guláš už bol dojedený, ponúkli sme ich kávou, pivom
a prijali medzi seba zabaviť sa. Chvíľky
medzi hudbou sme využili na výmenu skúseností z práce medzi seniormi.
Veľmi dobre sa cítili, dobre sa zabavili
a poďakovali nám za príjemne strávené
chvíle. Veríme, že príjemné chvíle strávili
všetci naši členovia a odchádzali s tým,
že sa tešia na ďalšie stretnutie. Po uplynutí pár dní od posedenia pri guláši sme
dostali od Klubu dôchodcov z Chorvátskeho Grobu ďakovný list s tým, že sa
do našej obce určite vrátia.

Rozširovanie členskej základne napreduje, od januára t. r. sme prijali 15 nových členov.

Aj v tomto roku sme pri príležitosti
MDD s darčekmi a sladkosťami
navštívili MŠ v našej obci. Chceli
sme tak za všetkých seniorov
vyjadriť poďakovanie a uznanie
deťom a p. učiteľkám za krásne
vystúpenia na našich podujatiach.
Deti sa veľmi potešili veľkým
loptám, ktoré sme im doniesli
a tiež sladkostiam. Veľmi milo nás
prekvapili rozprávkou, ktorú nám
predviedli. Nechýbali ani veselé
pesničky. Cítili sme sa medzi
nimi veľmi príjemne a ani sa nám
nechcelo od nich odísť.

Športujeme

Okresná rada JDS v Liptovskom
Mikuláši usporiadala ďalší ročník
športových súťaží, ktorý sa konal
29. 5. 2013 v ZŠ M. R. Martákovej
v Liptovskom Mikuláši. Pretekov sa
zúčastnili: p. Mária Kráľová, Dagmar
Mišúnová a Vladimír Brziak. Všetci
traja dosiahli veľmi dobré výsledky.
P. Mišúnová a p. Brziak obdržali
diplomy. Výsledok p. Mišúnovej bol
taký dobrý, že nás reprezentovala
na krajských športových hrách 11.
júla 2013 v Kysuckom Novom Meste.
Všetkým súťažiacim k dosiahnutým
výsledkom srdečne gratulujeme.

Oslava dňa matiek v Závažnej Porube
Predseda ZO JDS v Liptovskom Jáne
p. Viera Brtáňová sa zúčastnila okresných osláv Dňa matiek 10. 5. 2013 v Závažnej Porube.

sedem ZO okresu v celkovom počte 73
zúčastnených.
Po krátkych príhovoroch v programe
vystúpili domáce seniorky a časť spevokolu z Liptovského Mikuláša. Veselo
bolo pri ohnisku, kde si každý opiekol,
čo si doniesol.

Toto stretnutie organizovala ZO JDS
v Závažnej Porube vo vynovenom areáli
Mateja Staroňa. Stretnutia sa zúčastnilo

Text a foto: Viera Brtáňová, preds. ZO JDS Liptovský Ján
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Matica slovenská

Koľko je v doline jaskýň?
Podľa evidencie Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši, kde sa vedie
Národná databáza jaskýň Slovenska
je v katastrálnom území Liptovského
Jána evidovaných 246 jaskýň
a priepastí so sumárnou dĺžkou
takmer 43,541 km. Najdlhšou zostáva
Jaskyňa zlomísk s dĺžkou 11,077 km
a najhlbšou Hipmanov jaskynný
systém s výškovým rozpätím medzi
najvyšším a najnižším bodom 495 m.
V oblasti sedla Javorie, v južných
svahoch Krakovej hole sa nachádza
Javorová priepasť s hĺbkou 313 m
a dĺžkou 2 250 m. Táto ako jediná
jaskyňa prepája Demänovskú
a Jánsku dolinu, takže možno
tvrdiť, že tieto dve doliny sú pod
zemou prepojené. Síce ide iba
o vzdialenosť niekoľko desiatok
metrov, ale je možné do podzemia
vojsť v Jánskej doline a vyjsť
v Demänovskej a naopak. Známe
demänovské a stanišovské jaskyne
pravdepodobne spolu ani nesúvisia,
hoci sú vytvorené v jednom masíve.
V súčasnosti sa speleologickému
výskumu jaskýň venujú najmä
jaskyniari zo speleologických skupín
Speleo Detva a Speleoklub Nicolaus.
Bližšie informácie o ich činnosti si
môžete prečítať na internetových
stránkach www.speleodd.sk, alebo
www.speleonicolaus.sk.
Prípadne je aj možnosť zastaviť
sa po čerstvé informácie z diania
v podzemí na Stanišovskej jaskyni,
kde sa vždy nájde jaskyniar, ktorý
vám ochotne podá informáciu
o najnovšom pôsobení jaskyniarov

Milí Jánčania,
pán Stromko, predseda Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a starosta
našej obce ma oslovili s myšlienkou obnoviť a založiť v našej obci Maticu slovenskú. Pred rokom 2000 taký pokus
v obci už bol a výbor Matice v obci existoval. Prečo výbor nevykazoval činnosť
a prečo ustanovizeň v obci zanikla, som
nepátrala.
Poslaním MS je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov
i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Prednostne získavať slovacikálne
dokumenty, zhromažďovať, spracúvať,
uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať
národné kultúrne dedičstvo, robiť základný slovakistický výskum, zúčastňovať sa na tvorbe a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Vydávať pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela
a publicistiku, spolupracovať pri tvorbe
učebníc a učebných textov niektorých
predmetov spoločenských vied pre základné a stredné školy. Zapájať mládež
do kultúrno-tvorivého procesu a pestovať v nej národné, kresťanské, mravné
a demokratické hodnoty.
Cieľom Matice slovenskej je pestovať
v mládeži túžbu po poznaní národných
dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám, spoločenský život. Matica slovenská od roku 1990 každoročne organizuje pre deti medzinárodný detský tábor v srdci Vysokých Tatier v Tatranskej
Lesnej.
Každé tri roky Matica slovenská organizuje Matičný svetový festival slovenskej
mládeže, na ktorom sa stretávajú mladí

ľudia z celého sveta. Matica slovenská
svojím poslaním a postavením plní nezastupiteľnú úlohu v integrácii slovenskej spoločnosti bez rozdielu sociálneho
postavenia, náboženského vierovyznania a politickej príslušnosti.
Myslím, že nad členstvom v tejto organizácii netreba rozmýšľať. Prosím preto
všetkých, ktorí sa cítia dobrými Slovákmi, aby vyplnili anketový lístok a tak vyjadrili svoju spolupatričnosť a stali sa
členmi našej miestnej pobočky Matice
v našej dedine. Všetkých záujemcov pozveme na stretnutie na obecnom úrade,
zostavíme zakladajúci výbor a pokúsime sa napĺňať tieto ciele.
„Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej
cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať
a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým
i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní
pracovať.“
Stanovy Matice slovenskej, 1863 (§ 1)
Mgr. Jana Pivková

ANKETOVÝ
LÍSTOK
(Vhoďte do schránky na obecnom úrade.)
Matica slovenská v našej obci bude prínosom pre dianie v obci.
Rád/a/ sa stanem jej členom/členkou.
Meno, priezvisko, adresa:

v Jánskej doline.
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek  
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Liptovský Ján – 750-ročný jubilant
Životné jubileum je vždy dôvodom
na oslavu, na slávnostnú chvíľu, ktorá je
zastavením sa, chvíľou na zamyslenie,
ale aj na premýšľanie o budúcnosti.

splniť vo svojom živote. Poznať svoje
poslanie a splniť to, čo od nás Boh čaká
pre naše osobné dobro, ale aj pre dobro
rodiny, obce, národa, ľudstva, pre šťastnú budúcnosť – to je cieľ nášho života, pre ktorý je hodno žiť! Nemôžeme
si predstaviť svoje osobné šťastie bez
Boha alebo dokonca proti Bohu, lebo
by sme stratili cestu, mravnú rovnováhu
a svetlo pre našu cestu do budúcnosti.

Výročie obce je sviatkom a dôvodom
uvedomiť si spolupatričnosť k miestu,
kde žijeme, miestu, ktoré sme zdedili
a ktoré odkážeme budúcim generáciám.
Naša obec Liptovský Ján si pripomenula 750. výročie od prvej písomnej zmienky o svojom jestvovaní. Viacerí skúsení
ľudia hovoria, že dnešná mládež zväčša nepozná, ba ani sa nestará o to, aby
poznala i tú najbližšiu minulosť; žije iba
pre prítomnosť. Veď konečne aj mnohí
slávni ľudia, dokonca aj starí Rimania
mali zásadu využiť dnešný deň – „Carpe
diem!“. Nakoniec, vraj treba viac hľadieť
do budúcnosti, nie do minulosti.

Ďakovali sme za život a dary z minulosti a nakoniec spraviť si aj záväzky pre
šťastnú budúcnosť. Začnime teda pohľadom do minulosti.
Čo sme vlastne dostali ako vzácne dedičstvo našich otcov tu v Liptovskom
Jáne? Čo zachránilo a zachovalo ich
a tým aj nás pri živote? Azda pevnosti, zlaté bane, bohatstvo, moc, vojsko,
zbrane?

Prečo sú teda tieto oslavy
minulosti? Na otázku je viac
odpovedí:

Nezdá sa! Ale aj v ťažkých ba aj temných
dobách sa ukazuje ako jasný bod skutočnosť, že naši predkovia si zachovali vieru v Boha a v Ježiša Krista. Viera je
úžasná sila práve v najťažších životných
skúškach. Udržiava pri nádeji, dvíha ľudí
zo skleslosti, a čo je najcennejšie - vychováva zdravé, mravne založené rodiny, ktoré zaručujú fyzickú i duchovnú
existenciu obce i národa. Mravný rozklad vedie nutne k zániku rodiny, obce
i národného spoločenstva; kde niet
detí, tam niet občanov, tam niet budúcnosti, tam pomaly zaniká národ ba aj
civilizácia.

Ponajprv, lebo aj z minulosti sa možno
mnoho naučiť a čerpať silu a inšpiráciu
pre budúcnosť. Nikto sa nenarodil taký
múdry, že by už nepotreboval nijakú
skúsenosť a vedomosti iných.
Po druhé preto, lebo my nežijeme bez
koreňov, nie sme ako osamelý Robinson, ktorý stroskotal na neznámom ostrove, nie sme ani blúdiaca
hviezda čo sa naraz z ničoho nič objaví na tmavom nebi. Treba nám vedieť,
odkiaľ sme prišli a kam smerujeme.
Ak chceme hľadať hlbšiu odpoveď, tak
sa nám treba pozastaviť nad skutočnosťou, že sme tu, tu sa rozvíja náš život. Je to všetko iba náhoda, alebo majú
tieto skutočnosti nejaký zmysel? Každý
z nás pochádza od rodičov, od starých
rodičov, od pradedov, a tak postupne
do hĺbky histórie až k prvým prarodičom, a koniec - koncov až k samému
Stvoriteľovi. Každý z nás je Boží tvor,
ktorý vyšiel z jeho ruky v určitej rodine, obci, v určitom národe, v konkrétnej
historickej dobe. Všetci sme pokračovatelia svojich predkov na určitom mieste a v určitej dobe. Každý z nás dostal
od Boha existenciu a úlohu, ktorú má
14
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Viera v Boha a mravnosť rodín zachovali aj slovenský národ pri živote tak
na fyzickom ako aj na duchovnom poli.
To je poučenie z našej histórie. Kde by
sme boli dnes, bez zdravej vierou udržiavanej rodiny? A čo bude s nami, keď
opustíme mravnú silu, ktorú dáva viera
a dáme si úplne rozložiť rodinu nemravnosťou, ktorá sa nám bezočivo predkladá ako pokrok? Pokrok kam? K hrobu,
k zániku, k cintorínu nenarodených?
My sa však nemôžeme uspokojiť iba
odvolávaním sa na minulosť. Ak máme
túto činorodú vieru a rodinné hodnoty
zapísané v našej zdravej tradícii, máme


začo ďakovať Bohu, ale zároveň si uvedomiť, ako si ten poklad strážime a ako
si ho pestujeme. Strom, ktorý vyrástol
zo zdravých koreňov, musí dnes prinášať aj zdravé ovocie. Ak sa to nedeje,
tak čosi nie je v poriadku s jeho rastom
a treba sa pozrieť, čo mu škodí, či nezačína nahnívať, či si nenabral parazitov,
či mu chrobáci nepodrývajú korene.
Aj v obci sa treba starať o hmotný pokrok a blahobyt občanov, ale dobroprajný človek sa starostlivo pozrie aj na duchovno-mravný stav rodiny, na kultúrnu a mravnú výšku mládeže, na ducha
solidarity, na ochotu občanov k svojpomoci a k spolupráci pre dobro všetkých,
na spravodlivosť, na starostlivosť o tých
najbiednejších, o zdravú výchovu vašich detí, o výpomoc mladým rodinám
a nevládnym osamelým alebo chorým
občanom.
Drahí bratia a sestry ďakujme Trojjedinému Bohu za viac storočnú ochranu.
Chceme pamätať na našich zomrelých
predkov, najmä na tých, ktorí sa zaslúžili o povznesenie spoluobčanov a samej
obce.
Nezabúdajme na duchovnú a mravnú
obrodu obce, bez ktorej nič nepomôže čisto materiálny pokrok. Nech ohľad
na spoločné dobro prevládne nad egoizmom a sebectvom. Nech dobro premôže zlo a všetky pokušenia. Nech vždy
panuje medzi nami vzájomné pochopenie a ak treba aj odpustenie. Tieto
a iné dobré priania zahrňme do našich
modlitieb.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.-kat farnosti Liptovský Ján

Spomienka

Dva vrcholy

„Čas plynie a nevráti, čo nám vzal, zostala už len spomienka a v srdci žiaľ.“
Už uplynul rok, čo sme sa dňa 3. júla
2012 naposledy rozlúčili so známym,
priateľom, spoluobčanom Petrom
Mlynčekom. S človekom ochotným
kedykoľvek podať pomocnú ruku,
jednoducho s človekom s veľkým Č.
Peťo (ako sme ho všetci familiárne
volali).

Na jánskych slávnostiach si iste každý človek mohol nájsť to svoje, čo
bolo pre neho najdôležitejšie. Zaiste
však pre veriacich medzi najdôležitejšie časti jánskych slávností mohli patriť ekumenické služby Božie a Koncert
spevokolov Liptova.

Mal rád prírodu, hory. Nejeden jeho
rozhovor so známymi začínal o doline, o lesoch. Aj pieseň „Pod úbočou…“ v podaní speváckeho zboru
Svätojánsky prameň patrila medzi
jeho najobľúbenejšie.
Mal rád hudbu. Tá sa prelínala celým
jeho životom. Vystúpenia spoločne
so skupinou Seniori nás sprevádzali
a prinášali radosť a potešenie pomaly na všetkých akciách v obci. „Človek
odchádza, ale všetko krásne, čo nám
dal, ostáva.“
Miloval deti. Ako si ho pamätáme,
vždy bol nimi obklopený. Ochotný
kedykoľvek im pomôcť a potešiť ich.
Aj vtedy, keď sme sa na neho obrátili
my, z materskej školy, že chceme deťom spríjemniť prostredie záhrady.
„Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten,
kto ťa mal rád, nezabudol.“

Ekumenické služby Božie
Veriaci evanjelici i rímskokatolíci sa
zišli v sobotu 22. júna v evanjelickom
kostole v Liptovskom Jáne, aby spoločne ďakovali Pánu Bohu za 750. výročie
prvej písomnej zmienky aby Ho prosili
aj o požehnanie ďalších dní obce.
Pobožnosť viedli predstavitelia oboch
konfesií. Prítomným sa prihovorili
na základe slov z Jánovho evanjelia, 4.
kapitoly: „A mnohí Samaritáni z tohto
mesta uverili v Neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Všetko mi povedal, čo som
robila. Keď teda prišli k Nemu Samaritáni, prosili Ho, aby pobudol u nich; i zostal
tam dva dni. A ešte viac ich uverilo pre
Jeho slovo a povedali žene: Už nielen pre
tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že tento je naozaj Spasiteľ
sveta.“
Na pobožnosti zaspieval aj spevokol
rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa a prihovoril sa starosta obce Juraj Filo.

Koncert spevokolov
Liptova
Nedeľné popoludnie v rámci Svätojánskych nocí už tradične patrilo Koncertu spevokolov Liptova. Evanjelický
kostol sa v tomto čase zaplnil stovkami
hostí, ktorí si prišli zaspievať a vypočuť
si vystúpenia dvanástich spevokolov
Liptova. Už 22. ročník tohto podujatia
sa niesol v znamení pôstnych piesní.
Vystúpili aj domáce spevokoly: mužský evanjelický spevokol Svätojánsky
prameň, detský evanjelický spevokol
Svätojánska muška a rímskokatolícky
spevokol sv. Jána Krstiteľa.
Podujatie vynikalo pestrosťou štýlov.
Vystúpili tradičné spevokoly, ale zazneli i moderné kompozície v podaní mikulášskeho spevokolu. Osobitou
kategóriou sú detské spevokoly Svätojánska muška a Zvonček. Za všetky spevokoly Pánu Bohu poďakovala
v závere podujatia seniorka Katarína
Hudáková.

Zora Šimovčeková

Peter Taját, ev. a . v. farár
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ZŠ s MŠ Liptovský Ján

piv.

Čože je to šesťdesiatka,
aká je to výšina? Z nej sa len kus kraja vidí, výstup iba začína! Na smútok
a na únavu nie je vážna príčina.
(R. Fábry)

aj samých seba), že to má zmysel; našťastie aj veľa pomocných a sponzorských rúk. Termíny, termíny, termíny
a čas letí ako splašený…

Koniec školského roka – asi najhektickejšie obdobie v školstve: výstupné testy, záverečné práce, uzatváranie známok; bežné školské povinnosti; ale aj
myšlienkové mapy s povinnosťami pre
každého; výzdoba tried, vestibulu, telocvične; úprava školského dvora; tématicky zamerané nástenky v triedach
a pred vchodom; inštalovanie dvoch
výstav; fotografovanie; zoznamy pozvaných a zoznamy ocenených; príprava
darčekov pre hostí; logo; príprava a tlač
pozvánok, propagačných materiálov
a pamätných listov; technika a ozvučenie; stoličky; inštalovanie fotografií zo
života školy; kronika; pohostenie a slávnostný obed; nácvik programu; dve generálne skúšky; šesťdesiatka vypadávala
aj zo skrinky pod kopírkou; neskutočné
presviedčanie všetkých okolo (niekedy

Dňa 21. júna 2013 (piatok) o 9.00 h v telocvični ZŠ s MŠ Liptovský Ján sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 60. výročia odovzdania školy
do užívania.

16
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Základná škola s materskou školou má
už 60 rokov. Je to mladá „šesťdesiatnička“. A naozaj je mladá. Jej žiakmi sú
stále šesť až pätnásťroční, v materskej
škole troj až šesťročné deti, nečudo, že
nemá kedy starnúť, hoci od poslednej
oslavy ubehlo už desať rokov.
Vynovená, vyzdobená škola (ani by jej
nik nepovedal, že už má šesťdesiat) vítala 21. júna 2013 spolu s dychovou hudbou, nielen pedagógov a žiakov, ktorí sa v tento deň do školy tešili viac ako
inokedy, ale aj hostí: starostov obcí


Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň
a Beňadiková; medzi pozvanými boli aj
p. Jozef Brziak, p. Ján Paciga st., p. Gejza Čáni, p. Ľubomír Fronko, p. Zuzana
Kissová za ŠZŠMŠI; medzi hosťami nemohli a nesmeli chýbať bývalí učitelia
a ostatní zamestnanci (niektorí odučili
a odpracovali v škole viac ako 20 rokov);
a samozrejme bývalí žiaci, teraz úspešní:
Marta Voštináková, r. Vodilová – lekárka, Ivan Bátory – slovenský reprezentant
v behu na lyžiach, Ladislav Hámor – novinár, Vladimír Balco – slovenský režisér,
dokumentarista a scenárista.
Všetci hostia dostali malý darček a mohli
si pozrieť vo vestibule výstavu staršej didaktickej techniky a školských pomôcok
alebo v telocvični fotografie zo života
školy. Väčšina hostí však tento čas využila na rozhovory so starými známymi,
ktorých dávno nevideli.
Slávnostná atmosféra vládla aj v telocvični základnej školy, kde sa akadémia

uskutočnila. Všetkých prítomných privítal p. riaditeľ Mgr. Miroslav Mahdal.
Po jeho príhovore vystúpili so svojimi
vyznaniami bývalí žiaci p. Ivan Bátory
a p. Ladislav Hámor. Obaja si zaspomínali na svoje školské časy, poďakovali sa
svojim pedagógom za to, ako ich pripravili na štart do života a škole do ďalších
rokov zaželali len to najlepšie – dobrých
a nadaných žiakov, skúsených a rozhľadených pedagógov. Pán Ivan Bátory venoval škole jedno zo svojich súťažných
čísel. Keďže žiadne nemalo číslicu šesťdesiat, vybral číslo s tromi jednotkami
z olympijskej štafety. Pán Ladislav Hámor prečítal ešte list, ktorý škole k výročiu poslal p. Vladimír Balco.

Potom už nasledoval tanečno-pohybový mix žiakov našej školy pod vedením
A. Salajovej. Najprv vystúpila s gymnastickou zostavou so švihadlom Terezka Stanislavová, za ňou žiaci 3. ročníka
zatancovali ľudový tanec na pesničku
Z Východnej dievčatá, a napokon mal
„slovo“ moderný tanec – najprv sólo Lei
Hečlovej a po ňom vystúpenie žiačok
tanečného krúžku.

V kultúrnom programe vystúpili najskôr
tí najmenší – deti z materskej školy. Nie
náhodou v ich vystúpení odzneli verše
M. Ďuríčkovej z knihy Jožko Pletko. Už
pred 60 rokmi ich recitovali deti na vystúpení pre mamičky v telocvični novej školy pod vedením p. riaditeľky Dariny Skerlovej, r. Laurincovej. Teraz ich
však viedli pani učiteľka Z. Šimovčeková, Ľ. Uličná. Potom „škôlkári“ rozospievali a roztlieskali telocvičňu tanečným
pásmom Tancuj, tancuj, ktorý s nimi nacvičila G. Kompišová

Záver kultúrneho programu patril divadielku Jelka a drak o odvážnej princeznej, ktorá si musela „vybojovať“
svojho princa s riadnou dračicou.
V predstavení účinkovali žiaci, ktorí navštevujú divadelný krúžok pod vedením
B. Špačkovej.

Potom prebrali štafetu vystúpení žiaci základnej školy. V literárnom pásme
venovanom Fraňovi Kráľovi s názvom
Spomienky na minulosť vystúpili žiačky literárneho krúžku pod vedením V.
Šimovčekovej.
Po nich nasledovalo tanečné vystúpenie žiakov, ktorí navštevujú tanečný
odbor súkromnej základnej umeleckej
školy v priestoroch našej školy. Aj keď
podľa kalendára, aj podľa teploty v telocvični, už bolo horúce leto, naši prváci nám pripomenuli jar a jarné hry detí
v Oslave jari.
Pamätné vystúpenie, ktoré sa zapíše
do análov školy bola báseň Vlak vysťahovalcov od Fraňa Kráľa v podaní žiakov
9. ročníka. Chlapci vystúpili v dobových
kostýmoch a so starými kuframi a len
D. Fröhlichová vie, čo ju stálo úsilia presvedčiť ich, aby vystúpili pred celou školou, že to zvládnu, a že budú vynikajúci.
Stalo sa.

Po tanci nasledoval spev. Žiaci školského klubu detí a 6. ročníka nacvičili a zaspievali niekoľko ľudových piesní.
Nasledovala krátka prestávka v podobe
trošku „uletenej“ reklamy na školu.

Záverečnou bodkou bola neoficiálna
hymna školy, ktorú zaspievali všetci žiaci. Po tejto piesni pán riaditeľ poďakoval všetkým prítomným a účinkujúcim
a kultúrnu časť slávnostnej akadémie
ukončil.
Žiaci sa rozišli domov a do tried, ale
program pre pozvaných pokračoval
ďalej. Po prehliadke priestorov materskej školy, kde si hostia mohli pozrieť
aj výstavu historických hračiek, ako
aj priestorov základnej školy, sa pokračovalo slávnostnou recepciou. Po krátkych príhovoroch pána starostu a pána
riaditeľa, odovzdal starosta Liptovského Jána Juraj Filo bývalým zamestnancom pamätné listy. Medzi ocenenými
boli: Mária Barániová, Natália Vadovická,
Anna Multáňová, Ján Krajčí, Mária Multáňová, Mária Šarafínová, Oľga Pacigová, Valéria Jandová, Jaroslava Ouhrabková, Radmila Macková-Mlynčeková, Janka
Králiková, Zlatica Beťková, Emília Šúleková, Alžbeta Jezná, Mária Garabášová,
Jana Pivková, Katarína Brotková, Anna
Vyšná, Mária Gloneková, Anna Jančušková, Zlatica Melnová, Emília Mišíková,
Jozef Brziak, Ján Paciga st., Gejza Čáni,
Ivan Bátory, Marta Voštináková, Ladislav
Hámor, Ľubomír Fronko. Za ocenených


poďakovala p. Marta Voštináková. Hostia mali možnosť pozrieť si prezentáciu,
ktorá mapovala posledných desať rokov
v našej škole (2003–2013). Pripravila ju
p. Jana Pivková. Slávnostná recepcia sa
už potom niesla v uvoľnenejšom duchu
– pri posedení s občerstvením, v rozhovoroch, pri fotografovaní. Iste bolo
na čo spomínať, čo porovnávať. Postupne, po odchode hostí, bola ukončená aj
táto časť osláv 60. výročia odovzdania
školy do užívania.
A čo zaželať škole do budúcich rokov?
Pán Ladislav Hámor – novinár: „Najmä
žiakov, šikovných, usilovných i tých ostatných. Všetkých, ktorí hľadajú seba samých, svoje miesto pod slnkom, aby v dospelosti nadobudnuté poznatky a skúsenosti zúročili.“
Deň 21. jún 2013 bol mimoriadne horúci, aj podľa teplomera, aj podľa napätia
v tvárach organizátorov, či účinkujúcich.
Našťastie nikto neskolaboval, aj vďaka dodržanému pitnému režimu (hosťom bola ponúkaná voda, každé dieťa
si malo doniesť fľašu s vodou), program
sa vydaril a ostáva len dúfať, že aj hostia
odchádzali spokojní.
Iste neprekvapí, že za prípravu tohto
dňa sa patrí poďakovať. Veľká vďaka
patrí sponzorom: obec Liptovský Ján
a Uhorská Ves, Juraj Filo – starosta obce
Liptovský Ján, Marián Vojtík – starosta
obce Podtureň, Ján Martinovič – starosta obce Beňadiková, Alexandra Wellness
Hotel, Peter Šintaj – Merkur Slovakia,
Roman Vajs, Dagmar Dubovská, Adriana Pavelicová, Michal Chlebo, Mariana
Kleinová, Kvetinárstvo Flower shop Arcadia – Liptovský Mikuláš, Ľubomír Urban – Agentúra Panter, Monika Urbanová, ZDROJ VEREX – Liptovský Mikuláš,
BIDVEST – Kysucké Nové Mesto, FRUKTAL – Liptovský Mikuláš, LOSZ – Liptovský Mikuláš, Mestský dychový orchester
z Liptovského Mikuláša.
Ďalšie ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na programe, na výzdobe, na občerstvení, pri upratovaní,
na všetkých spomenutých aj nespomenutých prípravách. Asi nie nadarmo
udelil pán riaditeľ na hodnotiacej porade 24. júna 2013 jednu zvláštnu pochvalu
Noviny z Jána
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ZŠ s MŠ Liptovský Ján

21.6.2013 piv.
riaditeľa školy všetkým tým, ktorí sa podieľali na slávnostnej akadémii.
Prišli sme na križovatku, kade ďalšia
cesta? Nepýtaj sa! Smelo kráčaj! Priateľov máš veľa! (R. Fábry)
Základná škola s materskou školou má
už 60 rokov. To, čo je pre človeka súčasnosti možno neskorý stredný vek,
pre budovu, resp. inštitúciu nie je až tak
veľa. Jej význam nespočíva vo fasáde,
ale v tom, ako napĺňa svoje poslanie byť
vzdelávacou inštitúciou, v tom, čo dala
generáciám ľudí, ktorí sa v nej učili a pripravovali na život, ale aj tým, ktorí stáli
na opačnej strane katedry.
Od dňa 20. júna 1953 uplynulo presne 60
rokov, kedy bola novopostavená budova školy odovzdaná do používania pre
žiakov zo siedmych okolitých dedín: Liptovského Jána, Uhorskej Vsi, Podturne,
Beňadikovej, neskôr pribudli aj Jakubovany, Konská a Liptovský Ondrej. Vtedy
do osemtriednej budovy chodilo spolu 407 žiakov, čo bol maximálny počet,
18
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ktorý kronika školy počas 60-tich rokov
uvádza. O novostavbu školy sa pričinili: predseda MNV p. Ján Kubovčík, Ján
Kompiš, riaditelia škôl Eduard Grečner
a Margita Radimerská, no najmä však
básnik a spisovateľ, náš dobrý priateľ
FRAŇO KRÁĽ, ktorému stavba školy ozaj
ležala na srdci. Ako sa dozvedáme z kroniky školy spisovateľ Fraňo Kráľ dňa 29.
septembra 1947 poslal na Obvodný úrad
Národného výboru v Liptovskom Svätom Jáne prísne dôverný list, v ktorom
oznamuje, že po dlhých a namáhavých
vyjednávačkách podarilo sa vec stavby
škôl v Liptovskom Svätom Jáne presadiť
ako jedinú stavbu tohto druhu na Slovensku v dvojročnom pláne.

učiteľ aj zástupca riaditeľa v základnej
osemročnej škole pán Eduard Grečner. Jeho žiaci naňho s rešpektom stále spomínajú. Pán Eduard Grečner písal
kroniku, v ktorej zachytil pomery v obci
a v školstve až do roku 1953.

Na podnet organizácie SZPB v obci bola
20. júna 2003 na budove školy odhalená
pamätná tabuľa: „ O výstavbu tejto školy sa zaslúžil spisovateľ a básnik FRAŇO
KRÁĽ. (1903–1953, 20. júna 1953.)”

Základná škola s materskou školou má
už 60 rokov. Ako každá škola v dnešnej
dobe sa borí s nedostatkom financií
a žiakov. Škola je v prekrásnom prostredí, je členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.
V budove je aj trojtriedna materská škola, ktorá spolu zo základnou školou tvoria jeden právny subjekt.

Význačnou osobnosťou v dejinách jánskeho školstva bol riaditeľ štátnej ľudovej školy, národnej školy a neskôr aj


Život v škole bol aj v týchto časoch zaujímavý a boril sa s podobnými problémami, ako aj my dnes. Našli sa žiaci „šikovní“ iným spôsobom, ale aj žiaci, ktorí
sa výborne učili a úspešne pokračovali v štúdiu. Z mnohých sa stali úspešní ľudia, inžinieri, pedagógovia, lekári,
športovci, odborníci vo svojom odbore.
Za katedrou sa vystriedalo tiež množstvo vynikajúcich pedagógov.

Čo všetko naša škola ponúka?
Materská škola:
– odbornosť pedagogických zamestnancov
– profesijný rast pedagógov
– priateľský vzťah pedagógov k deťom
– oboznamovanie s anglickým jazykom
– krúžková činnosť (literárno-dramatický, počítačový, výtvarný, športový)
– vhodné priestory po rekonštrukcii
– spolupráca s CPPPaP (projekt zameraný na prevenciu porúch učenia vedie
PaedDr. S. Hlavajová)
– spolupráca s rodičmi, s rodinou
– spolupráca so zriaďovateľom (Svätojánske noci – Svetlušky)
– spolupráca s verejnosťou a rôznymi
inštitúciami (Jednota dôchodcov, polícia, hasiči, TJ)
– spolupráca so ZŠ a ŠKD
– besiedky a vystúpenia (posedenie dôchodcov, Mikuláš, Vianočná besiedka,
MDŽ, Deň matiek)
– lyžiarsky výcvik, karneval, exkurzie, výlety, návštevy divadelných predstavení
– účasť na prehliadke tvorivosti detí
a pedagógov Liptova „Potvorka“
– účasť na celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach
– tvorivé dielne (Jesenné variácie, Vítanie jari)
– rozlúčka s predškolákmi – Maturita
predškoláka
– indiánska noc
– zrekonštruovaný areál materskej školy

Základná škola:
– skúsení, odborne a osobnostne zdatní
pedagógovia
– anglický jazyk od 1. ročníka, informatika od 2. ročníka
– druhý cudzí jazyk (nemecký, francúzsky, ruský)
– asistent učiteľa pre začlenených žiakov, spolupráca s CPPPaP
– školský klub detí
– v škole pôsobí Súkromná základná
umelecká škola (tanečný odbor)
– žiacky parlament
– projektové vyučovanie
– príprava na celoslovenské testovanie 9
– účasť v rôznych súťažiach a olympiádach (matematické, chemické,
biologické, geografické, literárne,
športové…)
– záujmové krúžky (divadelný, výtvarný,
tanečný, futbalový…)
– vzdelávacie exkurzie, výchovné koncerty a divadlá, škola v prírode
– plavecký a lyžiarsky výcvik, turistika
– telocvičňa, odborné učebne, PC učebňa, školská knižnica, dielne
– spolupráca s rodičmi, s rodinou, so
zriaďovateľom, s verejnosťou a rôznymi inštitúciami (polícia, hasiči, Červený kríž, SZPB, TJ)
– spolupráca s MŠ (divadlo šport, otvorené hodiny)
– vystúpenia detí (Vianočná besiedka,
MDŽ, Deň matiek)
– karneval, školské výlety.

Kam…
1. 7.–15. 9. 2013
Giganti, doba ľadová
Výstava vyhynutých živočíchov doby
ľadovej v skutočných veľkostiach.
Liptov Aréna pri Aquaparku Tatralandia


28. 7. 2013
Deň ľudových remesiel
Ukážky rezbárskych prác, ľudové
umenie, zábava pre deti, živá hudba.
Areál pri Kadi, Liptovský Ján


3. 8. 2013
Beach párty
Piesok, palmy, dobrá hudba, jedlá
z grilu, miešané drinky, show pre
divákov. Príďte, neoľutujete!
Hotel Liptovský Dvor****, Lipt. Ján


9. 8.–11. 8. 2013
Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v jachtingu
Liptovská Mara – Rástocká zátoka


9. 8. 2013 od 16.00 h
Letné dotyky tanca
Žiaci súkromnej ZUŠ, TK Jessy
a Súkromného tanečného
konzervatória.
Námestie Liptovský Hrádok


Mgr. Jana Pivková, Mgr. Zuzana Daňová a Zora Šimovčeková

12. 8.–15. 8. 2013

Z listu pána profesora
Vladimíra Balcu

vými rukami packali po tvári a to sme sa
už smiali aj my. Takto sme sa učili písať.

Filmové večery s Jánošíkom
Záhrada Múzea Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš

V jánskej základnej škole som sa naučil
písať. Bol to pán učiteľ Grečner, ktorý nás
pod prísnym, ale láskavým pohľadom
písať naučil. Písali sme normálnym pierkom, ktoré sa namáčalo do kalamára.
Samozrejme sme sa poriadne zašpinili,
ruky boli od atramentu celé modré. Pán
Grečner mňa, Bohuša a Milana Ľubeľanovcov pokarhal a ako eskortu nás bledých od strachu viedol dole do kuchyne.
Moja mama a pani Ľubeľanová tam boli
kuchárky. Pán Grečner nás postavil pred
mamy a prísne vyzval, aby sme im ukázali špinavé dlane. Mamy sa na tom začali smiať, rozosmial sa aj pán Grečner.
Ešte nám kázal, aby sme sa tými špina-

Dnes škola oslavuje 60 rokov svojho
vzniku. Ja robím filmy už 40 rokov. Filmová a televízna fakulta VŠMU už mala
20. výročie svojho založenia. Pri tejto
príležitosti som o našej fakulte nakrútil
film. Dokončili sme ho na Veľkonočnú
nedeľu, lebo iba vtedy bol voľný termín
na zvukovom pracovisku. Zvukár si tam
robil nejaké technické úpravy a ja som
sedel sám v prázdnej hale školy, po ktorej som kedysi tak veľmi túžil. Sedel som
tam a myslel na Dubec, kde moje túžby
vznikali. Misia sa naplnila. V tú chvíľu
som veľmi chcel byť na Dubci. Uvedomil
som si, že keď človek po niečom hlboko
a úprimne túži, tak sa mu to vyplní.



16. 8–18. 8. 2013
Jánošíkov víkend
Otvorenie zrekonštruovanej a
reinštalovanej mučiarne.
Múzeum Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš


17. 8. 2013 od 17.00 h
Pozdrav Trubačov
Koncert trubačov z letného kurzu.
Námestie Liptovský Hrádok


17. 8. 2013
Medzinárodný výstup na Kriváň
KST Liptova, Matica slovenská
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Športové úspechy školákov
Futbal
Šport v našej škole pokračoval v apríli
ďalšími turnajmi vo všetkých troch kategóriách: najmladší žiaci sa dvakrát zúčastnili turnajov v Okoličnom o Pohár
primátora mesta a turnaja Mc Donald,
ktorých doprevádzala pani učiteľka K.
Čenková. Z poverenia CVČ Liptovský Mikuláš mladší žiaci odohrali turnaj na našom multifunkčnom ihrisku za doprovodu M. Mahdala a J. Brziaka, turnaj niesol
názov Jednota Cup. Starší žiaci sa na futbalových turnajoch zúčastnili futbalového turnaja „Coca Cola“ v Liptovskom
Hrádku a v máji taktiež na domácej
pôde – Jednota Cup, kde im víťazstvo
uniklo o jeden gól. Pri týchto turnajoch
doprevádzali naše mužstvá: M. Mahdal,
M. Devečková a J. Brziak.

Florbal
Vo florbale sme vybojovali so staršími žiakmi postup do regionálneho
kola v Ružomberku a po zodpovednej

príprave i postup na krajské kolo v Nižnej na Orave. Tu sme po ťažkých zápasoch obstáli a obsadili 5. miesto, čo je
pre našu školu historický úspech. Tu doprevádzal mužstvo J. Brček a J. Brziak.
Ďalší florbalový úspech bol v Liptovskom Hrádku na Bambiriáde, v ktorom
nás od prvenstva odsunul jeden gól, doprovod bol M. Mahdal a J. Brziak.
Záver školského roka sme už tradične
ukončili turnajom „Svätojánskych nocí“
na multifunkčnom ihrisku, keď víťazom
sa stali naši deviataci – A mužstvo. Tí
nám už ale nabudúce budú v našej škole chýbať a za ich viacročné úspechy
patrí veľká vďaka.
Za dlhoročnú podporu pre šport patrí vďaka aj bývalej riaditeľke Mgr. J. Pivkovej a R. Vajsovi za pomoc pri doprave.
Teraz si oddýchneme a v septembri začneme znovu.
Ján Brziak, tréner

Ťažká sezóna za nami…
Práve sa končiaca sezóna 2012/2013 bola
najkritickejšou sezónou nášho futbalu
v 1. triede od postupu v roku 2009. Začnem tou najpodstatnejšou správou, že
nakoniec sme sa s vypätím všetkých síl
v tejto súťaži zachránili! V lete 2012 nastali rôzne komplikácie či už v hráčskom,
alebo funkcionárskom tíme. Zo zdravotných dôvodov skončil dovtedajší predseda Julko Šimovček a futbal zrazu „nemal pána“. Takto nejako prebiehala aj jesenná časť v podstate bez vedenia a len
silou vôle sa podarilo dotiahnuť do konca jesennú časť. V zime sa veľmi ťažko dával dokopy nový futbalový výbor,
lebo o prácu v ňom nemal nikto záujem. Nakoniec sa v trochu oneskorenom
termíne 3. 5. 2013 zvolil nový výbor už
počas bežiacej jarnej časti sezóny. Tvoria ho: Ing. Ľubomír Oravec, Ferdinand
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Jančuška, Michal Vrlík, Mgr. Ján Palider,
Peter Tekel. Táto partia začala v podstate odznova tvoriť nejaké základy A-tímu a spolu s trénerom Romanom Klotákom sa podarilo vytvoriť počas jarnej
časti dobrú partiu, ktorá ťahala za jeden
koniec povrazu a je predpokladom ďalšieho pokračovania. Najväčším problémom nášho futbalu je naša základňa,
keď momentálne musíme brať hráčov
na hosťovania z iných klubov, nakoľko
našich kmeňových hráčov je veľmi málo.
V tomto je neoceniteľná pomoc našich
sponzorov, ktorí nám finančne pomáhajú s realizáciou hosťovaní a aj s údržbou futbalového ihriska. Patrí im za to
veľké ĎAKUJEM!!! Preto sa výbor rozhodol začať venovať väčšiu pozornosť mládeži a vytvoriť kvalitné podmienky pre
výchovu a rast našich nových nádejí.

Je to síce beh na dlhé trate, ale veríme,
že sa to podarí a futbal v Jáne sa otrasie
a bude pýchou dediny. Začíname teda
od najmenších a preto sme aj prihlásili
do súťaže o Kormanov pohár družstvo
mladších žiakov, kde môžu hrať žiaci
do 12-tich rokov. Veríme, že v ďalších rokoch budeme môcť do súťaže prihlásiť
aj žiakov na veľký futbal, nielen na malý,
ako je to doteraz. A v blízkej budúcnosti aj družstvo dorastu. Týmto chceme
poprosiť aj rodičov o spoluprácu a pomoc pri zabezpečení dosiahnutia našich
spoločných cieľov. V neposlednom rade
by som chcel poďakovať aj dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú pri údržbe
ihriska a tiež pri organizovaní domácich
zápasov. Títo ľudia majú tiež nemalý podiel na fungovaní jánskeho futbalu.
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