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 ročník XXXVI.

Zaznel v lese zajkov hvizd,
že odpadol zlatý list.
Kto si ten list prečíta,

vie, že jeseň prekvitá.

Nielen dobré správy
ŽSK. Obec nemôže v rámci platných
zásad hospodárenia obce investovať
do majetku, ktorý nie je jej vlastníctvom. Túto povinnosť má správca komunikácie a to je ŽSK a z tohto dôvodu
sa hlavne po zime cesta opravuje s veľkým oneskorením.

Bytovka
Pohľad na zrekonštruovanú časť
chodníka

Chodníky
Po neobvykle krásnom lete prišla jeseň,
počas ktorej nám zas o niečo skrásnie
obec. V priebehu septembra sa začala prvá etapa rekonštrukcie chodníkov
na Novej ulici. Ukončí sa do konca októbra tohto roku. V tejto etape bude opravený chodník v dĺžke 505 metrov. Rekonštrukcia je financovaná z prostriedkov
Európskej únie, ktoré sa čerpajú prostredníctvom MAS (Miestna akčná skupina)
Horný Liptov. „V rekonštrukcii chodníkov
by sme chceli pokračovať. V tejto chvíli čakáme na vyhlásenie výzvy na podávanie
projektov. Radi by sme dokončili rekonštrukciu chodníkov do konca roku 2014.
Všetko však závisí od množstva voľných
finančných zdrojov a úspešnosti v snahe
o nenávratný finančný príspevok,“ povedal Juraj Filo.
Po ukončení rekonštrukcie chodníkov
bola našej obci od ŽSK prisľúbená rekonštrukcia vozovky (cesty III. triedy)
na Novej ulici, ktorá spadá do jej kompetencie. Vozovka bola doposiaľ opravovaná na základe našich reklamácií

Počas jesene sa začalo realizovať zatepľovanie nájomného domu pri COOP
Jednote z dôvodov častých sťažností nájomníkov na vlhnutie a premŕzanie objektu počas zimy. Tento nájomný
dom sa začal stavať v roku 2006 a bol
skolaudovaný v roku 2007. Počas piatich
rokov sa neustále odstraňovali reklamácie nájomníkov. V tomto roku bol vypracovaný tepelnotechnický posudok
budovy, ktorý odhalil, že pri projektovaní a stavbe nájomného domu neboli
dodržané platné normy. Po vypracovaní projektu na zateplenie sa vo verejnom obstarávaní vybral dodávateľ, ktorý zateplenie realizuje. Náklady, ktoré
obci vzniknú, bude obec vymáhať súdnou cestou od projektanta a zhotoviteľa
stavby, ktorí nedodržali platné technické normy. Zateplením domu sa zlepšia
podmienky na bývanie. Najdôležitejšia
je spokojnosť nájomníkov a všetci veríme, že týmto zateplením sa dosiahne.

Zberný dvor
Prvý mesiac prevádzky má za sebou
Zberný dvor v Liptovskom Jáne. Jeho
otvorenie sprevádzali mnohé obavy či
si občania zvyknú. Napriek obavám sú
tu prvé pozitívne výsledky. Klesol vývoz
veľkoobjemových kontajnerov z 5-tich
na 1 týždenne. Vyseparovalo sa viac
plastov, papieru a skla. Odhalili sa však
vo väčšej miere aj negatíva hlavne pri
nakladaní so zeleným odpadom, ktorý
často končí v odvodňovacích kanáloch
popri cestách, na hliniskách, či pri Kadi
za mostom smerom ku koliesku. Preto
vedenie obce zvažuje v budúcom roku
zaviesť pravidelný zberný deň na zelený
odpad v obci. O tomto kroku budú občania priebežne informovaní.

Kultúrny dom
Pohľad na severnú stenu bytovky pri
Jednote
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Obec postupne krásnie no stále časť
obce „špatí“ kultúrny dom, ktorý akoby


69. výročie SNP
bol zakliaty, napriek vypracovanému
projektu už v roku 2003 a jeho úspešnému podaniu. Bolo dvakrát zrušené verejné obstaranie na dodávateľa a mnohými prieťahmi zo strany ministerstva
nakoniec nebolo možné zrealizovať rekonštrukciu z pôvodnej výzvy, nakoľko
posledným dátumom na začatie prác
bol 1. január tohto roku. Práce sa však
nemôžu začať skôr, pokiaľ nie je verejné
obstaranie. Vznikol tak uzavretý kruh.
Teraz zostáva len dúfať, že bude vyhlásená ďalšia výzva, v ktorej sa budeme
môcť opätovne uchádzať o finančné
prostriedky na túto rekonštrukciu. A potom snáď už aj naša obec bude mať dôstojný kultúrny stánok.

Dopravné značenie
Počas mesiaca september prebehla už
dlhšie plánovaná reorganizácia dopravy
v obci. Nárvrh reorganizácie vypracoval
dopravný inžinier, ktorý do neho zapracoval hlavnú požiadavku obce a to odkloniť dopravu od základnej školy.   „Našou hlavnou snahou bolo zabezpečiť čo
najväčšiu bezpečnosť detí. Samozrejme
sme si vedomí toho, že nie všetci občania
budú so zmenou spokojní, ale veríme, že
časom si zvyknú.  Pokiaľ budú v doprave
vznikať vážne problémy, je možné túto reorganizáciu prehodnotiť a upraviť tak aby
nedochádzalo ku kolíziám,“ povedal Juraj Filo. Dúfajme, že občania budú rešpektovať dopravné značenie a dôjde
k zníženiu premávky popred základnú
školu. Zároveň sa v obci budú častejšie nachádzať hliadky štátnej a mestskej polície z Liptovského Hrádku, ktoré
budú kontrolovať dodržiavanie dopravného značenia.

Na úvod smutnejšia správa: dňa 26. 7.
2013 nás vo veku 84 rokov opustila naša
členka Božena Slosiariková. Za jej prácu v našej ZO jej patrí úprimné poďakovanie. Poslednej rozlúčky sa zúčastnili
i naše členky: pani Cholvadtová a pani
Daňová.

evanjelický spevokol Svätojánsky prameň. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia
oblastného výboru SZPB v Liptovskom
Mikuláši. Všetkým zúčastneným patrí z našej strany úprimné poďakovanie.
Škoda, že na oslavách chýbali hlavne
mladí luďia.

Výročie SNP sme oslávili ako každý rok
najprv pri pomníku Jána Lukáča Pred
Bielym. Výbor a pán starosta si uctili pamiatku položením vencov. Potom pokračovali oslavy pri Pomníku padlých.
Príhovor na úvod predniesol Juraj Filo
a za ním nasledoval príhovor predsedu
ZO SZPB v Liptovskom Jáne pána Milana Jančušku.

Ďalším bodom osláv boli oslavy na Svidovskom sedle, kde si každoročne pripomíname por. Daniela, ktorý tam padol počas SNP za lepšiu budúcnosť
nášho národa. Oslavy spestrili salvy poľovníkov z PZ Svätojánska dolina. Oslavy

boli spojené s hľadaním hríbov. Najkrajšie úlovky sa vyhodnotili pri dobrom
guláši v Štarte. Za zdarný priebeh osláv
v našej obci patí vďaka p. starostovi Jurajovi Filovi, výboru ZO SZPB a všetkým
zúčastneným.

Oslavy spestrila báseň v podaní riaditeľa ZŠ v Liptovskom Jáne pána Miroslava Mahdala. Hymnu a pieseň Slovensko moje, otčina moja zaspieval mužský
Dňa 18. 09. 2013 sme si pripomenuli
krásne životné jubileum – 90 rokov, ktorého sa dožil jeden z našich zakladajúcich členov, pán Jozef Brziak. Na obecnom úrade sme v priateľskom posedení
spomínali na krásne mladé časy. Výbor
našej ZO SZPB mu poďakoval za jeho
celoživotnú prácu v našej ZO. Prajeme
mu ešte veľa zdravia, štastia a rodinnej
pohody. Zároveň mu blahoželáme k vysokému štátnemu vyznamenaniu, ktoré
mu, pri príležitosti 69. výročia SNP, udelil minister vnútra. Srdečne blahoželáme
aj pánovi starostovi Jurajovi Filovi k jeho
50-tke „Živió“.

Monika Urbanová

Milan Jančuška, predseda ZO SZPB v Liptovskom Jáne
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Okienko seniorov

od júla do septembra
môžeme uplatňovať v našej ďalšej
činnosti. Spiatočnou cestou sme sa  
zastavili v Starej Bystrici, kde sme
si prezreli slovenský orloj, unikátnu
stavbu, tiež námet na zájazd
do ďalšieho roku.

Okresné športové hry

Košice
Ďalší dôkaz toho, že Jednota dôchodcov v Liptovskom Jáne nie je klub seniorov, ktorí patria do starého železa,
bol náš jednodňový výlet do Košíc. Ako
všetci vieme, Košice sú tento rok Európske hlavné mesto kultúry. Boli sme zvedaví, ako sa Košice na svoju úlohu pripravili a v utorok 9. 7. o šiestej ráno sme
sa všetci dvadsiatišiesti jánski penzisti
a penzistky „nalodili“ do pekného bieleho autobusu, na ktorý nám prispel náš
starosta a hurá do Košíc.
Cesta prebiehala hladko. Trošku sme poblúdili pri hľadaní jediného parkoviska
určeného pre turistické autobusy, ktoré je blízko centra, no aj vďaka pomoci
mestského policajta sa nám parkovisko
podarilo nájsť. Odtiaľ sme sa po svojich
presunuli na pešiu zónu. Hlavná ulica je
výkladnou skriňou pešej zóny košického
mesta. Čulý ruch v záhradných reštauráciách, hoci bol „len“ utorok, vynovené
fasády historických budov a posedenie
pri hudobnej fontáne nám pomohli zabudnúť na únavu z cestovania a chodenia. Najmä tí, ktorí musia pri chôdzi používať paličky-pomocníčky, boli radi, že
si môžu posedieť. Cestou k Dómu sv. Alžbety sme si ešte pozreli Urbanovu vežu
a pod ňou vystavený rekonštruovaný zvon z r. 1962. Dóm sv. Alžbety je
najznámejšia architektonická pamiatka Košíc. Meno nesie po svätej Alžbete, dcére uhorského kráľa Ondreja II.
Po smrti svojho manžela sa odmietla
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vrátiť do kráľovskej rodiny a pomáhala chorým a chudobným. Zomrela ako
24-ročná v r. 1231. Viacerí účastníci nášho
výletu absolvovali aj náročný výstup
na 60-metrovú severnú vežu, z ktorej
je krásny výhľad na mesto. Po prehliadke dómu sme sa okolo bašty a Miklušovej väznice premiestnili na zrekonštruovanú Hrnčiarsku ulicu, ktorá je známa
aj ako ulička remesiel. Niektorí si stihli pozrieť, ako sa brúsia drahé kamene,
hrnčiarstvo, brašnárstvo a bylinkárstvo.
Po obede sme sa presunuli do botanickej záhrady. Bol to veľmi príjemný zážitok, balzam na dušu a radosť pre oči.
Musím pochváliť našu predsedníčku
Vierku Brtáňovú, že navrhla návštevu
tohto záhradníckeho divu Košíc. Bol to
pre všetky jánske „botaničky“ ale aj pre
nás záhradkárskych analfabetov, nevšedný zážitok.
Cestou domov sme išli popri Hornáde a okolo Ružínskej priehrady. Cesta
do Jána ubiehala veľmi rýchlo vďaka
tomu, že nám naše ženy pekne spievali.
Neočakávam, že sa každému Košice páčili, no dúfam, že väčšina bude na ne
príjemne spomínať.  	           Rudolf Gajar


Úspechy našich členov v oblasti
športu ich posúvajú ďalej. Druhé
miesto p. Dagmar Mišúnovej
v hode granátom do diaľky
s výsledkom 19,06 m a II. miesto
v hode granátom na cieľ so ziskom
10 bodov, znamenali postup
na krajské kolo, ktoré sa konalo 11.
7. 2013 v Kysuckom Novom Meste.
I keď v priebehu dňa sem-tam aj
pršalo, našej pretekárke p. Dagmar
Mišúnovej sa darilo. V kategórii
v hode granátom do diaľky obsadila
III. miesto a v hode granátom na cieľ
II. miesto.
Za okres Liptovský Mikuláš
štartovala aj p. Mária Multáňová
z Uhorskej Vsi, ktorá v behu na 50 m
obsadila I. miesto. K dosiahnutým
výsledkom im gratulujeme.

Celoslovenské
športové hry

Okresná organizácia JD
na Slovensku v Liptovskom Mikuláši
bola poverená organizovaním XVI.
ročníka Celoslovenských športových
hier a turistiky v dňoch 19.–20. 8.
2013.
Šiestim pretekárom nášho okresu
v tíme Žilinského kraja sa veľmi
darilo, vyhrávali jednu disciplínu
za druhou. Bola medzi nimi aj
pani Mária Multáňová z Uhorskej
Vsi. Konečný výsledok, Žilinský
kraj obsadil I. miesto. Získali sme
aj prvé miesta absolútnych víťazov
v ženskej i mužskej kategórii.
Spoločenský večer ukázal, že seniori
si s chuťou aj zatancujú. Prispela
k tomu svojím vystúpením naša
hudobná skupina SENIOR BEND.

Rozšírenie expozície

Stretnutie slovenských,
českých a poľských
seniorov
V Skalitom sa uskutočnilo 10. 8. 2013
stretnutie slovenských, českých
a poľských seniorov. Podujatie
sa konalo s podporou Žilinského
samosprávneho kraja. Tohto
medzinárodného stretnutia sa
za našu ZO zúčastnila preds. p. Viera
Brtáňová s predsedami ďalších
ZO okresu. Takéto stretnutia majú
v práci medzi seniormi významnú
úlohu, lebo sa oboznamujeme
s činnosťami z rôznych oblastí, ktoré

Stála expozícia „Naše dedičstvo“ má
značný ohlas. V knihe návštev sú
pochvaly a poďakovania. Nechceme
ostať len pri týchto exponátoch.
Zaoberali sme sa myšlienkou
ďalšieho rozšírenia. Po jednaniach
preds. Viery Brtáňovej so starostom
p. Jurajom Filom a jeho následnom  
jednaní s p. Jánom Šlaukom, preds.
COOP Jednota v Liptovskom
Mikuláši, nám bola 12. 9. 2013
pridelená aj vedľajšia miestnosť.
Za prítomnosti starostu p. Juraja
Filu, preds. ZO JDS p. Viery
Brtáňovej, členiek výboru p. Eleny
Kompišovej a Anny Staroňovej nám
12. 9. 2013 ved. predajne p. Jana
Jurčová miestnosť odovzdala. Čaká
nás trochu roboty, ale môžeme
naplniť naše úvahy vystavovať
exponáty z hľadiska určitých výročí,
ročných období, vymieňať ich podľa
aktuality.

Oslavy SNP
ZO SZPB zorganizovala spomienkovú
slávnosť pri príležitosti 69. výročia SNP.
Spomienková slávnosť sa začala položením venca, hymnou a príhovorom
starostu obce p. Juraja Filu, ktorý prítomných informoval o priebehu osláv.
Slávnostnú atmosféru umocnil spev
spevokolu Svätojánsky prameň, ku ktorému sa prítomní pridali. Spoločne sme
sa odobrali do Štartu, kde starosta p. Juraj Filo zapálil partizánsku vatru.
Účastníci osláv si ešte posedeli pri malom občerstvení v Štarte a besedovali aj s dvoma priamymi účastníkmi SNP

p. Jozefom Brziakom a p. Jánom Pacigom. Pánovi Jozefovi Brziakovi sme mali
možnosť pogratulovať k udeleniu štátneho vyznamenania, ktoré obdržal dopoludnia na celoštátnych oslavách SNP
v Banskej Bystrici od ministra obrany SR.
Podstatnú časť účastníkov osláv tvorili členovia ZO JDS, ktorí sú mnohí i členovia SZPB. Treba viac vplývať na mladú generáciu, aby spoznávali významné obdobia našich dejín, ku ktorým SNP
nepochybne patrí.
Pokračovaním osláv SNP bol pietny akt
pri pomníku por. Daniela pod Svidovským sedlom. Táto časť osláv oslovuje
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Okienko seniorov
viac občanov, i mladších, a tak sa 1. 9.
2013 v strede obce, kde bol pristavený
autobus stretlo účastníkov do plného
autobusu.  Niektorí šli aj autami. Vyviezli nás až k pomníku, kde podobne ako
pri pomníku v obci bol položený veniec. K prítomným sa prihovoril preds.
ZO SZPB p. Milan Jančuška, priblížil dej
udalostí. Salvy z pušiek a spoločná partizánska pieseň umocnili atmosféru.
Po tomto akte starosta p. Juraj Filo informoval prítomných o pokračovaní
podujatia turistickou vychádzkou spojenú   s hľadaním hríbov, spoločným

odchodom spred Bystrej do Štartu, kde
prebehne vyhodnotenie najlepších hubárov a posedenie pri guľáši. Najkrajšie
huby našli členovia poľovného združenia a odniesli si prvú cenu. Ďalšiu cenu,
najstarší účastník, obdržala Helena
Mlynčeková a cenu najmladšieho účastníka obdržal Adamko Pavel Kováč, vnuk
Pavla Droppu z Liptovského Jána.
Po vyhodnotení si všetci pochutili na výbornom guľáši a vo vzájomnej
družnej debate zostali do neskorého
popoludnia.
Viera Brtáňová, predsedníčka ZO JDS v Lipt. Jáne

Pamätníci
OZNAM

Jozef Brziak, nar. 17. 9. 1923 v Liptovskom Jáne
Bol tu aj dlhý stôl a lavice pod strieškou,
kde jedli murári. V Pešti po jedle bolo
víno vo vedre a každý, kto chcel, si zobral, koľko chcel. Večer mali špacírku
v meste. Zarábali 4× toľko ako iní remeselníci. Parádne šaty mali u starej mamy
a tak vyobliekaní išli do hotela ako páni.
Strýko sa tam vyučil za čašníka . Ovládal
husle a cimbal. Hostia sa zabávali v kuse
3 dni a hudobníci, ak odpadli, čašník ich
musel zaskočiť.

Obecný úrad žiada občanov Liptovského Jána, ktorí
nemajú ku dňu 30. 9. 2013  
uhradené miestne dane
a poplatky za komunálny
odpad a drobné stavebné
odpady a poplatok za psa,
aby tak urobili najneskôr
do 15. 11. 2013.

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.

Blahoželanie jubilantovi
Zaspievalo vtáča v Svätojánskej doline,
komu čo súdené, veru ho neminie.
Zaspievalo vtáča celkom potichúčky,
že aj tebe, Jurko, pribúdajú rôčky.
Rôčky bežia, bežia, zastaviť sa nedajú,
šediny a vrásky na tvári ti pribúdajú.
Napriek tomu tvoj ďalší život
nech krásny je,
zdravia, šťastia a lásky plný je.
Vo štvrtok 19. 9. 2013 týmito slovami
p. Viera Brtáňová preds. ZO JDS so zástupcami seniorov p. Margitou Dúbravcovou, p. Annou Lubelanovou
6
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a p. Jánom Ondášom zablahoželali starostovi p. Jurajovi Filovi k významnému
životnému jubileu 50. narodeninám.
V družnej debate vzájomne pospomínali na detstvo, mladosť i súčasnosť. Hovorili o situácii v obci, v organizácii, o úlohách, ktoré budú v najbližšom období
obojstranne riešiť. Poďakovali sme sa
starostovi p. Jurajovi Filovi za podporu
a pomoc, ktorú nám obecný úrad v našej činnosti poskytuje. Želáme mu veľa
úspechov v pracovnom živote a veľa
šťastia v osobnom živote.


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.
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

Pán Brziak práve oslávil 90-te narodeniny. Nielen z tejto príležitosti sme ho
v jeho rodine navštívili. Chceli sme sa
s ním hlavne porozprávať.
Ako to bolo počas vášho detstva? Ako
Jánčania v tej dobe žili, čo robili?
Pamätám sa dobre, lebo som ho mal
pestré. Rodičia sa sobášili v Budapešti.
Narodila sa tam aj sestra Anka, ktorá
sa neskôr v Jáne vydala za Jozefa Urbana. Otec s partiou murárov z Liptova
stavali od jari do jesene Pešť. Zimovali
doma v Liptovskom Jáne, kde žila naša
rodina. Môj rodný dom je na Starojánskej ulici (teraz dom Júliusa Paprčku).
Rodičia prišli do Jána v roku 1921. V Budapešti najskôr bývali v pivniciach. Potom si kúpili kus záhrady, postavili tam
skromný dom. Na múračkách cez obed
mali hodinu času, jedli suché, až na večeru stará mama varila pre 50 murárov.
Dievčatá z Liptova chodili si takto zarábať na výbavu.
Z literárnych zdrojov vieme, že tomu
tak naozaj bolo. Veď všetci dobre poznáme život liptovských murárov aj
z filmu podľa knihy hybského rodáka
Petra Jaroša Tisícročná včela. V 19. storočí na základe iniciatívy palatína arcivojvodu Jozefa sa začal stavebný rozvoj
dnešnej Budapešti, čo pozitívne ovplyvnilo vznik murárstva v hornoliptovských

obciach, ktoré sa neskôr stalo výrazným
doplnkovým zamestnaním pre obyvateľov Liptova a v mnohých rodinách bolo
hlavným zdrojom ich obživy. Tradíciu
spoľahlivej a kvalitnej práce liptovských
stavbárov založili skupiny murárov, tesárov a lešenárov, ktorí pomáhali stavať
nielen Budapešť, ale aj Viedeň, Záhreb
a mnoho ďalších miest.
Okrem Národného múzea, Kráľovskej
opery, najkrajšej budapeštianskej ulice
Andrássyho triedy stavali uznávaní majstri murári z Liptova i nájomné domy
v Malej Pešti, východnú železničnú stanicu Keleti a mnohé ďalšie stavby.
Pýchou liptovských murárov, lešenárov,
ale najmä fasádnikov bola účasť na stavbe umeleckého skvostu maďarskej architektúry, budovy Parlamentu, kde sa
do jej dokončenia vystriedalo okolo 400
Liptákov. (Zdroj internet)
Kedy ste vy prvý raz navštívili Budapešť?
Ja som prišiel do Pešti v roku 1950. Čechoslováci s Maďarmi hrali v Pešti futbal,
išli tam vlaky, tak som sa rozhodol navštíviť rodinu, pozrieť, ako tam žijú. Otec
v Pešti vlastnil domček, mal pas a mohol
tam chodiť. Rodinný dom mal len štyri
dlhé steny, 30 cm múr. Po zemi boli len
stružliaky, takto rodina spávala. V záhrade sa varilo v kozube na trojnožkách.


Ako naložili so zarobenými peniazmi
v rodnej dedine?
Ján Brtáň napr. nakúpil polia. To bol základ života v Jáne. V zime potom zvážali drevo z hory. Chovali kravu, vychovali
bravca a dopestovali kapustu na záhradách a samozrejme, zemiaky. Žito sa
sialo viac pre slamu. Slama bola dlhá,
vhodná do stružliakov na spanie. Jačmeň pestovali na múku na chlieb, ktorý sa piekol doma. Otrubami sa chovali
prasce, kury, barance.
Ako sa piekol v Jáne chlieb?
Za slovenského štátu sem prišiel pekár Hildebrandt aj s rodinou. Postavil si
na Jankovskom dom a pekáreň. Dovtedy si ľudia piekli doma, alebo u susedov.
Bol to slovenský Nemec a keď prišlo
povstanie, partizáni ho odviezli do Liptovského Mikuláša a neskôr zastrelili. (Ale o tejto dobe sa porozprávame
neskôr.)
Pán Jozef Brziak je členom SZPB. Pred
vojenčinou sa vyučil za murára. Ako
vojak sa zúčastnil SNP v Brezne a okolí.
Veľa zážitkov má z ústupu cez Mošteneckú dolinu hrebeňami Nízkych Tatier,
prechodom cez Prašivú. Dlhé roky pracoval ako poslanec MNV v Liptovskom
Jáne. Bol napríklad účastný aj na stavbe novej budovy školy na dolnom konci obce. S manželkou Vierou vychovali
spolu dve dcéry. Dnes sa tešia z dvoch
vnúčat aj dvoch pravnúčat.
Redakčná rada Jánskych novín a Jednota dôchodcov praje p. Brziakovi veľa
zdravia a krásnu jeseň života.
Na návšteve boli Viera Brtáňová, predsedníčka JD
a rozprávanie zapísala a upravila Mgr. Jana Pivková
Noviny z Jána
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Hnev – prekážka dokonalosti
Boh dal človeku dušu, aby ju strážil. Strážiť dušu znamená chrániť sa hriechu,
a to najmä hriechu ťažkého. Z katechizmu poznáme sedem hlavných hriechov,
ktoré sú pre našu dušu zvlášť nebezpečné. Dnes chceme uvažovať o jednom
z hlavných hriechov, a to je hnev.
Vo Sv. písme sa tento hriech prvý raz
spomína v Prvej knihe Mojžišovej, a to
pri obeti, ktorú priniesli bratia Kain
a Ábel. „Pán zhliadol na Ábela a jeho obetu. Na Kaina a jeho obetu však nepohliadol. A Kain sa veľmi rozhneval a tvár mu
sklesla. A keď boli na poli, Kain napadol
svojho brata Ábela a zabil ho.“ Teda hnev
bol príčinou prvej bratovraždy.
Zotrvávať v stave hnevu je vždy nebezpečné. Taký stav sa stáva druhou prirodzenosťou človeka, ktorej sa zmocní zlý
duch, a to je prekážkou ľútosti. Aj výzor človeka sa zmení. Aj Kain mal tvár
skleslú a bol zmenený na nepoznanie.
Teda hnev škodí aj telu, nielen duši.

Čo je hnev? Hnev je nezriadená túžba
po pomste, ktorá sa rodí v srdci človeka, ale prejavuje sa aj navonok, hlavne
na tvári. Ak chceme hnev prekonať, nepripúšťajme ho hlboko do srdca, lebo keď
sa tam vkradne, ovládne celú osobnosť
človeka a obyčajne ho strhne k nerozumným a neuváženým skutkom. Staroveký
filozof Seneca hovorí, že hnevlivý človek
sa líši od blázna iba tým, že u neho hnev
pominie, kým blázon ostáva bláznom.
Čo hovorí o hneve Kristus? „Keď prinášaš
svoj dar na oltár a tam ti príde na um, že
tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj
dar pred oltárom a choď sa zmieriť najprv
s bratom...“ Pán Ježiš chcel naznačiť, že
Bohu je milý dar, ale milší je pokoj a láska k blížnym. Boh počká na dar, ale najprv čaká na zmierenie. Chce, aby slnko
nezapadlo nad naším hnevom. Aby sme
sa hneď zmierili so svojím protivníkom.
A keď sa ho Peter pýtal, koľkokrát máme
odpúšťať svojmu bratovi, či až 7-krát, Pán
Ježiš mu odpovedal až 77-krát. To znamená stále, dokiaľ tento chce činiť pokánie.

Rodina sa stretla okolo Biblie
Čo je príčinou hnevu? Hlavnou príčinou
hnevu je ľudský jazyk. Je to malý úd, ale
čo zla narobil. Koľko vrážd, neprávostí,
samovrážd, škriepok a vojen, koľko nenávisti a hnevu má na svedomí zlý ľudský jazyk. Áno, len v mlčanlivej tichosti
sa dosahuje pravý pokoj a porozumenie. Ako sa máme v hneve ovládať? Kto
sa dokáže sám ovládať, bude múdro
vládnuť aj nad druhými.
Vo svete nemá panovať hnev ani nenávisť ani pomsta. V hneve nesmieme
žiť, ale podľa Kristových slov „zmierme
sa so svojimi bratmi“. Aby sme so svojimi blížnymi dokázali žiť v pokoji a láske,
prosme Spasiteľa, ktorý sa tak vrúcne
modlil pri poslednej večeri za jednotu
a lásku medzi učeníkmi. Prosme Ho, aby
sme sa stali jeho pravými učeníkmi. Aby
sme nepoznali hnev a pomstu a tak slúžili šíreniu viery a Kristovho kráľovstva
vo svete.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

Viac ako hra, viac ako víťazstvo

Mládež z Evanjelického cirkevného zboru Liptovský Ján bodovala na športových súťažiach. Najprv to bolo na športovej olympiáde Liptova a Oravy JK
Games, ktorá sa konala 21. septembra
v Liptovskom Mikuláši. Súťažili tu dve
družstvá: družstvo futbalové a družstvo
vybíjanej. A práve družstvo vybíjanej
skončilo na druhom mieste a postúpilo
8
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tak na Celoslovenskú olympiádu SEM-u
(Spoločenstva ev. mládeže) do Dolného Kubína. Tá sa konala v dňoch 27. 29. septembra a naši sa tam umiestnili
na prvom mieste.
Samozrejme, obe súťaže neboli len o športovaní. Išlo predovšetkým
o podujatia, ktorých pozadie bolo


duchovné. Témou JK Games bolo heslo „Jeden za všetkých“. Ide nielen o heslo
športové, ale aj   o heslo duchovné, ktoré
poukazuje na Ježiša Krista. On umrel ako
jeden za všetkých, ako Vykupiteľ za hriechy všetkých ľudí. Celoslovenská olympiáda SEM-u sa zase niesla v znamení hesla
„Kam bežíš“. Chcela tak poukázať, aký je
hlavný cieľ každého kresťana: Božie kráľovstvo. Družstvo vybíjanej tvorili pod
vedením domáceho farára Petra Tajáta
títo súťažiaci z Beňadikovej: Aďka Kováčiková, Diana Mihoková, Monika Račková, Katka Račková, Jozef Bielik, Michaela
Bieliková, Pavel Čenka a Dávid Zawisza.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čeština sa ozývala v evanjelickom kostole v druhú septembrovú nedeľu. Neboli
to žiadni turisti, ktorí by prišli do nášho
chrámu z Čiech. To domáci evanjelici si
takto pripomínali 400 rokov vydania Kralickej Biblie. Tieto služby Božie boli súčasťou zborového dňa, ktorý pokračoval
programom vo farskej záhrade.
Kralickú Bibliu si prítomní pripomenuli čítaním v pôvodnej kralickej (biblickej) češtine. V kázni slova Božieho zaznelo, prečo
bola Biblia vôbec napísaná: „Toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn
Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho
mene.“ Na službách Božích tiež bolo premietnuté video – pozvánka na oslavy výročia Kralickej Biblie priamo v Kraliciach.
Na fare si všetci mohli pozrieť výstavu venovanú tomuto výročiu, ktorá prezentovala históriu Kralickej Biblie a obsahovala
ukážky Biblií z rôznych čias.
Po službách Božích nasledovalo posedenie v zborovej záhrade. Do programu
tu prispela Janka Straková niekoľkými
praktickými radami, ako čítať Božie slovo. Peter Taját prezentoval anketu „Dôležitý biblický text v mojom živote“, do ktorej sa zapojili niekoľkí členovia cirkevného zboru. Program doplnili vystúpenia
oboch spevokolov: mužského Svätojánskeho prameňa a detí Svätojánskych
mušiek. Vladimír Kubovčík z Liptovského Jána prispel slovami básne i spomienkami, ako to bolo s obnovou nášho
kostola po vojne.
Bohatý program bol pripravený aj pre
deti. Kurátor z Hýb Ján Žiška so spolupracovníkmi pripravil lanové atrakcie.
Miriam Melnová mala na starosti hry
a Janka Daňová zase tvorivé dielne, kde
si deti vyrábali zaujímavé vecičky.
Naše poďakovanie patrí Pánu Bohu, ktorý požehnal krásne počasie a tiež (tak veríme) všetko to duchovné, čo sme mohli
počúvať. Ďakujeme obci Liptovský Ján
a Hotelu Štart za požičanie potrebného
zariadenia a pomoc. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa postarali o chutný guláš, pivo, koláče, aj sestrám, ktoré ochotne obsluhovali. Taktiež ďakujeme všetkým oragnizátorom a účinkujúcim.       Peter Taját, ev. a. v. farár
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Nielen pre deti

Otvorenie nové školského roka v ZŠ

O hruške
Mama Dorke hrušku dala. – Nechcem takú, to je malá.
Daj mi mama druhú hneď, ja chcem hrušku ako svet!
Mama vraví: – Nechaj teda, nech ti hrušky muchy zjedia.
Na stolíku leží hruška. Na tej hruške sedí muška.
Bzučí si tá malá muška: – To je ale veľká hruška!
Celkom iste väčšej niet, to je hruška ako svet.
Lebo pre maličké mušky veliké sú všetky hrušky.
Veľkým Dorkám ale, sú však hrušky malé.
Autor: Krista Bendová

Dňa 2. 9. 2013 sa otvorili brány ZŠ s MŠ
v Liptovskom Jáne. Začal sa nový školský rok 2013/2014. Do školy nastúpilo 138 žiakov, medzi nimi 27 prváčikov,
ktorí boli slávnostne pasovaní do cechu
školského.
Počas prázdnin boli v škole prerobené
dva kabinety na učebňu, svojpomocne
zrekonštruovaný vchod do budovy školy – položená nová betónová dlažba, zavedené nové zvonenie prostredníctvom
školského rozhlasu - zvonenie piesňami.
Pre zvýšenie bezpečnosti bol v škole nainštalovaný elektronický vrátnik.
Pre lepší imidž dostala webová stránka školy nový dizajn. O pár dní potešíme žiakov novými farebnými šatňami
s plechovými uzamykateľnými skrinkami. V tomto roku ponúkame žiakom 13
záujmových krúžkov (napr. futbalový,
matematický, hravá angličtina, divadelný, turistický, …), v škole pôsobí súkromná ZUŠ s výtvarným a tanečným
odborom.
Spúšťame vlastný projekt „školská vkladná knižka“ na podporu čítania a písania
diktátov v ročníkoch 1. až 4., plánujeme
realizovať lyžiarsky a plavecký výcvik,
školu v prírode a radi by sme sa ako škola začlenili do elitného klubu škôl Pallas
Athena.

SUDOKU

Mgr. Miroslav Mahdal, riaditeľ školy
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Pozývame všetkých na šarkaniádu na Dubci,
ktorá sa uskutoční počas mesiaca október.
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Šarkaniáda
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Presný dátum sa určí podľa počasia a zverejní tri dni pred
akciou na plagátoch v obci a školách
a tiež vyhlási v obecnom rozhlase.
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Dobrá správa
z Jána
Na prelome júla a augusta sa v Liptovskom Jáne zišli na exkurzii po medzinárodnom kongrese speleologickej únie
v Brne jaskyniari z celého sveta (Austrália, Švajčiarsko, Taliansko, Amerika, Nemecko, Česko). Ja som viedol exkurzie
do Starého hradu, jaskyne, ktorá je súčasťou Hipmanovho jaskynného systému, najhlbšej slovenskej podzemnej
lokality.
Ráno 30. 7. sme sa na hlavnej ceste, tam
kde sa odbočuje ku katolíckemu kostolu, balili a pripravovali na cestu do Važca. Zrazu sa objavil traktor s vlečkou plnou odpadkov. Chlapi v montérkach,
pracovníci obecného úradu v Liptovskom Jáne, zacúvali ku kontajneru s cieľom vysypať náklad. Vo vlečke bol rôzny materiál od sklenených a plastových
fliaš po vrecia so všakovakým odpadom.
Všetci upriamili pohľady na pracovníkov čo a ako budú robiť. Tí začali odpad
triediť a čo sa dalo separovali do neďalekých plastových nádob. Vtedy sa mi
stretol pohľad s Martinom, starším Švajčiarom, ktorý tiež pozoroval čo sa bude
diať. V jeho tvári som čítal uspokojenie
s tým, že sa vlečka bezhlavo nevysypala
do kontajnera.
Táto drobná udalosť je zdanlivo síce banálna, ale svedčí o tom, že pomaly sa začína budovať povedomie, že problém
odpadkov patrí medzi najväčšie výzvy
dnešného sveta. S chlapmi sme sa potom porozprávali a vysvetlili nám, že
zbierali neporiadok po Jánskej doline
a prišli ho vysypať.
Touto cestou by som sa im chcel poďakovať, že svojou troškou prispeli nielen
k okrášleniu Liptovského Jána, ale určite
sa postarali aj o dobrý pocit pre zahraničných jaskyniarov, ktorí ako deti prírody veľmi citlivo vnímajú ľudské prehrešky voči našej zelenej planéte.

Podzemie Pod vežami
nová atrakcia v Jáne

Kolektív Stanišovskej jaskyne ku koncu
novembra tohto roku otvorí svoju tretiu
prevádzku Podzemie Pod Vežami, spojenú aj s informačným miestom pre návštevníkov Liptovského Jána.
Cez nenápadný príbeh mince sa návštevník postupne stáva minciarom, kováčom, tavičom, pltníkom a nakoniec
baníkom.

Cieľom nášho snaženia je pútavo upozorniť na bohatú banícku, hutnícku minulosť Liptova a atraktívnou formou ponúknuť nové vedomosti o veciach, ktoré
si v bežnom živote už ani neuvedomujeme. Ako bonus pre návštevníkov sme
zriadili malú čitáreň, kde človek môže,
dúfame, že príjemne, stráviť pár voľných
chvíľ. Tešíme sa na vašu návštevu.
Kolektív Stanišovskej jaskyne

Jánske dušičky
1. 11. 2013 (piatok)
Príďte všetci ku Krmelcu. Koná sa 4. ročník Jánskych dušičiek. Príďte v maskách,
bez masiek, s lampiónmi, či len tak, bez všetkého. Zabavíme sa s čertom, strašidlami,
zapálime dušičkovú vatru a vypustíme lampióny šťastia.

2. 11. 2013 (sobota)
Strašidelné vstupy do stanišovskej jaskyne od 10.00–19.00 h za 1,00 €.
Podzemný svet opäť ožije. Všetci ste vítaní.

Bližšie informácie budú na plagátoch pred akciou
alebo na www.janskadolina.sk

Peter Holúbek
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