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ročník XXXVII.

Správy z obce

S letným návalom turistov a bežnými prácami pri údržbe obce a zelených
plôch začali pokračovať práce na rekonštrukcii chodníkov. Podľa pôvodného
zámeru mali práce pokračovať v etape č.
II. od domu p. Vajsa z prostriedkov projektu cez MAS Horný Liptov. Do dnešného dňa však nebola podpísaná zmluva
s poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Preto obec pristúpila k realizácii
etape č. III. a to k rekonštrukcii chodníkov od domu p. Multáňa až po dom
p. Kubovčíka z vlastných prostriedkov
obce. Občanov chceme poprosiť o trpezlivosť počas prác na chodníkoch.
Po ukončení rekonštrukcie tejto časti sa zváži, či sa bude čakať na finančné
prostriedky z MAS Horný Liptov, čo by
mohlo znamenať odklad ďalších prác
o 1 až 2 roky alebo sa budú hľadať spôsoby ako túto rekonštrukciu dokončiť z vlastných zdrojov, aby sa čím skôr
zlepšili podmienky pre chodcov na Novej ulici. Finančný rozsah II. etapy je viac
ako 90 000 eur, čo predstavuje značnú záťaž pre obecný rozpočet. Chceme urobiť všetko preto, aby sme rekonštrukciu chodníkov dokončili v čo najkratšom termíne. Z VÚC Žilina prisľúbili
vyasfaltovanie Novej ulice, no zatiaľ to
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vyzerá tak, že sme boli presunutý na budúci rok kvôli nedostatku finančných
prostriedkov.
Do konca prázdnin sa ešte uskutoční
ešte rekonštrukcia objektov. Tieto zástavky budú opravené   z prostriedkov
získaných z OOCR Region Liptov (Oblastná organizácia cestovného ruchu
Region Liptov). Aj týmto spôsobom sa
obec snaží o zatraktívnenie prostredia a prilákanie väčšieho počtu turistov. V spolupráci s OOCR Region Liptov
a vďaka silnej marketingovej podpore
Liptov region karty, ktorej predajnosť
stúpla o 300 %, došlo v našej obci k nárastu vybranej dani z ubytovania za prvý
polrok o 20 %. Do nového modelu výberu dani z ubytovania sú zatiaľ zapojené
len väčšie hotely v našej obci a dúfame,
že tak urobia i ďalší. Obec v spolupráci
s OZ Jánska dolina a OOCR Region Liptov podporuje a pripravuje mnohé akcie, ktorých hlavným cieľom je zatraktívnenie pobytu návštevníkom i občanom
v našej obci.

na podujatia, ktoré sa v obci pripravujú
počas leta. Podrobné informácie nájdete na www.liptovskyjan.sk alebo na plagátovacích plochách v obci.

Na záver by som rád poprial všetkým
občanom príjemné leto, deťom vydarené prázdniny a turistom príjemný pobyt
v našej obci. Zároveň vás chcem pozvať

plagátoch pred festivalom

Mgr. Juraj Filo

Srdečne vás pozývam
na festival ľudových
hudieb, sólistov
a multiinštrumentalistov

Svätojánsky grif
16. augusta 2014
v areáli Termálneho
kúpaliska Termal raj
v Liptovskom Jáne
bližšie info a program na

Ľubomír Urban, organizátor festivalu

Otvorenie letnej turistickej sezóny
a Svätojánske noci

Jaskyniarik, Minerálik a Turistík aj tohto
roku otvorili nielen Svätojánske noci, ale
aj letnú turistickú sezónu v našej obci
a doline. Hovorí sa, že „ak sú slávnosti
pred Jánom, je dobré počasie… po Jáne
sú slávnosti upršané“. Či je to pravda, alebo nie, môžeme polemizovať. Faktom
je, že tohto roku boli pred Jánom a boli
prevažne suché a slnečné, aby sme si
ich mohli užiť. Len v sobotu nás postrašilo pár kvapiek z neba. Aby sme si pranostikami neboli takí istí.
Od skorého piatkového popoludnia
na Kaďu prichádzali turisti i domáci, aby
nezmeškali bohatý kultúrny program.
Vedeli, kam majú prísť. O to sa popoludní postarali zemania na koči, ktorí zvolávali všetkých Na panské.
Detičky, prevažne prezlečené za svätojánske mušky, zabavil Smieško a Tanculienka, ale aj Šašo Jašo (Ivonka Jurčová),


ktorý im bol počas celej slávnosti k dispozícii v areáli Kade. Z koča vystúpili
mikulášski matičiari prezlečení za svätojánske panstvo a nezameniteľný bubeník Peter Vrlík uviedol oficiálnu časť
otvorenia slávností a sezóny. Magickými formulkami odkliali jaskyne, pramene a turistické chodníčky Jaskyniarik
(Samko Dubovský), Minerálik (Karinka
Bátoryová) a Turistík (Alex Dvorožňák)
a richtár Juraj Filo krátkym príhovorom
oficiálne otvoril Svätojánske noci a zároveň letnú turistickú sezónu v Liptovskom Jáne.
Zvláštny punc tohtoročným Svätojánskym nociam dodal krst publikácie Rozprávanie o vode v Jánskej doline nedávno zosnulého Dr. Jána Hlavienku, ktorý
celý svoj život zasvätil histórii Liptovského Jána a jeho okolia. Knižku pokrstila
pani Tatiana Hlavienková vodou z Teplice a v krátkom príhovore apelovala
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V sobotu už od skorého rána chystali
stánky remeselníci na Svätojánsky jarmok. Medovníky, košíky, čiapočky, papučky, čačky – hračky… to všetko sa
dalo kúpiť. A čo ešte viac? Šikovné žienky (nielen) z Jána pripravili tvorivé dielne, aby si každý návštevník, dieťa mohlo
niečo pekné vyrobiť a odniesť domov.
Vyrábali sa drôtené ozdoby, drevené
postavičky, kožené nádoby, keramické
výrobky. Detičky aj dospeláci korálkovali, maľovali sadrové odliatky, plietli z papiera, paličkovali. Všetky šikovné ruky
vyrábali prekrásne výTVORY.

na to, aby sme si vodu – obrovský dar,
ktorý Slovensko má – vážili a nenechali
rozpredať hŕstkou chamtivých ľudí.
V programe nás zabavili matičiari so
svojimi zemianskymi prekáračkami, Bačovské trio – multifunkční muzikanti
z Turca, ktorí si počas vystúpenia vymenili viacero nástrojov, ale aj zlatý klinec,
folklórny súbor Magura z Kežmarku. Ako
povedal richtár „Tak aby si každý návštevník našiel to svoje, aby sa mal z čoho potešiť.“ Celý program bravúrne odmoderovala Katka Suchoňová a Igor Hraško.
Na Kadi si mohli návštevníci pozrieť
aj remeselníkov priamo pri práci a čoto zakúpiť, občerstviť sa, aj pripraviť
na nočné žrebovanie vecných cien zakúpením zlosovateľných lístkov od jánskych zaslúžilých víl Tomboliek.
S pribúdajúcim súmrakom sme sa všetci
pobrali v lampášikovom   sprievode
do Štartu. Na čele kočiar s muzikou, koníky s pandúrmi, za nimi  mušky – svetlušky a nakoniec ľud pospolitý po zábave túžiaci dorazil pred brány Štartu. Tu
nás už čakala vatra a výborná muzika.
Po zapálení vatry nás celý večer zabával Juraj Zaujec a skupina Castelans
s nestarnúcimi „elánovkami“. Spestrením večera bolo exhibičné vystúpenie
Majsterky sveta vo fitness 2013 Dominiky Multáňovej, ale aj prekvapenie - polnočná ohňová šou. Po polnoci richtár
s Tombolkami vylosovali vecné ceny
a hlavnú cenu – LCD televízor, si odniesla jánčanka Soňa Mlynčeková. Zábava
pokračovala až do skorého rána svätojánskou diskotékou.
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Novinkou tohto roka bola súťaž O najkrajšiu výzdobu okolia domov, ktorá
bola vyhlásená pred žrebovaním vecných cien. Ocenené boli: Špeciálna škola
a rodiny Burdeľová, Urbanová na Novej
ul. a Šutliaková.
Pravdou je, že celá obec je z roka na rok
krajšia. Domy a ich okolie sú čoraz upravenejšie. Záleží nám na tom, v akom
prostredí žijeme. Nie je nič krajšie, ako
denne z okna vidieť turistov, ako sa radujú a fotia pri našej výzdobe.   
A druhou novinkou – Jánovia na Jána
v Jáne. Koľkože to bolo zaevidovaných
Jánov, Jankov, Janíčkov v tento deň
v Liptovskom Jáne? Zapísali sme ich 33.
Ale podľa odhadov sa v piatok na Kadi
a v Štarte nachádzalo Jánov omnoho
viac. Len nie všetci sa prišli zaevidovať.
Škoda preškoda… Ale latku máme nastavenú a budúci rok budeme mať čo
prekonávať.

Zatiaľ od Kade začínala cesta rozprávkovým lesom. Neuveriteľné množstvo milovníkov rozprávok sa k nám zišlo tohto
roku. Takmer zavalili prezentáciu! Ani šišiek ani pamätných listov nebolo dosť.
Kto by to bol povedal, že oproti minulému roku príde 3-násobok detičiek? Hoci
organizátori optimisticky predpokladali
vysokú návštevnosť, do 500 detičiek sa
ani v najkrajšom sne neprisnilo  hlavnej
rozprávkovej víle Lucke Melnovej. Žasli
aj rozprávkové postavičky – pomocníčky, učiteľky z našich jánskych škôl. Ale
aj tieto radostné návaly zvládli s úsmevom, za čo vám, dievčatá, patrí veľká
vďaka.  Všetkým detičkám i rodičom sa
páčilo a podľa slov mnohých – určite
prídu aj o rok.
Pre športovcov bol pripravený florbal,
futbal i jumping. Dopoludnia prebehol na multifunkčnom hrisku florbalový turnaj žiakov, ktorý vyhralo družstvo ZŠ Lipt. Ján, spomedzi 4. družstiev.
Chlapcom blahoželáme a ďakujeme

za vzornú reprezentáciu. Popoludní
si na veľkom ihrisku zmerali sily „Starí
páni“. Vyhralo mužstvo z Levíc. A aby aj
žienky pocvičili, mohli si zaskákať spolu
s Lenkou na Jumping maratóne v areáli
záhradného bufetu.
Hoci cez obed spadlo pár kvapiek dažďa, aréna voľnej zábavy v areáli špeciálnej školy bola plná nadšených detičiek.

Popoludnie moderoval Vlado Balco
a Rastislav Pertzian. Lezecká stena, poníky, nafukovacie atrakcie, šľapacie
autíčka, skákacie topánky, škola tanca v podaní Dua Astraia a novinka Prehliadka talentov… pre každého niečo.
Aby každý odchádzal spokojný. A tak
veru aj bolo.
Počas celých slávností bola otvorená
expozícia Naše dedičstvo, kde sa v službách striedali naši jánski obetaví dôchodcovia, Stanišovská jaskyňa aj Múzeum baníctva. A vydarený nedeľný Koncert spevokolov Liptova v Evanjelickom
kostole dal celému podujatiu parádnu
slávnostnú bodku.
Celé sa to chystá niekoľko mesiacov.
XY stretnutí, XY porád, XY nápadov, XY
starostí, ktoré majú organizátori. Kto

nezažil, neuverí! Ja som tohto roku zažila a neverila, koľko je s tým všetkým
starostí. Videla som, ako sa rodí takéto
podujatie. A verte mi, nie je to žiadna
sranda.
Klobúk dole a veľké poďakovanie celému organizačnému výboru na čele
s Ľubom Urbanom za tento vydarený
víkend. Robíte nielen nám, obyvateľom
Jána, ale aj návštevníkom obce život
krajší vďaka zážitkom zo Svätojánskych
nocí. Za všetkých ĎAKUJEM.
Miriam Štolfová
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Sem a tam
po hornom
liptove
Kancelária MAS Horný Liptov pripravila na leto aktivitu nazvanú SEM
A TAM PO HORNOM LIPTOVE, ktorej
cieľom je spoznávanie obcí Horného
Liptova a ich zaujímavostí.
Do spoznávania regiónu sa môžu zapojiť deti, študenti, rodiny s deťmi,
domáci aj návštevníci. Peši, autom
alebo na bicykli.

Oslobodenie obce
Dňa 8. mája 2014 sme oslavovali 69. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.  Pripomenuli sme si výročie slobody a mieru
na našom kontinente. Nechce sa nám
ani veriť, že také dlhé obdobie žijeme
v mieri. V mieri vykúpenom krvou tých,
ktorí neváhali položiť svoje vlastné životy za našu slobodu. Preto si vážme ich
hrdinské činy, vzdajme im za to úctu.
Zaslúžia si to!
ZO-SZPB v spolupráci s obecným úradom každoročne oslavuje tieto významné dni. Výbor ZO a zástupcovia obecného úradu najskôr položili kyticu vďaky
pri pomníku Janka Lukáča pred Bielym,
potom oslavy pokračovali pri pomníku

Padlých hrdinov. Hymnu a hymnickú
pieseň „Hoj vlasť moja – ty zem drahá“
zaspieval mužský spevokol Svätojánsky
prameň.
Prítomných a hostí privítal starosta obce
p. Juraj Filo. Tohto roku spestrili naše
oslavy aj žiaci základnej školy peknou
básňou. Hlavný prejav o oslobodení
predniesol predseda ZO p. Milan Jančuška. V prejave pripomenul strádania
a útrapy druhej svetovej vojny na našom území. Ďalším bodom osláv bola
báseň, ktorú predniesol náš člen p. Vladimír Kubovčík. Po skončení programu smerovali naše kroky na malé občerstvenie do reštaurácie „ŠTART“, kam
všetkých pozval starosta obce.
Všetkým účastníkom, ako aj tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na týchto oslavách, srdečne ĎAKUJEME!
Milan Jančuška

Podstatou putovania SEM A TAM
PO HORNOM LIPTOVE je navštíviť
obce horného Liptova a nájsť odpovede na otázky, ktoré sú zapísané v cestovateľskom pase. Pre každú obec sme v spolupráci s jej vedením vybrali jednu zaujímavosť,
ktorú môžu cestovatelia spoznať len
ak obec navštívia.
Ako dôkaz návštevy obce získajú cestovatelia do cestovateľského pasu
pečiatku s obrázkom  svišťa, ktorý je
maskotom SEM A TAM PO HORNOM
LIPTOVE. Zoznam miest, kde sú pečiatky umiestnené je v cestovateľskom pase a na www.hornyliptov.sk
Putovať a objavovať nepoznané krásy a zaujímavosti nášho regiónu môžete od júna do septembra 2014.
Úspešní cestovatelia získajú certifikát
a tí, ktorí navštívia všetkých 25 obcí
a získajú všetky pečiatky budú zaradení do žrebovania o zaujímavé vecné ceny.
Cestovateľské pasy si môžete vyzdvihnúť v Kancelárii MAS Horný Liptov. Zoznam miest, kde môžete cestovateľské pasy získať je zverejnený
na www.hornyliptov.sk
Putovať po hornom Liptove a zbierať
pečiatky môžete už od 15. júna 2014.
Ingrid Pavlíková, MAS Horný Liptov
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Upratovanie a pochovávanie Ciagľa
Toto podujatie sa už stáva tradíciou.
Tento rok sme vo štvrtok 1. mája opäť
spoločne upratovali dedinu a dolinu a pochovávali „Ciageľ vždystudený
stanišovský“.
Počasie výborné, teplé, slnečné, pomocníkov dobrovoľníkov na zber odpadu
dostatok. Stretli sme sa pri Kadi, rozdali
si vrecia a identifikačné pásky a v dvoch
skupinách sme sa vydali smerom do doliny. Jedna skupina pešou zónou, druhá
skupina popod horu. Stretli sme sa pri
penzióne Horec. Materiálu sme za krátky čas našli veru neúrekom. Okrem toho
sme stretli aj pneumatiky, pravdepodobne z traktora, alebo iného veľkého

auta. V tomto úseku bol najznečistenejší
priestor pod mostom a okolo neho.

minuloročnej akcii. Vyzbierali sme presne pätnásť vriec.

Ďalej sme pokračovali spoločne popri
ceste. Zdalo by sa, že nás nemôže nič
zvláštne prekvapiť, ale popri bežnom
odpade sme našli i päť eurovú bankovku v použiteľnom stave, čiernu zimnú
dámsku čiapku, pánske slipy tzv. boxerky, návlek na detský kočík, … Uvedené
drobnosti veru pobavili.

Cieľ nášho snaženia bol pri Stanišovskej jaskyni kde nás čakalo vynikajúce
občerstvenie.

Pri lyžiarskom stredisku sme ale objavili niečo oveľa objemnejšie a menej potešujúce. Za plné vrece fliaš z vína, alkoholu a obrovské množstvo už hrdzavých
plechoviek.
Ponuka zmiešaného odpadu bola teda
hodne rozmanitá, ale musíme s radosťou konštatovať, že tento rok sa nazbieralo odpadu o polovicu menej oproti

Pivo a kofolu poskytlo Bistro U Koníka,
fantastické kysnuté koláče Wellness Hotel Alexandra, vynikajúci guláš z hotela Bystrá. Všetci účastníci zberu si veľmi
pochutili a dočkali sa i tradičného kultúrneho programu z dielne Stanišovskej
jaskyne… Pochovávanie „Ciagľa vždystudeného stanišovského“ sa tentokrát
odohrávalo v duchu sedemdesiatych
rokov a všetko, tým myslím naozaj všetko, čiže oblečenie, prejavy, piesne, emócie, pózy,… boli tomuto obdobiu dobrovoľne a s láskou podriadené.
Ciageľ celý ceremoniál prežil so cťou
a dôstojnosťou jemu vlastnou sa
odobral na večný odpočinok.
Veď nakoniec posúďte sami. Fotky sú
toho najlepším dôkazom… Odmeňovali sme najlepší prvomájový dobový
úbor. Vyhrali to dievčence v pionierskych „uniformách“.
Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľným pomocníkom a už teraz môžeme s istotou tvrdiť, že 1. máj 2015 sa
v obci i doline bude opäť niesť v tej istej
pracovno-dôstojnej atmosfére.
Katarína Schrötterová
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Stavanie Mája
Stavanie mája – niekde tradícia a v Jáne
po dlhých rokoch niečo nevídané. Aby
sa mája podarilo postaviť, zavolal hlavný organizátor Ľubo Urban na pomoc
Liptovských zbojníkov, ktorí pomohli
mája odkôrniť a deti spolu s pánom starostom ozdobili vrcholec mája stužkami.
Za sprievodu Ľudovej hudby Haluškahudby a výdatnej pomoci rekreantov
sa podarilo mája v Jáne postaviť. V záhradnej reštaurácii bola pre deti prichystaná tvorivá dielňa, kde sa  pod dohľadom Mirky Štolfovej vyrábali obálky na blahoželania a krásne papierové
ruže. Na záver zbojníci vytancovali jánske žienky.
Monika Urbanová

Kedy a ako správne zbierať a sušiť liečivé rastliny
nespôsobujeme žiadnu škodu! Niektoré rastliny sú chránené. Je dosť liečivých rastlín s takými istými účinkami,
ktoré nie sú chránené (napr. prvosienka
holá - prvosienka jarná). Kvety a listy pri
zbieraní nestláčame a na zber nenosíme
plastikové vrecká a tašky. Rastliny sa zaparia a neskôr pri sušení sčernejú.

Sušenie

Leto je vhodný čas na zber a prípravu
sušených liečiviek na zimu. Predpokladom zberu liečivých rastlín je ich presné poznanie. Ak ich poznáme, potom
je dôležité, aby sme ich zbierali v správnom čase, na správnom mieste a správnym spôsobom. Zo skúsenosti vieme, že
najlepšie liečivé účinky majú čerstvo nazbierané rastliny, čo je pri ťažkých chorobách bezpodmienečne nutné. Čerstvé byliny možno zbierať včasne zjari,
niekedy už od februára až do konca novembra. Niektoré možno dokonca nájsť
cez zimu pod snehovou prikrývkou, pokiaľ dobre poznáme miesto ich výskytu
(napr. lastovičník). Na zimu si urobíme
neveľkú zásobu sušených rastlín. Zbierame ich v čase najvyššieho obsahu
účinných látok.
8
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Kvety zbierame začiatkom
kvitnutia. Listy pred
kvitnutím a po kvitnutí.
Korene na jar, alebo
v jeseni. Plody vtedy, keď
dozrú.
Pridržiavame sa týchto pokynov: trháme len zdravé, čisté rastliny bez parazitov a bez chemických prípravkov! Zbierame ich za slnečných dní v suchom stave, nezarosené. Nikdy ich nezbierame
na chemicky ošetrených poliach, lúkach,
na špinavých brehoch, pri znečistených vodách, v blízkosti ciest, autostrád,
na železničných násypoch a v blízkosti priemyselných podnikov. Šetrime
prírodu! Netrháme rastliny s koreňmi,

Rastliny sa pred sušením neumývajú,
len nadrobno porežú. Potom ich voľne
uložíme na plátno alebo nepokrčený
papier a sušíme v tieni alebo vo vzdušných, teplých priestoroch (pod strechou), podľa možnosti rýchlo. Korene,
kôru alebo dužinaté časti rastlín sušíme
umelým teplom. Pritom teplota nesmie
prekročiť 35 °C. Korene, ktoré dôkladne
umyjeme, imelo a vŕbovku je najlepšie
rezať pred sušením. Na zimu odkladáme
len dokonale vysušené rastliny. Najlepšie do pohárov alebo uzatvárateľných
škatúľ. Plastikové obaly a plechové nádoby nepoužívame! Byliny chránime
pred svetlom (používame farebné poháre, zelené sú najvhodnejšie). Zásoby
si urobíme len na jednu zimu! Byliny totiž časom strácajú liečivú silu. Každý rok
nás príroda požehná novými rastlinami.
Podľa Márie Trebenovej
spracovala Mgr. Jana Pivková

Typ na výlet
Jánska dolina poskytuje veľa možností na výlety. Ak máte radi jaskyne, sprístupnená je Malá Stanišovská
jaskyňa. Raz sa našim jaskyniarom
určite podarí sprístupniť aj ďalšie:
Novú a Veľkú Stanišovskú, Starý hrad
v Čiernej doline, Revajov dom, ktorý patrí medzi najväčšie podzemné
priestory na Slovensku, atď.
Ak do podzemia „nemusíte“, môžete si vybrať pešiu prechádzku hore
dolinou popri Štiavnici, alebo niektorú romantickejšiu túru po značkovaných turistických trasách. S Jurom
Jandom, jeho manželkou Valikou,
Majou Šarafinkou a Vlastou Jančiovou z LH sme nedávno absolvovali
túru ku Oknu. Matka príroda vykúzlila toto krásne skalné čudo na krasovej plošine Ohnište. Ak sa tam vyberiete, poriadne si preštudujte mapu
Jánskej doliny a nezabudnite si so sebou vziať vodu a paličky pomocníčky.
S Jurom Jandom chodím na túry veľmi rád. Pozná všetky turistické chodníky a ostatné lesné cestičky v okolí. Vie, ako sa volajú stromy a kvietky
okolo chodníkov a ako skúsený fotograf, vždy ukáže, kde je nejaké fotogenické miesto.
Je samozrejmé, že prírodu treba chrániť, ale na druhej strane je samozrejmé aj to, že podnikateľov nemôžeme
z hôr vyhnať, lebo hory sú našou „zlatou baňou” a veľa Slovákov naše hory
živia…
Rudolf Gajar

Food revolution day
Dňa 16. mája 2014 sa deti ZŠ a MŠ Liptovský Ján úspešne zapojili do projektu Food Revolution Day 2014. Je to deň
hlavne o prebudení záujmu naších detí
o jedle, pomôcť im aby spoznali jedlo
a pripraviť ich na dlhý zdravý život. Každé dieťa by malo rozumieť odkiaľ jedlo
pochádza, ako si ho uvariť a aký má jedlo vplyv na naše zdravie. Cieľom bolo,
aby sa čo najviac škôl po celom svete zapojilo a ukázalo deťom ako variť a spoznať pri tom potraviny. Dnešná generácia detí je prvá, u ktorej sa predpokladá kratšia dĺžka života v porovnaní
s ich rodičmi z dôvodu zlého stravovania a nedostatku pohybu. „Je to na NÁS,
aby sme to zmenili“ tvrdí autor projektu,
svetoznámy šéfkuchár bez čapice, Jamie
Oliver.
Hotel**** Liptovský dvor preniesol svoju reštauráciu do školskej jedálne v Liptovskom Jáne, aby deťom pripravil malý
gastronomický zážitok. Šéfkuchár Miroslav Gemzický pripravil pre deti špeciálne troj-chodové menu: Silný slepačí
vývar so zeleninovými kvietkami a palacinkovými rezancami, hl. chod grilované
kuracie mäsko so zeleninou a varenými



zemiačikmi a dezert tvarohový knedlíček v čučoriedkovej omáčke. K tomu
bola deťom servírovaná lahodná hroznová šťava od spoločnosti Elesko. Prestieranie stolov zabezpečila spoločnosť
Duni a o malých aj vačších hostí sa starali a obsluhovali ich čašníci Hotela****
Liptovský dvor spolu so študentami hotelovej akadémie. Surovinovo nám veľmi pomohli a realizáciu celej akcie uľahčili naši dodávatelia, ktorí nám bezodplatne dodali suroviny a tovar (Elesko,
Duni, Hyza, Zelmix a Hotelová akadémia
z Liptovského Mikuláša.
Nakoľko si ale deti museli svoj obed
v reštaurácii zaslúžiť a náležito sa naň pripraviť, absolvovali prezentáciu na tému:
zelenina, zloženie a pôvod potravín, ako
aj vplyv stravovania na naše zdravie. Taktiež sa deti naučili čo sa v reštaurácii smie
a čo nie. V neposlednom rade sa nám
podarilo pripraviť nezabudnuteľnú rozlúčku pre takmer 30 detí z Ecole SainteMarie v Dammarie-lès-Lys z Francúzska,
ktoré boli v Liptovskom Jáne na výmennom pobyte. Úloha bola splnená, už len
pokračovať zdravo ďalej. Na zdravie!
                                      Richard Holec
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Okienko seniorov
Tvorivé dielne

Dňa 1. 4. 2014 sme sa znovu stretli
v priestoroch našej expozície,
kde sme pokračovali v zdobení
veľkonočných vajíčok ďalšími
technikami. Pani Margita
Dubravcová predviedla techniku
drôtikovania a pani Viera Brtáňová
maľovanie voskom. Prítomné
členky vyskúšali obe techniky
a najmä pri práci s drôtikom
prejavili svoje zručnosti. Vyvinuli
maximálne úsilie, aby svoje vajíčka
drôtikami vyzdobili. Tešili sa zo
svojich výtvorov, ale aj z toho, že
sú k dispozícii priestory, kde sa
môžeme stretnúť.

Posedenie pri guláši
Všetky prípravy na posedenie pri guláši
sme upriamili na pondelok 30. 6. 2014.
Čakali sme, aby hudobná skupina SENIOR BEND bola kompletná. Trochu sme
váhali, aby nepriaznivé počasie nespôsobilo nižšiu účasť. Na jednej strane sme
sa dažďu potešili z dôvodu dlho trvajúceho sucha, na druhej strane sme mali
obavy o účasť. „Guláš majster“ Pavol
Šúlek od skorého rána dirigoval svojich
pomocníkov: Annu Strapoňovú, Želmíru Šutliakovú, Elenu Kompišovú a Vladimíra Mlynčeka, aby bolo všetko do guláša pripravené a guláš v stanovenú 13.
hodinu sa mohol podávať.
Viera Brtáňová privítala prítomných
a oboznámila s priebehom posedenia.
Najskôr bol podaný guláš, ku ktorému
popriala dobrú chuť. Po jeho konzumácii oboznámila prítomných s aktualitami ZO. Odovzdala pozdrav a poďakovanie za pomoc pri príprave a priebehu
Okresného majálesu a za účinkovanie
našej hudobnej skupiny na Okresnej
prehliadke spevokolov a súborov. Ďalej
prítomných oboznámila s výsledkami
Okresného kola športových hier seniorov a o príprave Okresného turistického

Seniori v Chorvátsku
ORJDS v Liptovskom Mikuláši organizuje každoročne pre seniorov ZO pobyt pri mori. Toho roku do Chorvátska.
Na pobyt do Pakoštanu sa prihlásilo deväť našich členov. Odchádzali 6. 6., tešili
10
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Preteky v plávaní
zrazu v Liptovskom Jáne, ktorý by sa
mal konať koncom augusta. Ďalej informovala o príprave výletu do Kežmarku.
Slovo odovzdala Nadežde Cholvadtovej,
ktorá sa prihovorila k jubilujúcim členom: „To najkrajšie, čo život môže dať, ku
krásnemu jubileu chceme zaželať. Nech
slza bolesti vám tvár nikdy nezmáča, žiaľ
a smútok nech sa vám chrbtom otáča.
Zdravie, šťastie, láska a dobrota nech sú
náplňou ďalších rokov vášho života.“
V prvom polroku sa dožili významných
životných jubileí: 80. rokov Mária Barániová, 75. rokov Blažena Brtáňová, Justína
Zimmermannová a Vladimír Mlynček,
70. rokov Eva Mlynčeková, Viera Brtáňová, Mária Garabášová, Viera Pavelicová,
Vilma Račková a Margita Dúbravcová.
Prítomným jubilantom odovzdali blahoželania a kytice karafiátov. Gratulujeme.
Viera Brtáňová všetkým popriala príjemné posedenie a zábavu pri SENIOR BENDE. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu panovala medzi seniormi dobrá nálada, zaspievali si i zatancovali.

sa, ale trochu aj obávali, či bude priaznivé počasie a more teplé na kúpanie.
Počasie im prialo, užili si slniečka, kúpania v mori, prišli opálení, oddýchnutí. Z ubytovaním a stravou boli spokojní.
Pakoštane je destinácia poskytujúca príjemný pobyt po každej stránke.

Spolupracovať s inými základnými
organizáciami sme začali aj
v oblasti športu. V spolupráci so
starostom obce p. Mgr. Jurajom
Filom a základnými organizáciami
z Liptovského Hrádku sme
uskutočnili 10. 4. 2014 preteky
v plávaní na plavárni hotela
Alexandra. Za našu základnú
organizáciu sa pretekov zúčastnili
Valéria Jandová, Viera Pavelicová,
Vlasta Čabajová a Ľubomír Čabaj.
Stretnutie v tomto krásnom
prostredí pridalo všetkým
na energii, s cieľom dosiahnuť čo
najlepšie výsledky. K najlepším
výsledkom sa dopracovala p. Valéria
Jandová, ktorá v ženskej kategórii
tento pretek vyhrala. Aj výsledky
ďalších našich členov boli dobré.
Všetci účastníci tohto podujatia
vyslovili poďakovanie, že nám
bol umožnený pobyt a pretek
v zariadení hotela Alexandra.
Pani Valéria Jandová sa 20. 5. 2014
zúčastnila v Liptovskom Hrádku
športových hier hrádockých
základných organizácií, kde
štartovala v disciplínach beh
na 50m, hod granátom do diaľky.
Úspešne reprezentovala našu
základnú organizáciu v behu
na 50 m získala 2. miesto a v hode
granátom 1. miesto. V závere týchto
hier si prevzala diplomy. Srdečne
gratulujeme.

od apríla do júla
Prehliadka spevokolov
a skupín

Našu hudobnú skupinu sme aj
v tomto roku prihlásili na Okresnú
prehliadku spevokolov a skupín
uskutočnenú 24.4.2014 vo veľkej
sále Domu kultúry v Liptovskom
Mikuláši. Naša hudobná skupina
sa dostala do širokého povedomia
seniorov okresu. Na prehliadke
získala veľký úspech a ďalších
fanúšikov. O jej účinkovanie
prejavujú záujem ďalšie organizácie
seniorov. Prajeme, aby sa im v ich
účinkovaní darilo a naďalej prinášali
seniorom potešenie.

Seniori a kultúra

Sledujeme dianie v Dome kultúry
v Liptovskom Mikuláši, lebo
o kultúru majú naši členovia
záujem. Nie vždy sa nám podarí
zohnať lístky na predstavenia.
Napriek tomu sme mali možnosť
zabaviť sa na hudobno – zábavnom
programe „Šlágerparáda“ kde
sme mali možnosť zaspomínať
si na dávne šlágre a spolu
s účinkujúcimi si zaspievať.
Podobne to bolo na predstavení
Na skle maľované, kde sme
konfrontovali herecké, spevácke
a tanečné výkony hercov s hercami
s predstavení generácie Michala
Dočolomanského. Z predstavení
sme odchádzali naplnení
energiou a dobrou náladou.
V dňoch 4.–8. 5. sa uskutočnil 40.
ročník Belopotockého Mikuláša.
V tomto roku to bola krajská
súťaž a prehliadka amatérskeho
divadla dospelých a divadla
mladých. Obdržali sme 50. lístkov
na divadelné predstavenie Mnoho
kriku pre nič – DS z Kysuckého
Nového Mesta a Ako išlo kysucké
vajce do sveta – DS z Čadce.
Predstavenia boli veselohry, veselo
nám bolo od začiatku do konca.
Vysoko sme hodnotili herecké
výkony ochotníckych hercov. Zo
strany členov našej základnej
organizácie padli otázky: „prečo
sa v obci nepokračuje v tradíciách
ochotníckeho divadla?“

Okresný majáles seniorov
Okresná rada JDS v Liptovskom Mikuláši
požiadala našu ZO JDS o pomoc a spoluprácu v organizovaní druhého ročníka
majálesu v Liptovskom Jáne. Stretnutie
starostu obce p. Filu, predsedu Okresnej a Krajskej rady JDS p. Kotiana, predsedníčky ZO JDS p. Brtáňovej a vedúceho hotela Štart p. Šajbidora potvrdilo,
že rozhodnutie o konaní tohto podujatia v Liptovskom Jáne je správne. Všetci
prítomní vzali na seba zodpovednosť
za pridelené úlohy. Okresnou radou
JDS boli rozposlané pozvánky na organizácie a organizácie nahlasovali p. Brtáňovej počty záujemcov. Vedúci hotela určil maximálny počet na 120 miest,
ale záujem stúpol až na 150 miest a tak
sme po jednaní s vedúcim hotela rozhodli, že majáles uskutočníme v záhrade, počasie nám prialo. Členovia našej
ZO v dopoludňajších hodinách záhradu
vyriadili, vyzdobili v čom nám bol veľmi

nápomocný pán Jozef Lukáč. SENIOR
BAND si pripravil aparatúru.
Pred 13. hodinou prišli prví účastníci.
Záhrada sa rýchlo zapĺňala. P. Viera Brtáňová privítala účastníkov 2. ročníka
okresného majálesu seniorov, popriala im dobrú zábavu, veľa príjemných
zážitkov, poďakovala všetkým, ktorí sa
na príprave podujatia podieľali. Dobrú
zábavu a príjemné zážitky prítomným
zaželal i starosta obce p. Filo a pán Michal Kotian predseda OR JDS. Pán Kotian poďakoval ZO v Liptovskom Jáne
za prípravu tohto podujatia a SENIOR
BENDU za účinkovanie. Vytvorila sa veľmi dobrá veselá atmosféra, prítomní si
zábavu veľmi pochvaľovali a najmä to,
že sme boli vonku, že nám počasie prialo. Slová chváli na adresu SENIOR BENDU nemali konca a po skončení žiadali
nové prídavky.

Seniori v materskej škole
Blížil sa 1. jún – Medzinárodný deň detí.
Kúpili sme pre deti MŠ lopty a sladkosti
a s p. Zorou Šimovčekovou sme dohodli
návštevu v MŠ.
V pondelok 2. júna 2014 sme MŠ navštívili – p. Viera Brtáňová, Magdaléna
Budová, Juraj Janda, Emília Čabajová,
Edita Urbanová a Anna Strapoňová. Deti


s pani učiteľkami nás veľmi milo privítali a prekvapili nás krásnym divadielkom,
tančekmi a piesňami. Pani Viera Brtáňová poďakovala deťom i pani učiteľkám
za všetky vystúpenia, ktoré nám pri rôznych príležitostiach pripravujú a odovzdala deťom lopty a sladkosti, ktoré
sme im doniesli. Ďakujeme a tešíme sa
na ďalšie stretnutia.
Noviny z Jána
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Okienko seniorov
Oslavy dňa matiek
Okresná rada JDS v Liptovskom Mikuláši
v spolupráci so ZOJDS v Závažnej Porube uskutočnila „Celookresné oslavy dňa
matiek“ dňa 9. 5. 2014. Krásne počasie,
upravený areál vítal účastníčky základných organizácií okresu. Vyše 50 členiek
zo štyroch organizácií vítala osobne
predsedníčka Darina Majeríková s kolektívom. Každý si našiel vhodné miesto
pre pobyt v tomto krásnom prostredí.
Pani Majeríková a pán Kotian sa k nám
prihovorili a Majeríková uviedla krátky kultúrny program členiek zo Závažnej Poruby. Piesne, ktoré zaspievali

odzrkadľovali ich radosť z našej prítomnosti. Naša členka Adela Nikitinová sa
k prítomným prihovorila slovami básnika Milana Rúfusa – rodáka zo Závažnej
Poruby. Tohto podujatia sa ďalej zúčastnili naše členky: Viera Brtáňová, Daniela Bujňáková, Dagmar Mišunová a Vilma Račková. Pomaly sme z „batôžkov“
vyberali slaninku, klobásky a špekáčiky,
ktoré sme si na opekanie doniesli a pri
družnej debate na ohni opekali. O občerstvenie sa nám postarala hosťujúca
ZO. Prežili sme príjemné chvíle , za čo im
patrí srdečné poďakovanie.

Svätojánske noci
ZOJDS v Liptovskom Jáne mala tiež podiel na príprave a priebehu jánskych
slávností. Zabezepečili sme otvorenie
expozície „Naše dedičstvo“ v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.
Návštevníci expozície vyslovili pochvaly
a poďakovania za vytvorenie expozície
– uchovanie predmetov našich predkov.
Ďalej sme zabezpečili predaj žrebovateľných lístkov, ktore mala na starosti
Želmíra Šutliaková, Dagmar Mišunová,
Jolana Perdeková a Mária Kráľová. Veľký
podiel na predaji lístkov mali i z mladšia generácia a to Miriam Štolfová,

Alena Dvorožňáková a najmladšia predávajúca bola Barbora Ungerová, vnučka pani Perdekovej. Evidenciu prítomných pánov s menom Ján viedla Viera
Brtáňová.
V sobotu na Svätojánskom jarmoku
pani Margita Dúbravcová predvádzala
drôtikovanie a pani Želmíra Šutliaková
zdobila predmety kožou. O túto činnosť
mali návštevníci jarmoku veľký záujem.
27.6.2014 na hodnotení „Svätojánskych
nocí 2014“ bolo vyslovené poďakovanie
seniorom, ktorí sa podieľali na príprave
a priebehu tohoročných slávností.

Dôchodcovia a turistika

Jánski dôchodcovia sú aktívni turisti v každom ročnom období. Na jeseň
vystúpili na vrch Soliska, kde bol minulý rok osadený nový kríž. Prešli sa Kvačianskou dolinou, kde bola vybudovaná praktická rozhľadňa, urobili túru vo
Veľkej Fatre – náučný chodník okolo
12
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Čierneho kameňa. Počas zimných mesiacov sme lyžovali na Javorovici a vďaka premávaniu SKI BUSOV do Jasnej chodili sme pravidelne lyžovať aj
na Chopok. Na jar sme nadviazali družbu s turistami z Liptovského Hrádku
a zúčastnili sme sa výletu na hrad Likava pri Ružomberku, aj trojdňového výletu do Štúrova s návštevou hradu vo
Visegrade a pohoria Pilis. Očarili nás aj
Kováčovské vrchy, porastené kvitnúcimi agátmi a obdivovali sme aj mohutné
jedle a buky v Badínskom pralese, neďaleko Banskej Bystrice. Niekoľko výletov
sme uskutočnili za jarnými poniklecmi –
výstup na Sinú, výstup na Sivý vrch, tradičný Okresný výstup na Krakovu Hoľu
a v polovici júna výstup na Ohnište, kde

Úspechy na
športových hrách

Okresná rada JDS v Liptovskom
Mikuláši zorganizovala na deň
21.5.2014 okresné kolo športových
hier. Počet našich štartujúcich
členov v tomto roku stúpol na 5:
Mária Kráľová, Dagmar Mišúnová,
Valéria Jandová, Vladimír Brziak
a Viera Brtáňová. Okrem V. Brtáňovej
všetci obsadili popredné miesta
v disciplínach, ktoré absolvovali.
Spolu štartovalo 89 pretekárov
z 19. ZOJDS. Naša ZO sa celkove
umiestnila na 4. mieste. P. Valéria
Jandová a Dagmar Mišunová boli
nominované na krajské športové
hry v Dolnom Kubíne, ktoré sa
uskutočnili 4.7.2014. P. Jandová
pre zranené koleno sa krajského
kola nemohla zúčastniť. Pretekala
len p. Mišunová v hode granátom
na cieľ získala I. miesto - zlatú
medailu. V hode granátom do diaľky
a v hode váľkom získala III. miesto
- bronzové medaily. Ďakujeme jej
za úspešnú reprezentáciu našej ZO
a okresnej organizácie. Okresná
organizácia dosiahla v rámci kraja
najlepšie výsledky. Gratulujeme.
Verím, že naši členovia sú
povzbudení týmito výsledkami
a ešte vo väčšej miere a vo väčšom
počte sa budú venovať športovej
oblasti.
Text a foto: Viera Brtáňová, preds. ZO JDS Liptovský Ján

sme sa mohli pokochať tisícmi kvitnúcich žltohlavov európskych aj niekoľkými plesnivcami – tie iba začínali kvitnúť. Dve naše členky zvládli aj turistické výstupy v okolí jazera Lago di Garda
v Taliansku.
Valéria Jandová

Ako si tu žijeme
Jún je vo všetkých školách snáď najočakávanejším mesiacom. V prvom rade je
už posledným v školskom roku tak pre
žiakov   ako i pedagógov. A je predovšetkým mesiacom výletov, rôznych súťaží a akcií. Inak to nie je ani v našej materskej škole.
Už 1.jún bol pre deti plný prekvapení
a darčekov. Najprv sa o prekvapenie postarali vojaci ACS (Akadémia ozbrojených síl), keď privítali deti na dni otvorených dverí. V materskej škole potešili
deti už tradične členky JDS darčekmi.
Prekvapenie pre mladšie deti pripravili
i predškoláci divadelným predstavením
„Na dvore býva… “.
Pre predškolákov znamenala plno prekvapení „Indiánska noc v materskej škole“, spojená s hľadaním indiánskeho pokladu. Do hľadania pokladu sa zapojili
i všetky p. učiteľky.
Školského výletu sa zúčastnili deti
všetkých tried. Vďaka ústretovosti hotela Alexandra mohli deti využiť areál
hotela i pri obede. A to nám poriadne
chutilo!
Koniec školského roka bol u nás veselý,
no pre niektorých i smutný – 22 predškolákov sa rozlúčilo s materskou školou a veruže padali i slzičky nielen detí,
ale i niektorých rodičov. Ešteže tá škola

nie je tak ďaleko a občas, aspoň dúfame,
sa stretneme.
Školský rok sa končí vysvedčeniami. Aj
v materskej škole dostali všetky deti.
A čuduj sa svete, všetci s jednotkou
i keď u niektorých s pripomienkami zo
strany p.učiteliek.
Hurá, na prázdniny! Želáme všetkým
veľa slnečných a pohodových dní, žiadne zamračené a daždivé počasie a veľa,
veľa veselých prázdninových zážitkov.
A do videnia v septembri.
Materská škola, milý dom, podaj mi rúčku
na rozlúčku.
Lebo ja rastiem ako strom a o pár týždňov
prvák som. Prváčik známi jednotkami!
My všetci spolu rastieme, až do slniečka
od zeme.
Materská škola, smutno je Ti? Za nás Ti
prídu nové deti!
Zora Šimovčeková
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Odrobinky zo školy
Vážení čitatelia Novín z Jána, prázdniny sú síce už v plnom prúde, ale dovoľte mi aspoň v krátkosti zhodnotiť uplynulý školský rok. V júni sme si odniesli
domov hodnotenie svojej celoročnej
práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe kvetov a rodičia
v úsmeve svojich detí.
Neistí prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov našej školy. Celá
naša škola prežila v tomto školskom
roku veľa pekného. Každý bol iní, ale
cieľ mali rovnaký – prežiť školský rok čo
najúspešnejšie, s dobrými známkami,
dosiahnuť prvenstvá v súťažiach, získať
nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá
práca bola na koniec odmenená úspechom. Spomeniem len tie najväčšie
úspechy:
Účasť v celoslovenskom kole:
výtvarná súťaž Vesmír očami detí (Balcová M.) literárna súťaž Európa v škole
(Jelenák J., Cebecaverová M., Bátoryová

J., Tomašáková M., Lehnerová S., Habarková S., Zlejšia T., Matematický Klokan
Dúbravec A., Dúbravcová L., Špaček O.
patrili do kategória 20% najúspešnejších riešiteľov v SR.
Oblastné a krajské kolá:
Minicool Volejbal dievčat – 3. miesto oblasti dvoch krajov (BB + ZA) celkové 9.
miesto na Slovensku (Kováčiková Viktória, Kováčiková Vanessa, Mahdalová S.,
Kubínová K.)
Midicool Volejbal dievčat – 5. miesto oblasti dvoch krajov (BB + ZA) celkové 17.
miesto na Slovensku (Kováčiková Viktória, Kováčiková Vanessa, Cebecaverová
M., Bátoryová J., Tomašáková M., Lehnerová S., Šostroneková A., Mahdalová S.)
Okresné kolá:
Atletika „Liptovská Kinderiáda“ – 2. miesto
(Miškovičová S., Zlejší S., Dvorožnák A.,
Bátoryová K., Dubovský S., Mlynarčíková
T., Pavelicová A., Hanko D.)
Biologická olympiáda – 3. miesto (Sokolová K., Jezná T., Balcová E., Pilarčíková K.)

„Bezpečne na bicykli“ – 3. miesto (Zlejšia
T., Balcová M., Špaček O., Hanko D.)
Poďakovanie patrí všetkým rodičom,
učiteľom i žiakom, lebo sa spoločne snažili prebiť sa horami vedomostí, poznatkov, cvičení i školských úloh.
Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí
nám v nemalej miere pomohli materiálne, ale aj finančne. Vďaka patrí zriaďovateľovi školy za výbornú spoluprácu.
Verím, že čas letných prázdnin prinesie
všetkým veľa nezabudnuteľných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov,
a že s teplými lúčmi slnka načerpáme
energiu a dostatok sily do ďalšej práce. Stretneme sa v utorok 2. septembra
2014 a máme sa na čo tešiť: 20 nových
tabletov, dve interaktívne tabule, v každej triede bude počítač, dataprojektor
a plátno, prípadne interaktívna tabuľa,
14 druhov nových športových pomôcok
na telesnú výchovu, úplne nové krúžky…                          Mgr. Miroslav Mahdal, riaditeľ školy

Čo sa v škole udialo...
Poznáte „Pyramídu“? Teraz nemám
na mysli tú, ktorá patrila k siedmim divom starovekého sveta, ale časopis žiakov ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne. Vychádza dvakrát do roka; redakčnú radu
tvoria žiaci pod vedením pani učiteliek
a technicky na nej spolupracuje pani
učiteľka B. Špačková a pán učiteľ T. Brček. V dnešnom čísle Novín z Jána vám
ponúkame ukážky z tohto časopisu –
ako žiacky pohľad na to, čo sa v škole
udialo.
Od posledného čísla Jánskych novín (apríl 2014) do 27. 6. 2014, keď

sme slávnostne ukončili školský rok
2013/2014, prešlo niečo vyše dvoch mesiacov. Celé toto obdobie bolo v škole
nabité udalosťami; nešlo len o typické
vyučovanie, ako ho všetci poznáme. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa rôznych, aj
športových súťaží, predmetových olympiád, kultúrnych podujatí, stretnutí,
prednášok. Absolvovali rôzne výstavy,
vychádzky, exkurzie, školský výlet aj pobyt v škole v prírode.
Tak napr. v apríli to bol muzikál „Fontána pre Zuzanu“ (15. 4.) v telocvični našej
školy; stretnutie s literatúrou v Kvačanoch; Biblická olympiáda a súťaž CO.
V máji žiaci súťažili v speváckej súťaži
„Slávik Slovenska“; uskutočnila sa aj zdravotnícka súťaž, „Bezpečne na bicykli“, volejbalové a futbalové turnaje, „Matematický „Klokan“, „Kinderiáda“.
Už 2. 5. sme sa pripojili k Ekodňu – zbierali sme odpadky po dedine a upravovali školský areál. Deti Školského klubu

Francúzi
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detí navštívili stálu expozíciu Naše dedičstvo (6. 5.) a pozreli si aj výstavu obrazov pani M. Barániovej.
Žiaci 1.–4. ročníka v týždni od 12. do 16.
5. absolvovali Školu v prírode vo Vrútkach-Piatrovej pri Martine. V tom istom
týždni mali žiaci 5.–9. ročníka na návšteve žiakov z Francúzska, z Ecole SainteMarie v Dammarie-lès-Lys, ktoré leží asi
20 km od družobnej obce Fontaine Le
Port. V piatok 16. 5. sa v spolupráci s hotelom Liptovský dvor uskutočnil Food
Revolution Day 2014. Je to kampaň známeho britského kuchára Jamieho Olivera a jej podstata je v šírení povedomia
o dôležitosti zdravého stravovania, najmä medzi deťmi.
Škola v prírode – napísali žiaci 4. triedy:
Pondelok 12. mája sme opustili školu
v Liptovskom Jáne a všetci sme sa tešili na školu v prírode. Bolo to vo Vrútkach pri meste Martin. Hotel sa nachádzal pri lese a v blízkosti pohoria Malá
Fatra. Po príchode nás pani učiteľka

rozdelila do izieb podľa toho, ako sme
chceli. Doobeda sme sa učili oddelene
4. a 1. trieda v jedálni a 3. a 2. v spoločenskej miestnosti. Najprv dve hodiny slovenčinu a potom matematiku.
Hrali a zabávali sme sa tak, že nám pani
učiteľky pripravili rôzne disciplíny, ako
napríklad: súťaže v tímoch, Miss a Missiak, diskotéka a pyžamová párty. Jedlo sme mali päťkrát denne a veľmi
nám chutilo. Obed roznášali žiaci 3. aj 4.
triedy.
Páčilo sa nám, že si pani učiteľky dali toľko námahy a pripravili všetky tie aktivity. Nepáčilo sa nám že stále pršalo.
Návšteva z Francúzska – T. Zlejšia a L.
Pavelicová (7. trieda):
V týždni od 12. do 16. mája nás navštívili deti z Francúzska. Prišli v pondelok
a ubytovali sa v hoteli Štart. V utorok prišli k nám do školy a zahrali sme si priateľský zápas vo vybíjanej a vo futbale.
V stredu žiačky siedmej triedy boli s nimi
v jaskyni. Potom sme im ukázali, kde je
hotel Máj a išli si tam zaplávať. Podvečer
o 17:30 sme si ich išli vyzdvihnúť do Štartu a zobrali sme ich k nám domov. Bolo
super. Hrali sme sa so psíkom, myšami
a skákali sme na trampolíne. Keď sme
vyhladli, vnútri nás čakalo sýte občerstvenie a rôzne nápoje. O 19:15 sme ich
odprevadili naspäť do Štartu a rozlúčili
sme sa s nimi.
Vo štvrtok prišli k nám do školy a na hodinách sme im ukázali, ako u nás prebieha vyučovacia hodina. Po obede išli
školským autobusom do Liptovského
Mikuláša, kde si pozreli krásne vystúpenie folklórnych súborov a navštívili
aj nákupné centrum Stop Shop. Večer
o 19.00 h nás pozvali na párty, kde sme
sa zabávali a tancovali na skvelú hudbu
až do 22.00 h. Potom sa prezliekli do pyžama a zavolali nás do svojich izieb.
Piatok bol už posledný deň s nimi.
V škole sme mali Food Revolution Day
a mali prednášku o zdravej výžive. Potom nasledoval chutný obed. Kuchári
si pre nás pripravili kurací vývar s palacinkovými rezancami, opekané zemiaky

s mäsovou roládou a ako dezert bola
tvarohová guľka s čučoriedkovou omáčkou a na pitie sme mali čerstvú hroznovú šťavu. Obed všetkým veľmi chutil.
Po obede Francúzov čakalo prekvapenie. Išli sa okúpať do aquaparku a večer
ich už čakal autobus a odišli ešte na deň
do Krakowa. Zažili sme s nimi krásny
týždeň plný zábavy. Kamarátstva nám
ostanú s nimi navždy.
Bezpečne na bicykli – T. Zlejšia a M. Balcová (7. trieda):
Dňa 20. mája v zložení T. Zlejšia, M. Balcová, O. Špaček a D. Hanko sme sa zúčastnili na súťaži Bezpečne na bicykli.
Súťažilo 12 družstiev. Organizátori si pre
nás pripravili zaujímavé súťaže. Prvou
z nich boli zdravotnícke testy. Tam sme
obstáli celkom dobre. Druhá úloha boli
tiež testy, ale o doprave. Ďalej sme ošetrovali Danka v šoku. Potom sme súťažili na bicykli a tam sme stratili len 13 bodov. Nakoniec sme mali doplniť, čo chýba na bicykli. S 58 trestnými bodmi sme
skončili na krásnom treťom mieste a dostali sme diplom a krásny pohár.
…a boli tu aj hasiči – O. Špaček (6.
trieda):
Nezabudni na číslo 150 – môže zachrániť život. Dňa 23. 5. k nám prišli aj záchranári-hasiči. Našťastie nebolo treba
nič hasiť, ani nikoho zachraňovať, ale
dozvedeli sme sa veľa dôležitých informácií. Napr. viete, čo je mŕtvy hasič? Je
to prístroj, ktorý majú hasiči umiestnený na kabátoch. Ak sa dostanú do situácie, že stratia vedomie a nehýbu sa,
prístroj začne nahlas pípať. Kolegovia
ho tak môžu nájsť a zachrániť. Ich práca
je naozaj veľmi nebezpečná. Veľmi ich
obdivujem.

...a boli tu aj hasiči

Školský výlet 5.–9. ročníka smeroval tento rok do Banskej Bystrice. Žiaci navštívili Múzeum SNP a potom Tajov – rodisko
spisovateľa J. G. Tajovského a predchodcu bezdrôtovej komunikácie J. Murgaša.
V júni bola súťaž o poľovníctve, biologická olympiáda, navštívili nás sokoliari
(3. 6.) Ku Dňu matiek a otcov sme mali
slávnostnú besiedku – 10. 6., na ktorej vystúpili žiaci 1.–4. ročníka. Veršíkmi
básničiek a pesničiek, niekoľkými tancami poďakovali svojim rodičom za ich
lásku a starostlivosť.
Od apríla až do júna nám OZ Liptovský Ján pomohlo zorganizovať besedu
s ochranármi z NAPANT-u o odpadoch
a o víchrici Žofia v Tatrách, na besede
sme mali aj aktivistu z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.
Tak sme sa dostali až k 27. 6., keď sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie školského roka
2013/2014. Po jeho ukončení, pani učiteľky rozdali vysvedčenie a po prianí príjemných prázdnin sa žiaci našej školy
rozleteli domov a možno i do sveta užívať si vytúžené voľno a oddych. V pedagogickom zbore sme sa rozlúčili s pani
učiteľkou Fröhlichovou a pánom učiteľom Brčekom. Pani učiteľke prajeme,
aby si na dôchodku oddýchla a plná elánu realizovala to, na čo doteraz nemala
čas a pánu učiteľovi na novom mieste
želáme veľa zdaru a úspechov.
Na príprave nového školského roka
2014/2015 sa, podľa slov pána riaditeľa,
intenzívne pracuje a škola opäť otvorí
svoje brány 2. septembra 2014.
Mgr. Zuzana Daňová

Sokoliari
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Aj v čase oddychu nezabúdať na Pána Boha
Jedna z myšlienok sv. Terézie z Avily hovorí: „Urob pre svoje telo niečo dobré, aby
v ňom Tvoja duša radostne prebývala.“
Prišlo obdobie plné aktivít, radosti, obdobie, na ktoré sa veľmi tešíme. Deti
a mládež prežívajú prázdniny, starší sa tešia na čas, keď bude dokončená
nejaká práca. Je čas oddychu, relaxu,
pohody...
Vedieť správne striedať prácu a odpočinok je jednou zo základných podmienok správneho využitia času. Z duchovného pohľadu je to aj otázka napĺňania
Božej vôle.
„Človek má napodobňovať Boha, aj keď
pracuje, aj keď odpočíva“ , napísal pápež
sv. Ján Pavol II.
Po práci všetci túžime po zmene a odpočinku. Nie je to rozmar ani lenivosť.
Podporuje to telesný a duchovný rozvoj. Pre mladých je to čas rastu, poznávania, prežívania priateľstiev, telesného
citového, duchovného rozvoja. Spoločné zážitky napomáhajú vytváraniu vzájomných priateľstiev.
Odpočinok môže byť aktívny, keď je naplnený poznávaním a pohybom. Pre rodiny s deťmi by to mal byť čas tých najkrajších spoločných zážitkov. Nemalo by
chýbať ani stíšenie v samote a zamyslenie sa nad smerovaním svojho života.
Kvôli práci niekedy nemáme čas na seba
a pre seba čas na iných. Duša živorí, sú
narušené medziľudské vzťahy. V návale

Foto mesiaca

každodenných povinností človek často
nie je schopný podobných úvah. Rekreácia znamená pokúsiť sa vniesť do života pôvodnú harmóniu, znamená stať
sa opäť človekom. Vedieť prijímať i toto
obdobie, vedieť vyslovene „nič nerobiť“,
vyjsť si na pokojnú prechádzku, obdivovať aj malé veci a ďakovať za ne, patrí
k veľkosti a kráse staroby. Aj šport, turistika, odpočinok sú formou posväcovania sa. Sú to potreby našej ľudskej
prirodzenosti, ktorá nám v jednotlivých
životných etapách ukazuje vôľu svojho
Stvoriteľa.
Prázdniny a dovolenky sú teda časom
rekreácie. Je to čas viery a posväcovania - aj odpočinkom, športom, výletmi, posilňovaním zdravia, vzájomných
vzťahov. U kresťana má toto všetko ešte
o dôvod viac - nie je to len prirodzená,
ale aj nadprirodzená potreba.
Náš život má byť úzko prepojený aj s duchovným. Je to dosť ťažká „práca“, ale
veľmi potrebná. Keď je v našom živote
prítomný Pán Boh, tak sme svoj život
a najmä večnosť vyhrali...
Skúsme objavovať a viac vnímať všade
okolo nás krásy, čo nám sám Pán dáva.
Všetko stvoril pre nás a my mnohokrát
iba ideme, pracujeme, ponáhľame sa...
zabúdame sa obzerať, zabúdame na oddych, zabúdame vnímať, čo máme...
Skúsme sa pozastaviť, pozrieť sa okolo,
prejsť sa, zájsť za priateľmi, rodinou, porozprávať sa a hlavne skúsme si nájsť aj
trochu času len pre samých seba a Pána

Napriek tvrdenam, že huby nerastú, opak je
pravdou.  V Jánskej doline rastú takéto hríby.  
Váha 1,089kg, 0,890kg, 0,709kg.
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Boha. Nevnímajme leto len ako čas, keď
môžeme dokončiť všetku prácu, čo cez
rok nestíhame, vnímajme ho ako čas pre
iných, pre seba a čas pre Pána. Keď budeme prežívať čas s Ním, všetko bude
krásne a potom môžeme mať ozajstnú
radosť v srdci.
Blahoslavený, kto dokáže odpočívať
a zaspať bez výčitiek svedomia. Stane sa
múdrym.
Blahoslavený, kto dokáže rozoznať
horu od hŕbky. Vyhne sa mnohým
nepríjemnostiam.
Blahoslavený, kto dokáže počúvať a mlčať. Naučí sa mnohým novým veciam.
Blahoslavený, kto dokáže oceniť úsmev
a zabudnúť na urážku. Svoju cestu má
zaplavenú slnkom.
Blahoslavený, kto vie brať drobnosti
vážne a dôležité veci kľudne. Predĺži si
tým život.
Blahoslavený, kto uvažuje skôr ako začne konať a kto sa modlí skôr, ako začne
uvažovať.
Vyhne sa mnohým hlúpostiam.
Blahoslavený, komu neujde potreba druhých, aj keď sa pri tom cíti
nenahraditeľný.
Blahoslavený, kto dokáže vždy vysvetľovať v dobrom chovanie sa iných. Bude
síce považovaný za naivného, ale to je
cena opravdivej lásky.
Blahoslavený, ktorý je natoľko inteligentný, že seba neberie príliš vážne,
u svojich blížnych stúpne v cene.
Váš duchovný otec
PaedDr. ThDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.-kat farnosti Liptovský Ján

Každodenné Božie zázraky
Aj takýto rozhovor mohol odznieť
v tomto letnom dovolenkovom čase:
„Veríš v zázraky?“
„Áno.“
„Áno? A už si nejaký zázrak videl?“
„Zázrak? Áno.“
„Aký?“
„Teba.“
„Mňa? A čo som ja, zázrak?“
„Si.“
„Ako to?“
„Dýchaš, máš jemnú a teplú pokožku. Bije
ti srdce. Vidíš. Počuješ. Beháš. Ješ. Spievaš.
Myslíš. Smeješ sa. Miluješ. Plačeš…“

„Hm… A to je všetko? To je zázrak?“
Čas dovoleniek je jedinečným obdobím
na spoznávanie nádhery Božieho stvorenstva. Naozaj, náš Boh je úžasný Stvoriteľ, ktorý s nesmiernom múdrosťou,
precíznosťou, láskou vytvoril majestátne hory i hlboké lesy, ohlušujúce vodopády i zurčiace potôčiky, štebotajúce
vtáčky i revúce šelmy. Sme Mu nesmierne vďační za to, že už tu v tomto svete sa
môžeme tešiť z nádhery Jeho diela. Aké
nádherné musí byť to, čo nám pripravil v Jeho kráľovstve! A zvlášť sme Mu
vďační za to, že vďaka obeti Pána Ježiša

na kríži sa mohla otvoriť cesta pre každého veriaceho do Božieho kráľovstva.
Zvykneme chodievať do Egypta, na Kanárske ostrovy či kdesi na druhý koniec
sveta, aby sme túto nádheru obdivovali. Ale faktom je, že Božia nádhera
sa nachádza aj tu, vedľa nás, dokonca
v nás. A nielen nádhera, ale priamo Božie zázraky sa dejú na dosah ruky. Stačí málo – pozerať s otvorenými očami.
Pane, prosíme Ťa, aby sme sa nenaháňali za diaľkami, ale aby sme vedeli postáť
a dívať sa.

Čo je nové u evanjelikov…
Koncert spevokolov Liptova

Liptovský Ján 22. júna 2014 – Predjánska
nedeľa bola opäť termínom, keď sa v našom kostole uskutočnila prehliadka spevokolov LOS s názvom Koncert spevokolov Liptova. 23. ročník s témou Veľká
noc privítal ako ženské, tak mužské, detské i zmiešané spevokoly od Ružomberka až po Važec. Podujatie otvoril brat farár Peter Taját, ktorý privítal účastníkov.
Programom sprevádzali domáci cirkevníci Naďa Kubányová a Ľubomír Straka.
V úvode sa predstavili dva etablované
domáce spevokoly i presne rok fungujúci ženský spevokol. Piesňami prispel
aj zmiešaný spevácky zbor z jánskej rím.-kat. farnosti. V jeho podaní zaujímavo vyznela pieseň Golgota, ktorú v inej
úprave zaspievali aj spevokolisti z Važca. Všetci účastníci spoločne zaspievali
najprv prvé dva verše piesne Ó slnko žitia môjho (ES 144) a po záverečných slovách sestry seniorky Kataríny Hudákovej aj ostatné dva verše.

Pre deti bol pripravený program v záhrade a servítkový výbor sa postaral aj
o občerstvenie spevokolistov po podujatí. Pre dirigentov pripravil brat farár zbierku nôt všetkých odspievaných
piesní a účastníkom sme ponúkli aj CD
nášho detského spevokolu Svätojánske
mušky.

pre verejnosť. Okrem služieb Božích
v nedeľu je to v pondelok, stredu a piatok vždy od 9,30 do 11,30 hod. V čase
otvorenia kostola je vždy prítomná služba, ktorá podá aj informácie o kostole
a cirkevnom zbore.

Denný letný tábor

Už dlhší čas sa zaoberáme myšlienkou,
ako umožniť počúvať Božie slovo napríklad mamičkám s kočíkmi, s ktorými
nie je také jednoduché prísť do chrámu. Preto sme nainštalovali reproduktor
aj do farského dvora. Dá sa tu posedieť
alebo prechádzať sa a pritom počúvať
slovo Božie. Popri tom je vo vestibule
kostola aj detský kútik, takže do chrámu je možné prísť aj s deťmi. Počas školského roka v cirkevnom zbore funguje pre deti počas služieb Božích detská
besiedka.

Liptovský Ján 21. - 25. júla 2014 – Viacerí
okoloidúci sa v štvrtý júlový týždeň iste
pozastavili nad balónovou výzdobou
plota okolo evanjelického kostola a nad
detským krikom ozývajúcim sa z farskej
záhrady. V tom čase tam totiž práve v plnom prúde prebiehal detský letný tábor. V čase písania tohto príspevku práve prebiehal druhý táborový deň.
Témou tábora bola starozmluvná biblická kniha Ester, ktorá hovorí o záchrane Izraelského národa pred záhubou
v Perzskej ríši. Názov tábora znel Audiencia u kráľa. Dvadsaťštyri detí pod
vedením piatich vedúcich sa zoznamovalo s touto Božou záchranou, ale aj súťažilo spievalo, vytváralo zaujímavé výrobky v tvorivých dielňach a hralo sa.
Napriek nepriazni počasia nás neopustila dobrá nálada a radosť z milého spoločenstva, najmä však z Božej lásky.

Otvorený kostol
V mesiacoch júl a august býva v určených časoch evanjelický kostol otvorený



Ozvučenie farského dvora

Oprava organu
Nakoľko to už vyžadoval technický stav
organu, cirkevný zbor pristúpil k jeho
oprave. Organár Ing. Štefan Tyrol z Oravy sa do tejto práce pustil hneď po Koncerte spevokolov Liptova 23. júna. Práce
majú byť hotové k 2. augustu t. r. Z toho
dôvodu momentálne v chráme Božom
hráme na syntetizátore. Veríme, že práce
budú zdarne vykonané a že opravený organ bude potešením pre všetkých účastníkov služieb Božích a skutočnou oslavou nášho Stvoriteľa.            
Mgr. Peter Taját
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Amerika – Kalifornia – Nevada
Dúfam, že sa na mňa Jánska dolina nebude hnevať, že chválim Kaliforniu, asi
najkrajší „zlatý štát” (Golden State) Spojených štátov severoamerických, kde je,
podľa niektorých jeho obyvateľov, obloha modrejšia, údolia sú hlbšie a hory
sú vyššie, ako kdekoľvek inde. Moje prechádzky Jánskou dolinou po takmer
dvoch mesiacoch strávených v Kanade
a v Kalifornii sú dlhšie. Stačilo pár týždňov odlúčenia a sme si vzácnejší.

Večerné Reno, prezývané aj ako najväčšie malé mesto na svete (the biggest
little city in the world)
Vybrať niečo typicky americké, čo si stihnete zobrať len to najnutnejšie:
na Slovensku, a teda ani v Jáne, až také rezervnú košeľu, ponožky a zubnú kefbežné nie je, je veľmi ťažké. Spojené ku. Ostatné, alebo aj všetko čo budete
štáty sú spoločenstvom/úniou päťde- potrebovať si za babku kúpite v novom
siatich štátov. Ekonomika, tradície, oby- pôsobisku.
vateľstvo sú v každom z nich iné. Každý štát má  svoju vládu, kongres, minis- Našich seniorov bude možno zaujítrov, guvernéra, atd. Keby som musel, mať, čo mali pre seniorov naplánované
tak by som asi vybral ľahkosť s akou sa v jednom americkom dome dôchodAmeričania sťahujú z jednej strany USA cov v ten deň: od 8.15–8.30 h prechádzna druhú za prácou. Tato „americká” ne- ka, od 9.00 h Yuanji–tanec alebo predaj
viazanosť sa páči aj nasej šéfredaktorke záhradných kvetín, od 9.30 h čínska kaMonike. Američania nie sú geograficky ligrafia alebo Arthritis Foundation (Naviazaní a necítia sa prikovaní ku svojmu dácia bojujúca proti artritíde), od 11.00 h
rodisku, rodinnému sídlu, mestu, dedi- tanec – Nový život, od 12.45 h ručné práne, tak ako Slováci a Európania vôbec. ce – štrikovanie, od 13.00 h bridž/klavír/
To nás zrejme limituje pri výbere a hľa- gitara, od 14.00–16.00 h šach a stolný tedaní zamestnania. Američania sa nauči- nis, od 15.00 h čínske cvičenie Tai Chi.
li, že treba byť doma tam, kde je práca.
Kočovanie generuje aj nové podnikateľské a pracovné príležitosti. Dočasné
úschovne pri väčších mestách – väčšinou prefabrikované sklady z väčších
unimo buniek, v ktorých si za relatívne malý poplatok prenajmete priestory
na uloženie všetkých daromníc a gundží šatstva, ktoré pre začiatok na novom
mieste (a nezriedka nikdy) nebudete
potrebovať. Váš nový zamestnávateľ vás
potreboval „už včera” a vy zase potrebujete pravidelný príjem na splácanie
pôžičiek, aby ste sa vyhli exekútorom.
Na nové pôsobisko, ktoré môže byť aj tisíc kilometrov a viac od vášho bydliska,
18
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Kalifornskú prírodu trápia živly viac ako
našu slovenskú, ale napriek ohňom, zemetraseniam a iným živelným pohromám sú Kalifornčania nepolepšiteľní
optimisti. A sú tolerantnejší a ohľaduplnejší nielen k svojej prírode, ale aj jeden k druhému ako my Slováci. Divoký
západ, o ktorom sme čítavali v kovbojkách, ani neľútostný kapitalizmus, o ktorom sme sa učili v škole za totality, nahradil nový model spolužitia: žiadna
práca v neľudských podmienkach, ale
spolupráca všetkých pre blaho komunity. Peniaze sú stále veľmi dôležité, ale
na rozdiel od nás Slovákov, všetci Kalifornčania už vedia a veria tomu, že „money” sa musia najprv utrácať a investovať, aby komunita, ale aj štátna ekonomika prosperovala.
Kaliforniu, viac ako Slovensko, trápia aj
civilizačné choroby. Dopravné zápchy
paralyzujú život na diaľniciach, zmeny
počasia sú dramatickejšie, škody nimi
spôsobené bývajú obrovské. Nedostatok a veľká spotreba pitnej a úžitkovej
vody v mestských konglomeráciách

Jazero Tahoe na hranici medzi Kaliforniou a Nevadou

južnej Kalifornie rastie a mení rieku Colorado na potôčik. Znečisťovanie životného prostredia sa za posledné roky
veľmi znížilo ale napriek postihom, je
stále veľké. Napr. pokuty za vyhodenie
odpadkov z auta sú 1000 $. Predpisy
na obsah škodlivých látok vo výfukových plynoch motorových vozidiel sú
asi najtvrdšie na svete.
Kalifornská vláda, ale aj daňovníci pochopili, že dobré vzdelanie je základ
úspechu celého štátu, takže keď v 70tych a 80-tych rokoch min. storočia stihol Kaliforniu ekonomicky útlm, vláda
investovala „big money” najmä do školstva. Nielen laureáti Nobelových cien
zo stanfordskej, losangeleskej a berkeleyskej univerzity sú dôkazom toho, že

Kabínkova lanovka z dediny Squaw
Valley Village na hrebeň High Camp
odvezie naraz 119 pasažierov

lepšie vzdelanie pomohlo. Kalifornská
ekonomika je teraz medzi desiatimi najúspešnejšími na svete.  
Na kalifornských univerzitách zrušili etnické štúdia, pretože tamojšia populácia je
tak rôznorodá, že deliť ju na bielych a čiernych Američanov, Hispáncov, Ázijcov,
a ich vzájomné mutácie stratilo zmysel.
Považujú sa všetci spolu za novú multikultúrnu rasu. Väčšina z nich žije na pobreží
Pacifiku v oblastiach Los Angeles, San Diega, San Franciska, San José a Long Beach.  
Dá sa povedať, že kalifornský hospodársky zázrak začal už zlatou horúčkou v r.
1849, aj keď viac ako zlatokopi zarábali
obchodníci , ktorí zlatokopom predávali
lopaty a iné predmety dennej potreby!

V súčasnosti sú zlatou baňou Kalifornie
výroba počítačovej techniky - Apple,
Intel, Hewlet-Packard a IT technológie,
ktoré sídlia hlavne v Sillicon Valley, v oblasti Palo Alto a San Jose. Letecký a iný
vojenský priemysel, moderné poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel,
ovocinárstvo, vinárstvo, hollywoodsky
filmový priemysel výdatne pomáhajú
ekonomike Kalifornie udržať sa v špičke sveta. Slovenskou zlatou baňou vždy
bola a stále je krásna príroda a v posledných rokoch je ňou aj automobilový
priemysel – kým sa nepresťahuje ďalej
na východ, za lacnejšou pracovnou silou…                                                    Rudolf Gajar  

Autopark hasičov v Squaw Valley

Helikoptéra zváža stožiare z nefunkčnej
sedačky na skládku železného šrotu
v Squaw

7 pokladov Liptova
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