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Leť snehová vločka
cez hory, doliny,
zanes pozdravenie,
do každej rodiny.
Keď snehových vločiek
poriadne napadá,
nech vás opantá krásna
vianočná nálada.
V zdraví a šťastí
nový rok čakajte
a len to najlepšie v ňom
po celý rok majte.
autorka: Viera Brtáňová

Pokojné sviatky, všetko dobré
v novom roku vám praje
redakčná rada

Vianoce
ľudské srdce, naplnené dôverou, Bohu
stačia ruky zopäté k modlitbe alebo maličká biela Hostia, Bohu stačí veľmi málo,
hoci On nám dáva všetko.
Áno – Vianoce sú sviatky lásky a pokoja. Kristus prišiel medzi nás ako Sväté
svetlo a živé Slovo. Jeho programom je
láska“.
Vezmime Ježiška z jasličiek a pozvime
Ho do nášho srdca, pritúľme Ho, pohlaďme, pretože On po ničom inom netúži. A keď tak urobíme s láskou, pochopíme tajomstvo Vianoc…

Vonku ticho poletuje sneh, v izbe svieti stromček. Do ligotavej atmosféry Vianoc sa pomaly vkráda tajomstvo. V celom kraji akoby zastal čas a existovala
len večnosť, večnosť bez ľudských obmedzení. Vzduchom znejú slová lásky
a priestorom sa šíri jedno nádherné
a vášnivé vyznanie Boha. „Sláva Bohu
na výsostiach!“
V tento tajomný vianočný čas, keď zastal
čas na našej zemi, vtedy, keď Boh vo veľkej láske poslal medzi nás Lásku lások,
svojho Syna, sa zrodili spolu s Ním Vianoce. Vianoce, ktoré nám majú pripomínať nepochopiteľnú a milosrdnú Božiu
lásku k nám, hriešnym. Vianoce sú pre
nás dňom veľkého Božieho tajomstva,
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dňom kedy pred vyše dvetisíc rokmi padali na zem hviezdy lásky. Neboli to však
skutočné hviezdy z oblohy, boli to Božie
slzy radosti, nehy a milosti.
Boh si vybral pre svoj príchod na zem
chudobnú devu Máriu, chudobného Jozefa, biednu jaskynku, ako prvým oznámil svoj príchod chudobným pastierom,
odvrhnutým spoločnosťou.
Prečo? Pretože Boh i napriek tomu, že
vlastní všetko, pretože všetko stvoril, nepotrebuje slávu, paláce, ohňostroje, či
bohatú vianočnú hostinu na našich stoloch. Boh nepotrebuje reklamy v televízii či rozhlase, Boh nepotrebuje červený koberec či ceny. Bohu stačí len čisté

Prosme a snažme sa nielen teraz, aby
v našej krajine, farnosti, rodine, na celom svete:
- ľudia nepoznali plač ani smútok,
- aby nikto nikomu nepodrážal nohy,
- aby sa ľudia chápali a rešpektovali,
- aby sme boli ľuďmi rozdávajúcimi
úsmev a lásku...
Nech oslava Vianoc prináša do sŕdc
šťastie a istotu, že i k nám zavítalo Kristovo svetlo a láska, ktorá nás oslobodzuje od našich slabostí, neistôt
a malovernosti.
Pokojné a milostiplné vianočné
sviatky Božieho narodenia vám zo srdca
praje a žehná váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.-kat. farnosti Liptovský Ján

Silvestrovské stretnutie pri Kadi
s ohňostrojom

Trojkráľový
koncert

Privítanie Nového roka
s dychovkou pri Kadi
o 13.30 h

6. 1. 2014 o 14.30 h
v rím.-kat. kostole
v Liptovskom Jáne
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Matrika
Narodených v roku 2013
je do dnešného dňa 16 detí.
Opustili nás v roku 2013
do dnešného dňa 7 občania.
Sobášov v roku 2013
do dnešného dňa bolo 15.

Aktuality z obce
V priebehu mesiacov september a október bola na Novej ulici úspešne ukončená prvá etapa rekonštrukcie chodníkov
v dĺžke viac ako 500 metrov. V roku 2014
chceme pokračovať a máme záujem
do konca roka 2014 ukončiť rekonštrukciu chodníkov v celej dĺžke po obidvoch
stranách, čo je spolu viac ako 1500 metrov. Druhú etapu , ktorá nadväzuje
na práve dokončenú prvú etapu a mala
by končiť na druhej strane pri dome
súpisné číslo 214, chceme financovať
z prostriedkov získaných z Eurofondov
a poslednú etapu z vlastných zdrojov
obce, ktorá bude končiť pri komunikácii, ktorá vedie k poľnohospodárskemu
dvoru.
Ďalším veľmi dôležitým aspektom je aj
to, že dokončenie rekonštrukcie chodníkov je podmienka VÚC Žilina, ktorý
spravuje cestu 3.triedy v obci, aby pristúpil k vyasfaltovaniu celej Novej ulice.
V roku 2014 obec už neuvažuje o ďalších investičných aktivitách, kvôli rekonštrukcii chodníkov, ktorá je finančne náročná a nechceme zvyšovať zadĺženosť
obce používaním úverových zdrojov.
Koniec roka sa nesie v duchu príprav
rozpočtu a VZN na ďalší rok. Od nového roka sa pripravuje jedna zásadná
zmena a to v platení dane z ubytovania. Suma dane z ubytovania sa zvyšuje
na 0,80 € za jedno prenocovanie a deň.
Pokiaľ však ubytovateľ poskytne svojmu klientovi Liptov region card a zaregistruje ju, táto bude evidovaná v obecnom centrálnom registri ubytovaných, môže si túto sumu znížiť o 0,20 €

za jedno prenocovanie a deň, to znamená, že v takomto prípade bude daň
z ubytovania 0,60 €. Liptov region

card bude ubytovateľom poskytovaná zadarmo a ubytova-

ní hostia môžu prostredníctvom tejto
karty čerpať rôzne zľavy v celom regióne Liptova. Tento nový systém platenia dane z ubytovania je koordinovaný
s okolitými samosprávami od Ružomberka až po Liptovský Hrádok, ktoré sú
členmi oblastných organizácii cestovného ruchu na Liptove. Zároveň bude tento nový systém podporený celoslovenskou reklamnou kampaňou. Od tohto
kroku si sľubujeme zvýšený nárast
prenocovaných a tým aj viac vybratej
dane za ubytovanie. Bližšie informácie
o získaní karty a spôsoboch jej registrácie získate na obecnom úrade. Ďalej
sa mení a zjednocuje sadzba poplatku
množstevného komunálneho odpadu
na sumu 0,020 € za jeden liter z dôvodu
dodržania platnej legislatívy. Ostatné
dane zostávajú nezmenené.

Voľby
do VÚC
Výsledky volieb v obci Liptovský Ján
zo dňa 9. 11. 2013:
Počet oprávnených voličov
bolo 833.
Počet voličov ktorí volili 234.
Za predsedu samosprávneho kraja
Juraja Blanára volilo 143 občanov.
Za poslanca do samosprávneho
kraja: Mariána Vojtíka
volilo 159 občanov.
Mgr. PhD. Branislava Trégera
volilo 112 občanov.
Ing. PhD. Jána Blcháča
volilo 94 občanov.

Na záver by som vám všetkým chcel zo
srdca popriať, aby ste blížiace sa sviatky
prežili v zdraví, v šťastí, radosti a hojnosti v kruhu svojich najbližších. Do nového
roku, aby sa všetkým splnili vaše želania.
Našej obci prajem aby rástla do krásy,
aby sme s hrdosťou mohli všetci povedať, že v Liptovskom Jáne je radosť žiť
a bývať.
Zároveň chcem všetkým poďakovať
za spoluprácu a pomoc pri zveľaďovaní
našej obce a vysloviť želanie, že rok 2014
bude lepší ako ten, ktorý sa onedlho
Juraj Filo
skončí.
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Rozhľadňa na Stráni

Šarkaniáda
V nedeľný slnečný deň sa jánskou
dedinou ozýval detský džavot. To sa
deti z našej obce vybrali púšťať šarkanov. Každý si niesol toho svojho
a dúfal, že pofúkne vetrík a šarkany
vyletia čo najvyššie.
Počasie nádherné, aj keď vetrík nám
akosi neprial.
Musíme oceniť tých, ktorí si dali tú
námahu a šarkana vyrobili doma. Naozaj boli všetky nádherné. Na spestrenie sa predviedlo niekoľko modelov lietadiel, ktoré možno naznačili
smer ďalšej šarkaniády.

Vážení občania Liptovského Jána.
Dovoľte mi, aby som sa na riadkoch Jánskych novín s vami podelil o to, ako my,
členovia poľovníckeho združenia Svätojánska dolina, spolupracujeme s obcou
Liptovský Ján.
Okrem toho, že sa podieľame každý rok
spoluorganizovaní osláv SNP na Svidovskom sedle alebo svojou činnosťou a priamou účasťou sme tento rok
prispeli pri organizovaní Svätojánskych
nocí v letných mesiacoch v areáli bývalých Svätojánskych kúpeľov, kde sme sa
postarali o pestrý poľovnícky program
pre našich najmenších.
Naše poľovnícke združenie zručnosťou
svojich členov v počte 37 vykonalo 16.
novembra 2013 v rámci dobrých vzťahov medzi obecným úradom a našim
PZ riadnu brigádu v areáli novovybudovanej rozhľadňa v lokalite Stráň nad
cintorínom, kde sme upravili a rozšírili jestvujúci prístupový chodník k rozhľadne, ktorý sme mimochodom vybudovali v roku 2011 pod dohľadom nášho
dobrého priateľa a nadšenca, nebohého Jožka Urbana, tiež my, poľovníci. Okrem iného sme na tejto brigáde
upravili terén okolo rozhľadne a zhotovili sme vkusné lavičky z guľatiny, ktoré
sme pod dohľadom starostu obce Juraja Filu a zodpovedného pracovníka Romana Vajsa osadili popri chodníku ako
aj okolo samotnej rozhľadne. Krásne slnečné počasie nám vyšlo a na brigáde
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panovala príjemná priateľská atmosféra, ktorá bola zavŕšená posedením pri
guľáši. Starosta obce ukončil akciu so
slovami spokojnosti.
Poľovnícke združenie Svätojánska dolina bude v tomto smere aj v budúcnosti
ústretové a celkom určite poskytne súčinnosť pri zorganizovaní akejkoľvek akcie pre potrebu vašej a teraz už môžem
povedať, že aj našej spoločnej obce Liptovský Ján, na ktorú som ja, ako predseda poľovníckeho združenia a aj všetci
naši členovia právom a naozaj hrdí.
Verím, že pri takejto spolupráci, ústretovosti, spolupatričnosti, pochopení
a vzájomnej úcte k sebe sa nám bude
po našich zelených poľovníckych chodníkoch v malebnom Svätojánskom poľovníckom revíri v nadchádzajúcom
období kráčať s ľahkosťou a radosťou.
Na záver chcem poďakovať starostovi
obce Jurajovi Filovi za spoluprácu s našim poľovníckym združením.
Radovan Sokol – Predseda PZ Svätojánska dolina.



S prichádzajúcou tmou sme sa všetci
presunuli do Štartu, kde bol pre deti
pripravený horúci čajík a mini disko
s veselými súťažami. Veľmi pekne im
za to ďakujeme.
Počas celej akcie nám hrali detské
pesničky a deti si mohli zatancovať
a dostatočne sa vyšalieť. Myslím si, že
to bola krásna jesenná nedeľa, plná
krásnych zážitkov.
Petra Dubjelová

Jánske dušičky

Podzemie
pod vežami

Už takmer tradíciou sa stáva, že víkend
1. 11.–2. 11. 2013 patrí v našej obci udalosti Jánske dušičky. Štvrtý ročník tohto
podujatia sa konal v areáli penziónu Horec. Opäť sa nám podarilo, pod záštitou
OZ Jánska dolina a obce Liptovský Ján,
pripraviť nielen pre hostí, ale aj našich
občanov skvelý program, o ktorý sa postaral čert Vlado. Deti si v rámci zábavy
mohli pochutnávať na čerstvých hotdogoch a čajíku, pre dospelých bola
pripravená grilovaná klobáska a niečo na zahriatie. Strašidelný večer sme
ukončili rozžiarením oblohy – vypustením balónov šťastia. Na naše prekvapenie a radosť prišlo oveľa viac detských
aj dospeláckych strašidiel ako po minulé roky a veríme, že v tomto duchu budeme pokračovať v ďalších ročníkoch
Katarína Budová
tohto podujatia.

V sobotu dušičky pokračovali v Stanišovskej jaskyni, ktorá ožila rôznymi rozprávkovými bytosťami. Deti mohli v jaskyni stretnúť zlého čarodejníka Staniša,
ktorý na začiatku všetkých zaklial. Na vyslobodenie bolo treba nájsť zázračný
kľúč, čo bola úloha nadmieru ťažká. Pri
jej plnení pomáhal pavúčí muž a radou
prispeli strigy, duchovia, jaskynní ľudia,
dokonca aj čert s čerticou. No nebolo to
zadarmo. Deti museli cestou plniť rôzne
úlohy, od hádanok až po spievanie pesničiek, prípadne recitovanie básničiek.
O tom, že akcia dopadla úspešne, svedčili rozžiarené oči detí a spokojné úsmevy na tvárach ich rodičov. Už sa tešíme
na budúci rok a snáď zase prekvapíme
s niečím novým.
Igor Staník

V poobedňajších hodinách dňa 26. 11.
2013 sa pracovníci Obecného úradu
v Liptovskom Jáne oboznámili s expozíciou vytvorenou v dome č. 150 s názvom Podzemie pod vežami.
Tento ich vstup symbolicky otvoril už
tretie turistické miesto po Stanišovskej
jaskyni a Medvedej štôlni, ktorú prevádzkujú jaskyniari pre návštevníkov
nášho regiónu. Bola to príprava na piatok 29. 11. 2013, keď boli do domu pozvaní zástupcovia, ktorých sa dotýka
problematika cestovného ruchu, ako:
prevádzkovatelia hotelov, médiá, informačné miesta a ďalšie subjekty, ktoré
by mohli mať záujem si túto prevádzku
prezrieť a odporúčať ju návštevníkom
Liptovského Jána a regiónu.
Hlavným motívom, ktorý by mal návštevníka domu sprevádzať, je príbeh
obyčajnej mince, ktorá pred tým, ako
je vyrazená do kovového pliešku, musí
prejsť zložitou cestou od baníka cez metalurga po spracovateľa kovu. Celý dom
je urobený tak, aby čo najviac priblížil
návštevníkom túto prácu: budú si môcť
vlastnoručne vyskúšať ťažiť rudu, čerpať z bane vodu, či dúchať kováčskym
mechom. Veríme, že sa dom bude páčiť
a od 1. 12. 2013 sa táto atrakcia stane súčasťou turistickej ponuky v obci LiptovPeter Holúbek
ský Ján.
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Zima prináša nielen radosť, ale i choroby
v obmedzenom čase, deti do dvoch rokov by nemali zázvor užívať vôbec.
Na prípravu čaju je vhodné použiť maximálne 4 gramy čerstvého postrúhaného zázvoru. Čaj treba piť v menších dávkach. Čítajte viac na www.primar.sme.sk

Zázvorníky

Prichádza zimné obdobie. Je to čas,
kedy väčšina z nás prechladne, možno
aj ochorie. Je veľa možností, ako predísť respiračným ochoreniam. Siahame po bylinkách, ktoré sme nazbierali
v lete, varíme si dobré repíkové, mätové, medovkové, šalviové, šípkové, či iné
čaje. Určite si kupujeme aj rôzne výživové doplnky, vitamíny. Základom zdravia
je konzumácia ovocia a zeleniny. Hovorí
sa, že denne treba zjesť 5 druhov ovocia
a zeleniny (Zdravá päťka). Zaujímavou
koreninou s výbornými preventívnymi
účinkami je ďumbier lekársky.

a múčnikov. Výborný je aj ako kandizovaná lahôdka: očistený zázvor odvážte
a nakrájajte na kocky, ktoré pol hodiny
varte v čistej vode. Potom zlejte a zalejte menším množstvom vody, do ktorej
pridajte toľko cukru, koľko vážil zázvor
a varte ešte ďalších tridsať minút. Keď
sa už značná časť vody odparí a kúsky
zázvoru stmavnú a stanú sa priesvitné,
sceďte ho, obaľte cukrom a usušte buď
na vzduchu alebo v rúre.
Zázvor je potrebné užívať v rozumnej miere. Dospelí štyri gramy denne

Ďumbier lekársky alebo zázvor ( Zingiber officinale Rosc) má veľa pozitívnych
účinkov na zdravie. Treba ho však konzumovať s mierou.
Tlmí množenie baktérií a vírusov, čím
sa uplatňuje v prevencii respiračných
ochorení, nádchy a chrípky, zároveň
zvyšuje imunitu, má pozitívne gastrointestinálne účinky, urýchľuje metabolizmus živín, stimuluje chuť do jedla,
podporuje tráviace pochody. Zmierňuje
kinetózu. Má schopnosť prehriať aj celé
telo. Účinnými látkami zázvoru sú silice
a pikantná látka gingerol. Účinkom pripomína kyselinu acetylsalicylovú, znižuje hladinu cholesterolu. Lekári odporúčajú používať zázvor aj pri liečbe artritídy a reumatoidnej artritídy. Obklady zo
zázvorového odvaru majú protizápalové a analgetické účinky, čiže tlmia bolesti pri zápaloch kĺbov.
Zázvor môžeme používať aj v kuchyni pri príprave slaných i sladkých jedál
6
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Suroviny:
2 vajcia, 2 žĺtky, 250 g práškového cukru,
250 g hladkej múky,1 PL zázvoru
Postup: vajcia, žĺtky a cukor vo vodnom
kúpeli šľaháme, až zmes zhustne. Potom
ju odstavíme a šľaháme do vychladnutia. Po častiach pridáme hladkú múku
s mletým zázvorom. Dobre premiešame. Cesto zľahka rozvaľkáme na tenký
plát, formičkou vykrojíme zázvorníky,
dáme na papier na pečenie na plech
a necháme cez noc v chlade odpočívať.
Na druhý deň v mierne vyhriatej rúre
pečieme do ružova. Majú mať povrch
lesklý a vnútro duté.
Moja stará mama strúhali zázvor takmer
do každého jedla. Iste vedeli prečo.
Skúsme to aj my, možno budeme o niečo zdravší. Mgr. Jana Pivková

Posedenie pod jedličkou

Starosta obce spolu s poslancami OZ
v sobotu 7. decembra privítal v Štarte
„tých skôr narodených“. Tohoročné posedenie pri jedličke bolo ako obvykle
spojené aj s oceňovaním našich občanov. V roku 2013 boli ocenení: pri príležitosti životného jubilea 90 rokov p. Jozef Brziak, za aktívnu prácu ZO JDS p. Ján
Mlynček, Ing. Rudof Gajar a p. Viera Brtáňová, za prácu v prospech obce Karol

Winiozsa a In Memoriam p. Eva Červeňová, za rozvoj športu v obci Ing. Ľubomír
Oravec ml.
Tento rok príjemne prekvapil svojím vystúpením Róbert Kazík a nesklamali ani
naši najmenší, ktorí vyčarovali úsmev
na tvárach našich seniorov. V dobrej nálade pokračovali už tí najpovolanejší seniori z hudobnej skupiny Senior Bend.
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Vitaj Mikuláš

Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak, ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

všetci mali pekné červené nosy, lebo
už prišla ozajstná zima. Mikuláš mal ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie. Nakoniec
sa s čertom a Snehulienkou dohodli, že
„najsnehuliakov“ vyrobili Nikolka Urbanová, Aďko Bella a sestry Terka a Ninka
Zlejšie. Sneh napadal na cesty, polia, zafúkal aj na vianočný stromček pred školou. Celý je prichystaný a vyzdobený
na Vianoce. Pán starosta na ňom zapálil
svetielka, a tak Vianoce už môžu pomaly
prísť. Všetci malí aj veľkí, starí aj mladí, sa
na ne veľmi tešíme.

Tak, ako každoročne, prišiel zasa pred
školu dlho očakávaný Mikuláš. V koči
okrem Mikuláša sedel aj veselý čert
a milá Snehulienka. Všetky deti z materskej školy, aj žiaci zo základnej školy, sa dlho pripravovali na jeho príchod.
Doma si zopakovali básničky a pesničky, ba dokonca si pripravili aj snehuliakov z rôzneho materiálu. Snehuliaci boli
malí aj veľkí, chudí aj tuční, s čapicami
aj bez čapíc, s metlou aj bez metly, no
8
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Mgr. Jana Pivková

Vianočný
stolnotenisový
turnaj
26. 12. 2013
na Štefana
od 9.00 h

v kategóriách:
muži registrovaní,
muži nehrajúci
a žiaci do 15 rokov

v telocvični ZŠ
v Liptovskom Jáne


Nielen pre deti
Vianočná osemsmerovka pre náročnejších

Legenda o pôvode
vianočného stromčeka
V 11. storočí sa na mnohých miestach
uvádzali chrámové divadelné hry s náboženskou tematikou. Zo začiatku sa
hrávali v kostoloch, neskôr sa presunuli pred hlavný vchod kostola. Veľký
úspech mala jedna hra, ktorá sa aj rýchlo rozšírila a hrávala sa hlavne v predvianočnom období.

darčeky, vianočný vinš, vianočný stromček, kapustnica, betlehem, mráz, koledy,
Jezuliatko, hríbová polievka, rezeň a zemiakový šalát, kapor, medovníčky, štedrák,
oblátky s medom, orechy, punč, čokoládová kolekcia, láska, sviatky pokoja, Mária,
Jozef, vôl, osol, maštaľka, jablko, polnočná svätá omša, radosť, koledníci, pastieri,
kométa, traja králi, Herodes, anjeli, prázdniny, jasličky, reťaz, peniaz, rybie šupiny,
rozprávky, priateľ, vôľa, zdravie, Štefan, Adam, Eva, pošta, list, stoly, rod, bam
Ak vyškrtáte všetky slová, dozviete sa prvé slová najznámejšej vianočnej piesne.

Predstavovala pozemský raj, stvorenie
prvých ľudí, hriech Evy a Adama a ich
následné vyhnanie z raja. Hra sa končila
prísľubom Vykupiteľa, ktorý mal raz prísť
na zem. Známy rajský strom, predstavoval v strede javiska postavený stromček
ovešaný ovocím.
V neskoršej dobe sa tieto chrámové divadlá prestali uvádzať. Rajský strom ale
ostal ako symbol Vianoc, teda symbol
príchodu Spasiteľa, ktorý očisťuje ľudstvo z nešťastia spôsobeného práve pri
tomto rajskom strome. Rajský strom
predstavoval veľmi starú symboliku,
ktorá v strome videla znázornenie kozmu a života, a táto predstava sa v biblii objavuje viackrát, strom života v pozemskom raji, strom života v apokalypse a podobne.
Kresťanský pôvod má taktiež symbolika
sviečok na vianočnom stromčeku. Rozžaté sviečky symbolizujú svetlo sveta Spasiteľa -, ktoré prišlo na svet, aby zahnalo tmu zla, hriechu a pohanstva.
V domácnostiach sa vlastný vianočný
stromček začal objavovať v Alsasku v 16.
storočí. V 19. storočí sa výraznejšie rozšíril takmer do všetkých kresťanských štátov sveta.
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Veľký deň pre našich mladých...
Mladí radi používajú „skype“ a mobilný
telefón, aby mohli kedykoľvek a kdekoľvek nadviazať spojenie s druhou stranou. A Boh im dal svoju SIM-kartu s novým rozšíreným balíčkom služieb, aby
tá komunikácia s Ním mohla byť ešte
kvalitnejšia, ako doposiaľ. Zostáva nám
už len veriť, že ju naši birmovanci budú
často využívať. Lebo nebeský Otec je
stále na príjme a čaká kedy zavoláme.
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.-kat. farnosti Liptovský Ján

Poriadok svätých omší počas
Vianoc v Rímskokatolíckom kostole
sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne
Dňa 6. októbra 2013 (na 27. nedeľu v období cez rok) sa v našej farnosti vysluhovala sviatosť birmovania. Prišiel k nám
diecézny otec biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., aby vyslúžil našim mladým sviatosť birmovania.
Sv. omša sa niesla v slávnostnej atmosfére. Služby lektorov i prinášanie obetných darov mali na starosti birmovanci.
Po evanjeliu pán farár predstavil tých,
ktorí mali záujem prijať sviatosť birmovania. Spomenul, že birmovanci sa
na birmovku pripravovali skoro celý
rok. Pravidelne, každý týždeň sa stretávali a preberali témy z mravouky, vierouky, rozprávali si o sviatostiach, predovšetkým o sviatosti birmovania. Samozrejmou súčasťou prípravy bola účasť
na nedeľnej sv. omši a plnenie si ostatných kresťanských povinností.
V príhovore otec biskup pripomenul birmovancom, že nesmú zabúdať na vieru v Ježiša Krista, jeho smrť

a zmŕtvychvstanie, vzkriesenie z mŕtvych a silu sviatostí, ku ktorým majú
často pristupovať. Hlavne k sviatosti pokánia a Eucharistii, kde je prítomný sám
Ježiš Kristus.
Slávnosť pokračovala vyslúžením sviatosti birmovania, ku ktorej pristúpilo
týchto 9 birmovancov: Daniela Dubovská (Marína), Lenka Vosáková (Ruth),
Barbora Žiaková (Alžbeta), Lucia Žiaková (Júlia), Tomáš Belica (Samuel),
Ján Bobrík (Martin), Jakub Dubjel (Štefan), Matúš Mikušiak (Peter), Jozef Zlejší
(Gregor).
Obohatení darmi Ducha Svätého v závere sv. omše ďakovali otcovi biskupovi
za prijatie sviatosti a duchovnému otcovi za prípravu a trpezlivosť pri príprave
na birmovku.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek prispeli a pomohli k dôstojnému
priebehu celej slávnosti.

24. 12. 2013
Utorok
25. 12. 2013
Streda
26. 12. 2013
Štvrtok
29. 12. 2013
Nedeľa
31. 12. 2013
Utorok
01. 01. 2014
Streda
05. 01. 2014
Nedeľa

7.30 a 24.00 h
11.00 h
10.00 h
10.00 h
16.00 h
11.00 h
10.00 h

Spoveď pred Vianocami
Na Narodenie Krista a predovšetkým
jeho príchod do nášho srdca sa máme
pripraviť aj dobrou svätou spoveďou. V našej farnosti bude svätá spoveď vo farskom kostole dňa 21. 12. 2013
od 13.30–14.00 .

Poďakovanie
Vážení občania obce Liptovský Ján,
dňa 9. novembra 2013 sa uskutočnili voľby na predsedu a poslancov Žilinského samosprávneho
kraja. Kandidoval som na poslanca Vyššieho územného celku. Touto cestou Vám chcem všetkým,
ktorí ste mi dali dôveru (a nebola malá), úprimne zo srdca poďakovať. Ubezpečujem Vás, že moja
činnosť a práca poslanca vo VÚC bude zameraná aj na pomoc Vašej, krásne sa rozvíjajúcej obce.
Podtureň 3. 12. 2013,
Marián Vojtík, starosta obce Podtureň
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Z denníka istej Biblie
24. apríl: Konečne ma po prvýkrát vzali
na služby Božie!
8. máj: Dnes to bola namáhavá práca.
Môj vlastník bol pozvaný na konfirmáciu svojho krstného dieťaťa a dlho hľadal vo mne nejaký príhodný verš. Ako
to, že nič nenašiel, veď všetky sú na svojom mieste!
V jednej rodine sa objavil pod vianočným stromčekom zaujímavý darček –
Biblia. A že to nebola hocijaká Biblia,
svedčí to, že táto Biblia mala svoj denník. Zaznamenávala si doň, čo dennodenne v tejto rodine prežívala. Nahliadnime doň…
„1. január: Dnes ma používali veľmi často. Otvárali ma na rôznych miestach i čítali zo mňa. Tak sa mi vidí, že som najobľúbenejšou knihou môjho vlastníka.

16. jún: Ktosi vložil medzi moje stránky
lístok. Vari by som mala mať inú úlohu
ako tú, ktorú plním?
16. júl: Vložili ma do kufra medzi rôzne
oblečenia a veci. Zdá sa, že sa ide na dovolenku. Ale bude mať na mňa môj
vlastník čas?
30. august: Odvčera, teda od návratu
z dovolenky ležím ďalej v kufri. Za celý
mesiac ma odtiaľ nikto nevybral. Vari
na mňa zabudli?

20. január: Odrazu prišlo akési pokojné
obdobie. Nič sa so mnou nedialo. Či vari
môj vlastník na mňa zabudol? A možno
že je zaneprázdnený…

2. september: Konečne som zase na svojom mieste v knižnici. Na čo ma vlastne
brali na dovolenku?

16. február: Deň upratovania! Starostlivo
ma očistili a položili na starom mieste.

11. október: Dnes zo mňa vypísali jeden
verš na blahoželanie k narodeninám.

15. marec: Od posledného upratovania
ma prekladali z miesta na miesto. Teraz
ležím medzi ilustrovanými časopismi
a kriminálkami.

28. november: Spomenuli si na mňa.
Oprášili ma, očistili a po prvýkrát v tomto roku položili na stôl. Myslela som,
že konečne sa radikálne zmenil vzťah

môjho vlastníka ku mne. Žiaľ, všetko
toto sa dialo kvôli tomu, že k nám mal
dnes prísť na návštevu farár.
25. december: Včera večer som do neskorej noci počula krásne piesne. A potom
bola hádka: ktosi čosi chcel, a môj vlastník s tým vzápätí nesúhlasil. Dnes sa celý
deň s nikým nerozprával. A predsa, keby
zo mňa vyberal a využíval v živote to, čo
je vo mne napísané, tak by z jeho tváre
zmizla nespokojnosť, bola by tu radosť
a… nerozišiel by sa so mnou…“
To sú útržky z denníka istej Biblie. Teda
nevieme? Ale vieme čosi o jej vlastníkovi, vieme, že veľmi ju nepoužíval. A čo
by povedala naša Biblia, keby mohla napísať svoj denník? Či by napísala: „Mám
vynikajúceho vlastníka! Každý deň ma
otvára, číta a uvažuje nad tým, čo je vo
mne napísané, a pritom sa modlí! Akú len
mám radosť, že mám takého vlastníka!“
V Biblii sa píše o tom, že na Vianoce prišiel na svet Boží Syn Ježiš Kristus. A píše
sa tam aj o tom, prečo prišiel: „Lebo tak
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3, 16)
Spoznal si to? Vieš to? Je to v tom aj tvoja nádej?
Peter Taját, ev. a. v. farár
s použitím článku z Informatora parafialneho 3/2013,
časopisu partnerského cirkevného zboru v Cisownici

Služby Božie počas adventu a Vianoc 2013 a nového roka 2014
všetky adventné nedele

služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

24. december, utorok, Štedrý deň

Štedrovečerné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

16.00 h

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

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

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

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

29. december, nedeľa, Nedeľa po Vianociach

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

31. december, utorok, Záver občianskeho roka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

17.00 h

1. január, streda, Nový rok o polnoci

Stretnutie pod vežou

pod vežou ev. kostola

0.00 h

1. január, streda, Nový rok

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

5. január, nedeľa, Nedeľa po Novom roku
6. január, streda, Zjavenie Krista Pána mudrcom

Služby Božie s požehnaním detí, spoveďou a Večerou Pánovou
Služby Božie
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Okienko seniorov
Mesiac úcty k starším

Seniori okresu rokovali

Obec Lipt. Ján v spolupráci so ZO JDS
pripravili pre seniorov posedenie, ktorého sa zúčastnil starosta Juraj Filo i predseda krajskej a okresnej rady JDS Michal
Kotian.

o činnosti organizácie a plánoch v najbližšom období. Poďakovala všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave posedenia,
predovšetkým starostovi obce a vedeniu Štartu.

ZO JDS pripravila výstavku plodov
zeme, výtvorov z nich a drobných ručných prác. Na jej zhotovení sa podieľali: J. Lukáč, M. Dúbravcová, A. Strapoňová, E. Čabajová a Ž. Šutliaková. Úvodnou básňou sa seniorom prihovorila R.
Hurajová. Deti z MŠ pre nás pripravili
divadelné predstavenie Janko Polienko. Vystúpenie detí sa nám páčilo, ale
nie všetci počuli, lebo časť miestnosti,
kde deti vystupovali nebola ozvučená.
P. Brtáňová sa po skončení hry poďakovala deťom i pani učiteľkám. Po programe v krátkom príhovore vystúpil p. Juraj Filo a p. Michal Kotian. Po nich preds.
Viera Brtáňová informovala seniorov

Stretnutie sme využili na odovzdanie
vyznamenania III. stupňa od okresnej
organizácie za dlhoročnú aktívnu prácu p. Nadežde Cholvadtovej a p. Margite Dúbravcovej a ďakovných listov
za dlhoročnú aktívnu prácu p. Jozefovi
Brziakovi, Jánovi Hlavienkovi a Jánovi
Ondášovi, ktoré im odovzdal p. Michal
Kotian. Blahoželáme.
Po slávnostnom akte bolo podávané
občerstvenie. A mohla sa začať zábava.
Na rad prišlo účinkovanie Senior Bendu, pri ktorom sa spievalo i tancovalo. V družných debatách sme pobudli
do samého večera.

Dňa 9.10. 2013 sa v kultúrnom dome
v Kľačanoch stretli zástupcovia ZO so
starostami obcí a primátormi L. Mikuláša a L. Hrádku na spoločnom rokovaní. Našu organizáciu zastupovala
Viera Brtáňová, Nadežda Cholvadtová a Margita Dúbravcová. Na stretnutí bola hodnotená činnosť okresnej
organizácie a základných organizácií
okresu. Vyzdvihnutá bola spolupráca starostov a primátorov so ZO, bez
ktorej by ťažko vyvíjali svoju činnosť.
Činnosť našej ZO bola vysoko hodnotená (expozícia Naše dedičstvo a hudobná skupina Senior Bend) i za rozširovanie členskej základne (v roku
2013 pribudlo 19 členov). Predsedníčke p. Viere Brtáňovej udelila krajská
organizácia vyznamenanie II. stupňa.

Sami sebe
Aj tento rok sme sa tešili na mikulášskych seniorov účinkujúcich
v programe Sami sebe. Jeho kvalita z roka na rok stúpa ako aj záujem
o ich vystúpenie. Štvrtý ročník sa
na začiatku niesol vo vážnejšom duchu, táto časť bola venovaná Jurajovi
Jánošíkovi a nasledujúce spevy, tance a scénky postupne gradovali v zábavnom tóne. Dá sa povedať zábava
až do konca. Dlhotrvajúci potlesk nemal konca.

Posedenie
Na 8.11.2013 sme si pripravili posedenie, pozvali sme niekoľko ZO z blízkeho okolia. Prišli členky z Podturne
a Lipt. Mikuláša. Spolu nás bolo 20
no neubralo to na dobrej atmosfére a zábave. Vzájomné rozhovory,
spev a tanec spestrujú náš seniorský
život a upevňujú vzájomné vzťahy.
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V takýchto stretnutiach chceme pokračovať i v novom roku. Tešíme sa
na pokračovanie posedení pri Senior
Bende.

Starostlivosť
o zovňajšok

Brigáda na cintoríne
Po vyhrabaní lístia pracovníkmi obecného úradu na cintoríne bolo protebné ho dočistiť. Blížil sa Sviatok všetkých
svätých a Pamiatka zosnulých, tak sme
sa rozhodli uskutočniť ešte jednu brigádu. Dňa 30.10.2013 sa nás zišlo 16 členov
a piati pracovníci obecného úradu. Počasie nám prialo, práca šla od ruky.
Na niektorých miestach sa odhrabávalo lístie, dôkladne sa očistili

všetky chodníky a schody, vstup na cintorín, priestranstvo pred domom smútku a jeho okolie.
V priebehu prác nás prišiel pozrieť i starosta Juraj Filo a poďakoval nám za prácu, ktorú vykonávame. Pracovníci OÚ
nám pri nej veľmi pomohli. Odnášali
nám vrecia a vedrá, zmiernili našu námahu. Sami sme boli spokojní s vykonanou prácou, vyčisteným cintorínom.

27.11.2013 sme sa stretli v penzióne
VICTORIA. Prednášku o starostlivosti o pleť a ruky s praktickými radami
a ukážkami nám predviedla p. Zuzka
Garabášová.
Pri príchode nás čakalo milé privítanie, krásne upravené stoly, malé občerstvenie. Táto atmosféra nás utvrdila v našom rozhodnutí stretávať sa pri
takýchto akciách v tomto penzióne.
P. Viera Brtáňová všetkých prítomných privítala a poďakovala majiteľom penziónu za srdečné prijatie
a dala slovo p. Zuzke Garabášovej.
Vypočuli sme si veľmi kvalifikovaný výklad o pleti a starostlivosti o ňu
s praktickými radami a ukážkami. A aj
o starostlivosti o ruky a nechty. Mala
pripravené mnohé pomôcky a krémy
s ktorými prítomné oboznamovala.
Na mnohé dotazy p. Zuzana pohotovo odpovedala, radila. V takejto
družnej atmosfére čas ubiehal veľmi
rýchlo a ani sme sa nenazdali a akciu bolo treba ukončiť poďakovaním
prednášajúcej a majiteľom penziónu
s tým, že sa tešíme na ďalšie stretnutie u nich.

Rozšírenie expozície
Brtáňová, Margita Dúbravcová, Elena
Kompišová, Anna Strapoňová a členovia Darina Garabášová a Jozef Lukáč tieto práce rýchlo zvládli. Miestnosť je pripravená na dobudovanie výstavnej časti a doplnenie nábytkom. Výstavnú časť
tvorí pán Jozef Lukáč. V spolupráci so
starostom p. Jurajom Filom zariadime
miestnosť potrebným nábytkom.
Po odovzdaní ďalšej miestnosti pre expozíciu Naše dedičstvo nás čakala brigáda pri riadení uvedeného priestoru. Maľovanie sa trochu oddialilo, takže
upratovanie bolo tiež neskôr.
Brigádu, ktorú sme uskutočnili 26.11.2013
sme miestnym rozhlasom nevyhlasovali, lebo šlo len o umytie malých okienok,
radiátora, dvoje dverí, skiel z osvetlenia
a umytie dlažby. Členky výboru p. Viera


Veríme, že sa nám to podarí v čo najkratšom čase a slávnostne otvoríme aj
túto časť expozície.
Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí mali podiel na prácach
v týchto priestoroch, pracovníkom
obecného úradu, ktorí ju vymaľovali
a najmä za spoluprácu s ved. p. Jančovou, pracovníkmi predajne COOP Jednota a pracovníkmi práčovne.
Noviny z Jána
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Ako si tu žijeme …

Jesenná brigáda

September nebol len v znamení začiatku školského roka, ale znamenal aj začiatok pre „nové“ deti v materskej škole. Popri štyridsiatich ôsmych „zabehaných školkároch“ začalo okrem čara jesene spoznávať aj pestrý školkársky život
dvadsať nových detí.
Po počiatočných ranných starostiach
a slzičkách sa v súčasnosti s radosťou
a aktívne zúčastňujú akcií a podujatí
v „školičke“ – napr. Animoterapie – vozenie detí na poníkoch, ktorá má na fyziologický vývin detí veľmi dobrý vplyv
a je možné uskutočňovať ju v každom
ročnom období.

Brigády na obnove školského dvora sa
zúčastnili deti spolu s 15 rodičmi a zamestncami MŠ. Patrí im vďaka za to, že
si našli čas a popri pracovných a súkromných povinostiach urobili niečo pre
skrášlenie prostredia materskej školy.
Tvorivé dielne s názvom Jesenné variácie, ktoré zrealizovali p. učiteľky už
po štvrtýkrát, do našej školy pritiahli 20
rodičov. Spolu s deťmi vyrobili ozdobné
tekvice a ochutnali dobroty z jabĺk.
Dôchodcov na stretnutí potešilo 10 detí,
novopečených prvákov a predškolákov,
s divadlom Janko Polienko pod vedním
p. učiteľky Mgr. G. Kompišovej.
Divadlo spod Spišského hradu spolu
s Ivkou Liptákovou nás poctilo svojou
návštevou a bábkovým predstavením
o túžbe a láske k domovu O Kukulíkovi.

Jesenné variácie
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Čert a Káča – rozprávkový námet divadelného predstavenia prispôsobeného
dnešnej dobe mali možnosť vidieť naši
predškoláci spolu so žiakmi ZŠ.
Rekordy v knižnici objavovali aj naše
deti v spolupráci so ZŠ. O najväčšej, najstaršej a o ďalších naj-naj-naj… medzi
knihami sa dozvedeli vďaka p. učiteľke
Mgr. V. Šimovčekovej.
Pantomimické predstavenie o priateľoch v podaní profesionálnych nemeckých hercov si pozreli predškoláci
v rámci divadelného krúžku v Liptovskom Mikuláši v Dome kultúry.
Výtvarný krúžok sa zúčastnil na prehliadke v Galérii P. M. Bohúňa a na tvorivej dielni v Liptovskom Mikuláši.

Naši škôlkári v rámci športového krúžku si zatancovali spolu so žiakmi „veľkej školy“ na tanečnom maratóne Sport.
dance. Prvý ročník tanečného maratónu vyhlásili Sporttube a Rádio Europa 2.
Všetci priaznivci tanca, ktorí videli naše
tanečné video na Sporttube, mali možnosť hlasovať. Všetkým, čo poslali našej
škole hlas, ĎAKUJEME.
S prvými snehovými vločkami začali
deti objavovať krásy a radosti zimy a začali s prípravami na najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Deti sa zodpovedne pripravujú na privítanie Mikuláša,
ktorý ich určite ani tento rok nesklame a prinesie prekvapenie. Aj prípravy
na vianočné besiedky sú v plnom prúde
– deti recitujú básničky, spievajú pesnič-

ky. Do vianočnej tržnice vlastnoručne
vyrábajú vianočné ozdoby.
A po nich sa budú deti tešiť na vianočné
prázdniny a na prekvapenia od Ježiška.
Želáme im:
„od Mikuláša sladkostí plné vrece,
čert nech si palice a uhlie sám odnesie
a od Ježiška aspoň toľko darčekov,
koľko majú na rukách prštekov.“
Z. Šimovčeková
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Čo sa v škole udialo...
Ani Tekvicová paráda (24. 10. 2013) sa
nezaobišla bez zmien. Tekvice už vyrezávali rodičia s deťmi doma. V škole sa
len dozdobili a dokončili. Tí, ktorí nemali tekvicu sa mohli realizovať pri výrobe najkrajšej jesennej ozdoby. Tekvičky
a jesenné aranžmány nám zdobili vestibul až do jesenných prázdnin.

Od začiatku školského roka 2013/2014
ubehli ešte iba tri mesiace, ale v našej
škole sa, okrem vyučovania, uskutočnilo
už množstvo akcií, súťaží, exkurzií…

nefúkal vietor. Ten musel nahradiť detský beh. Rozhodli sme sa teda odmeniť
všetky deti, nielen tie, ktorým šarkany
lietali najvyššie a najkrajšie.

Začali sme 16. 9. 2013, keď sme si pripomenuli Deň ústnej hygieny. V rámci spolupráce s MŠ chodia žiaci primárneho
vzdelávania od začiatku septembra čítať
deťom MŠ rozprávky pred spaním.

„Knižnica – brána do života“ – pod týmto heslom sme si pripomenuli Týždeň
školských knižníc (21. 10.–25. 10. 2013).
Tento rok sa niesol v znamení súťaže
o NAJ knihu. Žiaci mali priniesť tú, ktorú vo svojej domácej knižnici považovali
za najstaršiu, najnovšiu, najtenšiu, najhrubšiu, najmenšiu, najväčšiu… Z týchto kníh bola v školskej knižnici vytvorená výstava a majitelia tých NAJ kníh boli
odmenení.

Beh o pohár starostu sa uskutočnil 30. 9.
2013. Súťažilo sa v štyroch kategóriách:
prvá kategória – 1. a 2. trieda; druhá kategória 3. a 4. trieda; tretia kategória – 5.
a 6. trieda; štvrtá – kategória 7., 8. a 9.
trieda. Mladší žiaci bežali po trase Teplica – mostík a späť, starší – Teplica – bytovka Pod stráňou a späť.
Týždeň od 14. 10. do 18. 10. 2013 bol venovaný zdravej výžive. V jednotlivých
triedach prebiehali besedy na túto
tému, na hodinách výtvarnej výchovy
sa maľovalo ovocie a zelenina. Týždeň
vyvrcholil ochutnávkou ovocia a zeleniny. K tejto téme sa pridala aj školská jedáleň – pripomenula si Deň jablka (21.
10.). Celý týždeň boli do jedálneho lístka
zaradené jedlá, v ktorých dôležitú úlohu
hralo jablko. Najväčší úspech mala jablková šťava a jablková štrúdľa.
V rámci ŠKD sa 09. 10. 2013 uskutočnila
Šarkaniáda na Dubci. Počasie vyšlo, len
16
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Hneď po jesenných prázdninách (04. 11.
2013) sa netradičnému vyučovaniu potešili žiaci III. ročníka. Študenti Gymnázia Liptovský Hrádok, v rámci projektu
KomPrax, financovaného EÚ, pre nich
pripravili rôzne súťaže a aktivity. Okrem
iného si deti vyrobili vlastné tričká s logom projektu a navštívili aj Stanišovskú
jaskyňu. Keďže to bolo tesne po Jánskych dušičkách, jej návšteva bola iná
ako zvyčajne. Akcia skončila vyhodnotením a odovzdaním odmien a darčekov. V tento deň deti odchádzali domov
plné nových zážitkov a dojmov.
Putovné divadlo Clipperton sa 6. 11. 2013
predstavilo s divadlom „Čert a Káča“.
Najväčší úspech malo to, že herci
do rozprávky nezapájali len deti, ale aj
pani učiteľky.
V rámci prípravy na Testovanie 9, ktoré sa bude konať v marci 2014, sa 7. 11.
2013 deviataci našej školy zúčastnili nezávislého testovania KOMPARO. Mali tak
možnosť zistiť, čo sa ešte musia doučiť,
aby Testovanie 9 zvládli.

Žiaci V., VI. a VII. ročníka na exkurzii vo
Vedeckotechnickom centre v Košiciach

Veľmi vydarená akcia, do ktorej sme sa
prvýkrát zapojili je TANEČNÝ MARATÓN SPORTTUBE.DANCE, ktorú vyhlásilo sporttube.sk v spolupráci s Rádiom
EUROPA 2. Tanec a dobrá nálada sa šírili z telocvične, cez chodby, šatne, až
do riaditeľne. Súťažné video si môžete pozrieť na www.sporttube.sk. Veľká
vďaka patrí sponzorom akcie: www.videovizitky.sk pán Ľuboš Trizna, ktorý video natočil a zostrihal a pánovi Vladovi
Balcovi, ktorý celú akciu ozvučil.
Do Týždňa farieb od 18. 11. do 22. 11. 2013
sa zapojili skoro všetci, vrátane zborovne, pána riaditeľa, dokonca aj pani ekonómka, pani upratovačky a pán školník.
Podmienkou bolo mať aspoň jeden kus
oblečenia vo farbe dňa.

Od 18. 11. 2013 na hodinách výtvarnej
výchovy prebiehajú Vianočné tvorivé
dielne. Žiaci pod vedením pani učiteliek vyrábajú vianočné ozdoby a malé
prekvapenia, ktoré si budú môcť rodičia a návštevníci školy kúpiť na Vianočnej akadémii, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 12. 2013 v telocvični školy. S Vianočnými tvorivými dielňami nám veľmi
pomohla p. M. Stanislavová, za čo jej aj
touto cestou ďakujeme.

Šport
Naša škola je prihlásená do viac ako 20tich športových súťaží. Zatiaľ sme sa zúčastnili dvoch. V obvodnom kole stolného tenisu žiakov skončilo družstvo
dievčat na 7. mieste a družstvo chlapcov
na 6. mieste.

Veľmi úspešní sme v šachu. Okresné
kolo v šachu sa uskutočnilo 28. 10. 2013
v Liptovskom Mikuláši. V kategórii registrovaných skončil S. Uhlár (4. trieda) na druhom mieste. V kategórii neregistrovaných skončila S. Mahdalová
(6. trieda) na prvom mieste a postúpila
na krajské kolo (24. 11. 2013), kde skončila 19. Okrem toho, škola sa zapojila
do projektu „Šach na školách“. V rámci
tohto projektu začal na škole fungovať
šachový krúžok pod vedením p. učiteľky E. Jurčovej. Krúžok býva každú stredu od 12:05 a zatiaľ má 19 členov. Škola
na jeho fungovanie dostala 10 šachových súprav, magnetickú tabuľu, 80 cm
šachy a kvalitnú literatúru.
Mgr. Zuzana Daňová

Dňa 29. 11. sa v CVČ v Lipt. Mikuláši
uskutočnilo okresné kolo astronomickej
súťaže Astrostop. Zúčastnil sa ho M. Réti
(5. trieda), ktorý skončil na 10. mieste.

Týždeň farieb – Po – žltá, Ut - červená, Str – biela, Štv – zelená, Pi – modrá
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Vo Sv. Jáne

Poznávanie
histórie
V pláne našej činnosti sme sa zamerali aj na spoznávanie histórie. Dňa
15.11.2013 sme 10 seniori navštívili
Múzeum Janka Kráľa v Lipt. Mikuláši, kde bola výstava zo života Martina
Rázusa pri príležitosti jeho životného
výročia.

Zaujímavé čítanie aké ste možno ešte
nečítali. Príspevok je z časopisu Krásy Slovenska z r. 1928/roč. 7. Získala ho
od p. J. Račka z Pribyliny p. E. Halušková.
Uvádzame ho prevzatý tak ako bol publikovaný pred 85 rokmi. Zaujme nielen
prístupným a výstižným obsahom, ale aj
vtedajšou jazykovou normou.
Hornoliptovská obec Svätý Ján, ležiaci
v ústí doliny podobného mena, na úpätí
severného predhoria Ďumbiera, a jeho
okolie poskytuje mnoho zaujímavého,
zvláštneho nielen turistovi, ale i prírodozpytcovi, historikovi, archeológovi,
balneológovi atď.
Krásy a prírodné bohatstvá tie ostávajú
však len málo povšimnuté a využité.
Východiskom do Sv. Jána je žel. stanica
„Podtúreň“, neďaleko ktorej r.1870, pri
stavaní košicko-bohumínskej dráhy, odhalili predhistorické pohrebisko, spočetnými urnami, ako i bronzové predmety.
So stanice vedie nás cesta popod strmé
súvisiace vršky: Velínok (725) a Varta.
Na nich sú stopy rozsiahleho predhistorického opevnenia (valy), zahrňujúceho
v sebe i výšinu Skaličnô (729), kde našly
sa početné črepy nádob, urien a aj bronzové predmety. Na Varte ešte v dobe tatranského plienu (1241) stala strážna veža
„túrňa“, od ktorej i blízka obec Podtúreň
dostala svoje meno. Prechádzame touto
obcou, kde stoja tri staré kaštiele vymretého rodu Podtúrňayovcov a cez most
ponad Váh, potom popri svätojánskych
mlynoch prichádzame do Sv. Jána, starobylého sídla Svätojánskovcov. Zakladateľom tohto bývalého zemianskeho rodu
– z ktorého býva teraz v Sv. Jáne už iba
jeden bezmajetný člen – bol Hauk Polku.
18
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Prisťahoval sa sem z Čiech a r. 1230 dostal od kráľa Andreja II. Donáciu v Uhorskej Vsi. Jeho vnuk Bogomír dosiahol
r. 1286 zemianstvo a syn tohoto, Bodo,
koncom XIII. stor. Užíval prvý – podľa svojho dedičného podielu – predikát „de Zent-Jan“, z ktorého vzniklo
potom priezvisko celej famílie Svätojánskych, užívané zväčša v maďarskom znení „Szentiványi“. Mnohí členovia tohoto rodu vnikali menovite na politickom
poli, zastávali aj v Liptove vysoké úrody,
a niektorí z nich hlásili sa (v pohnutých
rokoch prostriedku XIX. stor.) k slovenskému národu. Ich bývalá sláva už zapadla, ale pamiatku ich zachováva v Sv.
Jáne ešte i dnes 13 kaštielov, z ktorých
zvlášť pozoruhodné sú dva a to nosiaci č. 69 (s dvoma vežami asi z XVII. Stor.)
a pevnôstke podobný, č. 19 nosiaci,
kaštieľ zvaný „Grófovskô“*) (tiež ovežený, asi s konca XVI. Stor.). Z kaštieľov je
teraz už iba jeden (v prôčelí s rodinným
erbom) majetkom Szentiványovcov (gemerského Jozefa Szentiványiho), ostatné
vlastnia a obývajú potomci ich bývalých
poddaných. Parky okolo nich sú spustnuté, premenené na záhrady a lúky. Početné polia, ktoré voľakedy patrily tomuto
rodu, prešli do majetku miestnych bývalých bezzemkov. Už aj rozsiahlé lesy v doline patria nášmu ľudu. Hory tieto boly
odjakživa spoločným majetkom celej ich
rozvetvenej rodiny (rodiny kompossesorát) a hlavným zdrojom ich dôchodkov.
Okrem Sv. Jána patrili ich obce: Svätojánska Boca, Uhorská Ves, Závažná Poruba,
Porúbka, Važec a Štrba.
_______
*) Názov ten pochádza asi od grófa Jul.
Nyáriho, ktorý v pol. min. stor. priženil sa
do Szentiványich a obýval tento kaštieľ.
pokračovanie na budúce
Anna Lubelanová


V múzeu nás privítala p. Antolová,
ktorá nás previedla dejinami Liptovského Mikuláša a oboznámila nás
s významnými osobnosťami mesta.
„Oprášili“ sme si vedomosti z dávnej
minulosti vedy, priemyslu, školstva,
kultúry, známych osobnostiach žijúcich a pôsobiacich v meste, ako napr.
Pálkovcoch, Žuffovcoch, Stodolovcoch, Jankovi Kráľovi a pod.
Podrobne nás oboznámila so životom Juraja Jánošíka a venovala nám
publikáciu Jánošík od skutočnosti
k legende, ktorej je autorkou. Nakoniec sme sa oboznámili s vystavenými exponátmi zo života Martina
Rázusa.
V rozhovoroch s pani Antolovou sme
zaspomínali na osobnosti, s ktorými
sme sa poznali a na udalosti, ktorých
sme boli účastníci pred 40-timi, 50timi rokmi.
Na záver našej návštevy p. Brtáňová
poďakovala p. Antolovej za výstižný
výklad histórie Mikuláša a pozvala
ju na návštevu našej expozície Naše
dedičstvo, ktorú ZO JDS prevádzkuje
v Liptovskom Jáne.
Text a foto: Viera Brtáňová predsedníčka,
ZO JDS v Lipt. Jáne

Londýn
(tube), alebo autobusu. Autobusy sú
podľa mňa na presúvanie po meste lepšie. Človek viac vidí ako v metre. Niektoré autobusy verejnej dopravy idú okolo
hlavných londýnskych pamätihodností
a ak máte travelcard, vyjde vás prehliadka oveľa lacnejšie ako je cena za okružnú jazdu, ktorú ponúkajú cestovky.
Posadiť sa na horné poschodie double-deckera a voziť sa dokola je super zážitok za málo peňazí…

Moje susedy Gita a Naďa pochválili môj
popis výletu seniorov do Košíc a nahovorili ma, aby som zase niečo napísal. Gita navrhla, že by to mohlo byť
o Londýne. Vedela, že som bol nedávno
v Londýne. Pokiaľ viem, okrem Gity mali
a majú v Londýne svojich príbuzných
viacerí Jánčania, Lukáčovci tam majú
dcéru, vnúčika. Ak im, alebo komukoľvek inému môj malý turisticky sprievodca pomôže zorientovať sa v Londýne, čo
nie je až také zložité ako sa môže zdať,
bude jeho účel splnený.
Ale začnem od piky. Po mestách New
York, Amsterdam, Madrid, Casablanca,
Bergen, Istanbul a Florencia, ktoré sme
navštívili v predchádzajúcich rokoch,
sme s kamarátmi strávili začiatkom októbra tohto roku jeden týždeň v sedemmiliónovom Londýne. Je to najväčšie
mesto Európy a ako určíte viete, hlavné
mesto Spojeného kráľovstva.
Dobre je začať cestovanie v Duty Free
a tam nakúpiť „proviant”. V Londýne je
síce veľa pubov (krčiem) s veľmi dobrou
atmosférou, ale Londýn je pre našinca
dosť drahý. Neďaleko nášho hotela Travelodge London, na ulici Drury Lane,
blízko pre nás Slovákov exotickej Slobodomurárskej lóže a knižnice, medzi
štvrťami Holborn a Covent Garden, ich
je niekoľko.

Náš hotel tiež nebol najlacnejší, aj preto, že bol v centre, čo šetrí čas a peniaze za dopravu z predmestia. Dvojka izba
na noc stála okolo sto libier za noc, čo
je asi stodesať eur. A keď sme pri peniazoch, tak spiatočná letenka írskym Ryanair z Blavy na jedno z piatich londýnskych letísk, ktoré je pri mestečku Stansted, stála stotridsať eur a mohli sme
mať 20 kg batožiny, čo je pre našinca dôležitá info. Spiatočný lístok na vlak z letiska Stansted do Londýna na Liverpool Station (asi 50 km), stál tridsať libier,
týždenné „cestovne karty”– travelcards
– na všetky verejné dopravné prostriedky v centre Londýna – na metro (Tube)
a na červene poschodové autobusy
(Double-Deckers) – v prvom a druhom
pásme, kde sú skoro všetky obligátne
pamätihodnosti a je v tom aj Chelsea,
stáli okolo dvadsať libier. Do ďalších
pásiem smerom od centra – Londýn
je rozdelený na šesť tarifných pásiem
– treba pred nastupovaním na stanici
metra, alebo od šoféra v autobuse, dokúpiť rozdiel v cene. Pupkom Londýna je Trafalgar kde je najlepšie začínať
a možno aj končiť prehliadky pamätihodností. Mapky pre turistov sú takmer
všade zadarmo. Zaujímavé miesta sú
vyznačené tak, ako sú fyzicky umiestnené v uliciach. Podobne ako v Paríži,
zablúdiť v Londýne je skoro nemožné –
vždy ste blízko niektorej zastávky metra


Neviem ako vy, ale ja si musím pamiatky
dávkovať, aby som sa ich „neprejedol”.
Moja prvá skupina bola budovy parlamentu, okolie Westminsterského paláca
a veža Big Benu so svetoznámymi hodinami a zvonom, Westminsterský kláštor,
kde sa konajú korunovácie kráľov a kráľovien a Buckinghamský palác, kde má
trvale bydlisko a kancelárie britská kráľovská rodina, sú neďaleko.
Štvrť divadiel a zábavy West End, súčasťou ktorej je aj Piccadilly Circus, Soho,
Regent Street, Oxford Street, Bond Street, Strand, Leicester Square, atď., bola
druhá dávka. Ďalšia veľmi zaujímavá je
štvrť City s úžasnou katedrálou St. Paul,
most pre peších ponad Temžu, Millenium Bridge a blízky starý londýnsky
hrad – Tower of London – sídlo anglických kráľov v stredoveku. Mnohí králi
tam boli väznení a nepohodlní následníci trónov aj zavraždení ešte predtým,
ako sa stali kráľmi.
Nemôžem, aspoň v krátkosti, nespomenúť dvetisícročnú históriu Londýna.
Založili ho už Rimania za vlády Claudia
a keď bol pri moci Nero, domáci Kelti
pod vedením svojej kráľovnej Boadicey
Londinium podpálili. Nakoniec Rimania Keltov porazili a Boadicea spáchala
samovraždu…
Okrem londýnskych historických pamiatok sú v blízkom okolí aj iné zaujímavé miesta. Napr. veľmi zaujímavé je
mestečko Greenwich, kde je vyznačený nultý poludník a sú tam vystavené
a perfektne zreštaurované staré anglické lode: plachetnica Cuty Sark, svojho
času najrýchlejšia loď na svete, loď Gip-
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sy Moth, na ktorej Chichester ako prvý
a celkom sám oboplával zemeguľu, atď.
Plaviť sa do Greenwichu po Temži z centra Londýna, pod mostom Tower Bridge
je úžasný zážitok. Zámok Windsor, ktorý ma ohúril aspoň tak, ako Versailles, je
neďaleko od Londýna a pekný je aj výlet
do Brightonu, mesta na pobreží kanálu
La Manche s peknými plážami. Je to len
1,5 hodiny vlakom…
Mohol by som popisovať mnohé ďalšie
zaujímavosť Londýna, ale predpokladám, že o nich naši terajší a budúci jánski „Angličania” určíte vedia. Nakoniec
všetko sa dá v dnešných počítačových
časoch vygoogliť na internete, aj toto,
čo vám tu o Londýne píšem…
Občas mi ako kedysi Viktorovi Kubalovi vŕta v hlave, po kom som tie túlavé topánky zdedil. Po rodičoch určíte
nie. Jediná cesta mojej mamy ďalej ako
50 km od svojho rodiska na Záhorí bola

20

ku nám do Liptovského Jána. Otca bolo
tiež treba dlho nahovárať na cestovanie.
Moji rovesníci dobre vedia, že o cestovaní našej generácie okolo sveta sme
mohli v mladosti len snívať. Cestovať
sme mohli len prstom na mape sveta.
Prvú ďalekú cestu lietadlom za veľké
mláky sme s manželkou a dcérou prežili, keď sme emigrovali do Austrálie v neslávnom auguste 1968. Cestou späť, štyri roky neskôr, sme sa plavili do Európy
na 330-metrovej talianskej lodi Achille
Lauro „plávajúcom hoteli“ okolo Nového
Zélandu, Ohňovej zeme, Rio de Janeira,
Buenos Aires, Kanárskych ostrovov, Malagy, Malty a Sicílie do Janova. Bola to
naša životná cesta.

síce veľmi uľahčuje komunikáciu, ale virtuálny kontakt nenahradí aspoň občasné „hugs and kisses” – objatia a bozky.
Ešte musím dodať, že medvede v Jánskej doline vedia, že sa nám v Jáne páči
a väčšinu roka si teraz vystačíme už aj
s našou peknou dedinou. A Liptov sa
svojou krásnou prírodou vyrovná čomukoľvek, čo sme pri našich potulkách svetom videli.
Ale cestovať a poznávať svet treba.
Aj preto, že neodškriepiteľnou slobodou, ktorú si Slováci v novembri 1989
na námestiach vyštrngali, je sloboda
cestovania!

Neskôr, počas nášho skoro 13-ročného
života v Bostone v USA, sme cestovali za našimi deťmi kedy sa nám chcelo. Dve naše deti sa usadili v Kalifornii
a jedna dcéra žije v Spišskej. My sme si
vybrali Liptovský Ján, takže cestovanie
zostáva aj naďalej súčasťou nášho a rodinného života. Zhruba raz za rok sa vidíme s našimi Američanmi. Neviem, ako
by naša rodina fungovala, keby naše
stretávania záviseli od devízových prísľubov a cestovných doložiek. Internet
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