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ročník XXXVIII.

Svätojánske noci
Tak ako každý rok prinesú do našej obce
závan radosti a očakávania čo sa tentokrát podarilo organizátorom prichystať. Oproti minulému roku, kedy sme
zároveň oslavovali 750. výročie a na návšteve u nás boli priatelia z družobnej
obce Fontaine le Port, boli tohtoročné
slávnosti na rozpočet chudobnejšie. Napriek tomu a aj vďaka nadšeniu organizátorov a vďaka pomoci nepostrádateľných dobrovoľníkov a miestnych organizácií sa podarilo podujatie pripraviť na
úrovni, ktorú ocenili aj turisti a návštevníci našej obce a doliny. Samozrejme pri
tak rozsiahlom a náročnom podujatí sa
nejaké chybičky našli no organizátori sa
určite vynasnažia ich do budúcna odstrániť. Je to nikdy nekončiaci proces
tvorenia, úprav, vylepšovania a hľadania čo najoptimálnejšieho pomeru ceny,
obsahu a kvality.

dávne. Sprievod svätojánskych mušiek
a tradičné zapálenie vatry odštartovalo všeľudovú zábavu, ktorej hlavným
ťahákom bol spevák Robo Opatovský.
Polnočné žrebovanie tomboly na chvíľu
prerušilo zábavu a mnohý Jánčania sa
potešili vyhraným cenám, ktoré do tomboly venovali sponzori.

Hlavný program na kadi spájal ľudové
tradície a spomienky na časy nie až tak

Sobotné ráno bolo spočiatku tiché no
o chvíľu sa už ozýval smiech detí z rozprávkového lesa, ktorý pripravili obetavé žienky z Jána. Zvyšok soboty sa niesol v športovom duchu. Žiaci odohrali
florbalový turnaj, starý páni predviedli,
že vyšší vek nie je telesná chyba, dámy
prebytočnú energiu vyskákali na jumpingu a deti sa do sýta vyšaleli na nafukovacích atrakciách. Toto všetko dopĺňal tradičný jarmok a tvorivé dielne,
ktoré ukázali že máme veľa šikovných
žienok medzi nami. Sobotný večer pokračoval v zábave pod taktovkou Paľa
Vígľaša. A dôstojnú bodku za dvoma
dňami radosti urobil v nedeľu koncert
spevokolov Liptova.
Tí čo prišli určite neoľutovali a tým
čo sa nechcelo si môžu pozrieť fotky
na stránke www.liptovskyjan.sk v časti fotokronika. Na záver ďakujeme
všetkým, ktorí boli ochotní podať pomocnú ruku i tým čo krásne na tieto dni
vyzdobili svoje ploty a predzáhradky.
Monika Urbanová
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Tri otázky pre starostu
nás všetkých. Keď hovoríme o oprave
vozovky na Novej ulici. Dňa 5. 8. 2015
o 15.00 h sa za prítomnosti Juraja Blanára predsedu VÚC Žilina, na priestranstve
pri COOP Jednota slávnostne otvorí cesta na Novej ulici, kde Vás všetkých pozývam, aby sme spoločne oslávili ukončenie dôležitej etapy rozvoja našej obce.
Nová vozovka láka mnohých vodičov
k rýchlej jazde. Tento negatívny jav sa
budeme snažiť potláčať v súčinnosti
s PZ Liptovský Mikuláš častejšími kontrolami rýchlosti na tomto úseku. Veríme, že tento krok povedie k väčšej bezpečnosti dopravy.

Leto sa začalo, ako
hodnotíte prebiehajúcu
letnú sezónu?

Veľa sa v obci hovorí
o priestoroch pri Kadi,
čo nám k tomu môžete
povedať?

Tohoročná letná sezóna začala naozaj
letným počasím, čo sa prejavilo i na návštevnosti obce. Po minuloročnom náraste prenocovaní o 27 % sa tohoročná
letná sezóna nesie podľa štatistických
údajov v podobných číslach. Určite nemalou mierou prispieva k spokojnosti
návštevníkov v našej obci osadenie informačných tabúľ v obci a doline Občianskym združením Jánska dolina. Samozrejme aj rekonštrukcia vozovky
na Novej ulici, ktorá napomôže zlepšeniu prejazdnosti obcou a zníženiu hlučnosti a určite prispeje aj k spokojnosti

V priebehu mesiaca marec bola založená obchodná spoločnosť Svätojánske kúpele a.s., ktorej hlavným akcionárom je v tejto chvíli Obec Liptovský
Ján. Zámerom založenia spoločnosti
je aktívnejšie využívanie pozemkov pri
Kadi a v jej tesnej blízkosti a nadviazanie na tradície kúpeľníctva v našej obci.
Z tohto dôvodu sa doteraz neinvestovalo do väčších opráv a rekonštrukcií pri
Kadi. Vzhľadom na veľkú mieru vandalizmu pri dnešnom využívaní Kade by to
boli neefektívne vynaložené prostriedky. V tomto čase prebieha príprava

Uvítanie detí
Dňa 3. 7. 2015 o 15.00 h sme v priestoroch sobášnej siene uvídali do života
obce týchto 11 detí: Mateja Volka, Petru Čupkovú, Šimona Klongu, Olivera
Špitu, Viktóriu Začkovú, Tomáša Lisého, Adriána Filu, Dominika Bellu, Olivera Javoša, Ľubomíra Oravca a Dominika Koppana.

štúdie, z ktorej by vyplynul spôsob využívania a správy Kade prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Táto štúdia by mala byť hotová do konca tohto
roku a pripravená na pripomienkovanie obecným zastupiteľstvom, občanmi a podnikateľskými subjektmi v obci.
Veríme že týmto krokom sa nám podarí
zveľadiť a trvalo udržať Kaďu a jej okolie tak, aby slúžilo všetkým občanom
a návštevníkom.

Veľa otázok vyvolali
nové výmery dane
z nehnuteľnosti, čo nám
k tomu môžete povedať ?
V priebehu mesiaca júl boli distribuované Rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti,
v ktorých si určite občania všimli, že došlo k nárastu daní. Tento nárast bol spôsobený úpravou výšky dane z objektov
s viac ako 1. nadzemným podlažím medzi fyzickými a právnickými osobami
v zmysle Zákona 582/2004 v znení neskorších predpisov o miestnych daniach
a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a Všeobecným záväzným nariadením
obce Liptovský Ján č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré muselo byť zosúladené s citovaným zákonom s platnosťou
a účinnosťou od 1 .1. 2015.
Monika Urbanová, odpovedal Mgr. Juraj Filo

Oslavy ukončenia vojny
Tohto roku opäť jubilejné oslavy. Okrúhle výročie ukončenia druhej svetovej
vojny. 70 rokov žitia v mieri. Vojny nezmyselnej, krutej, ktorú rozpútalo fašistické Nemecko so svojimi spojencami.
Vojna, ktorá trvala vyše šesť rokov a zahynulo v nej približne 55-60 miliónov
väčšinou nevinných ľudí. Preto si dnes
s pokorou a úctou vážime hrdinov druhej svetovej vojny, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Slobodu vykúpenú krvou mužov, otcov, žien ba aj detí,
preto týmto vštepujme lásku a úctu
mladej generácii. Nedovoľme, aby sa
hrôzy vojen ešte raz opakovali, zabráňme tomu svojou prácou, žitím a príkladným prežitím svojho života. Že mier je
draho vykúpený, toho sme svedkami aj
teraz. Lokálne vojny vo svete sú bežným
príkladom aj teraz. Vidíme to aj teraz
na našej východnej hranici s Ukrajinou.
Dnes je vo svete veľa násilia, neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie. Musíme tomu
všetkému zabrániť.
Sedemdesiate výročie ukončenia druhej svetovej vojny boli pre nás všetkých
ľudí významné preto, lebo celonárodné
oslavy pod záštitou vlády SR sa konali na našom krásnom Liptove. Háj Nicovô sa stal pietnym aktom osláv hrdinov
druhej svetovej vojny. Prítomnosť vlády
na čele s pánom prezidentom a členmi
vlády SR a krásne počasie umocnili tieto oslavy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Hrdinovia bojov, u ktorých je už čoraz
menej žijúcich, si naša spoločnosť veľmi
váži. Dôkazom toho sú aj vyznamenania
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na ich hrudi. Z našich členov boli Ministerstvom obrany SR vyznamenaní veteráni druhej svetovej vojny Jozef Brziak,
Ján Paciga a Emília Kompišová. Naša
ZO-SZPB im za toto vysoké štátne vyznamenanie srdečne blahoželá a praje
ešte veľa zdravia medzi nami.
Popoludní 8. mája pokračovali oslavy ukončenia druhej svetovej vojny aj
v našej obci pri pomníku padlých hrdinov pestrým programom. Prítomných
účastníkov privítal starosta Mgr. Juraj
Filo. Oslavy spestrili žiaci ZŠ z Liptovského Jána peknými básňami. Príhovor
k ukončeniu druhej svetovej vojny predniesol predseda ZO-SZPB Milan Jančuška. Hymnu a peknú historickú pieseň
KDOŽ JSTE BOŽÍ BOJOVNÍCI zaspieval
mužský spevokol Svätojánsky prameň.
Báseň Vladimíra Kubovčíka ukončila
pietne slávnosti pri pomníku. Potom sa
prítomní účastníci odobrali na dobrý
guláš a priateľské posedenie do Štartu,
kde bolo malé občerstvenie.
Výbor našej ZO-SZPB v Liptovskom
Jáne touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na týchto oslavách.

OZNAM

zber zeleného
odpadu

Zelený odpad sa bude zbierať tak, ako minulý rok,
od 4. mája vždy v pondelok
v ranných hodinách. Preto je potrebné vrecia s odpadom vyložiť v pondelok ráno do 8.00 h. Väčšie
množstvo zeleného odpadu, ktorý nevojde do vriec,
je potrebné vopred nahlásiť na obecnom úrade.

Zhruba za mesiac sa tešíme na oslavy 71.
výročia SNP, na ktoré vás všetkých touto cestou pozývame. Termín osláv bude
včas oznámený plagátmi osláv a reláciou v miestnom rozhlase.
Tešíme sa na vašu účasť.
Za ZO-SZPB Milan Jančuška
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Upratovanie a pochovávanie ciagľa

Vynikajúci vzor pre nás dnes
V tomto roku si celý svet pripomína 600.
výročie úmrtia významného muža. Jeho
vplyv a význam je taký veľký, že jeho
slová sú na českej prezidentskej štandarde, má pamätník na námestí v Prahe,
pripomínajú si ho evanjelici na celom
svete a jeho spisy sú v registre Pamäti
sveta UNESCO. Svojím životným príkladom a ideálmi, ktorým veril a pre ktoré
žil, ovplyvnil celé generácie v podstate
až dodnes. Ide o Majstra Jána Husa, českého predreformátora. 6. júla 1415 bol
upálený v Kostnici.
Čím to bolo, že Majster Ján Hus dosiahol
taký vplyv vo svete? Bolo to iste tým, že
úprimne veril Pánu Bohu a tejto svojej

Tento rok nám 1. máj pripadol na piatok. Ostali sme verní tradícii a od 10.00
h sme od Kade začali vo vysokom počte dobrovoľníkov upratovať naše okolie
smerom do doliny. Cieľ bol opäť pri Stanišovskej jaskyni.

Počasie bolo výborné, pomocníkov
dobrovoľníkov na zber odpadu opäť dostatok. Odpadu sa vyzbieralo 21 vriec.
Pri Stanišovskej jaskyni nás čakalo občerstvenie. Pivo z pivovaru Liptovär, Kofola z Bistra u Koníka, fantastické kysnuté koláče prišli z Wellness Hotela Alexandra, vynikajúci guláš z hotela Bystrá
a plastové príbory, poháre, misky a čaj
pre deti zo Strachanovky. Všetkým veľmi
pekne ďakujeme.

Môžeme s radosťou konštatovať, že odpadu bolo po minuloročnej zime menej. Veď preto to robíme. Ale neprešli
ani dva mesiace od upratovania doliny
a pri parkovisku pod kúpaliskom si parkujúci začali nanovo robiť z našej prírody smetisko...

Pre zvyšujúci sa záujem musíme do budúceho roku vymyslieť rozdeľovanie

občerstvenia tak, aby sa každému rovným dielom ušlo.
Bozkávanie sa prvomájové pod rozkvitnutou čerešňou zabezpečili jaskyniari.
Ciageľ vždystudený stanišovský pochovali s noblesou a gráciou! Sĺz a smiechu
bolo neúrekom. Pioniersky vypomohli
pionierky z našej dediny.
Všetkým zúčastneným dobrovoľným
pomocníkom ďakujeme a tešíme sa
na 1. máj 2016. Budeme opäť upratovať
a pochovávať...
Katarína Schrötterová

9. 8. 2015
10. nedeľa po Svätej Trojici
30. 8. 2015
13. nedeľa po Svätej Trojici
6. 9. 2015
14. nedeľa po Svätej Trojici

viery sa neochvejne držal i v tých najväčších nebezpečenstvách. Neváhal bojovať za pravdu v cirkvi i vo svete.
Čím to bolo, že Majster Ján Hus dosiahol takú duchovnú hĺbku a zrelosť, že
získal taký veľký vplyv? Celkom určite to
má svoje korene už v jeho výchove v ranom detstve. Známe je o jeho mamičke,
keď ho vyprevádzala prvýkrát do školy,
že na krátkej ceste niekoľkokrát pokľakla na zem a modlila sa za svojho syna.
Celkom určite Pán Boh vypočul jej modlitby a požehnal ho. Je to príklad pre
všetkých kresťanských rodičov, aby sa
modlili za svoje deti a dbali na ich kresťanskú výchovu v cirkvi.

ev. kostol
v L. Jáne

Kajúca nedeľa, služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou (požehnanie detí)

ev. kostol
v L. Jáne

Služby Božie na Začiatok šk. roka (požehnanie detí)

ev. kostol
v L. Jáne

Zborový deň

1. Urobil dôležité rozhodnutie. Keď

spoznal učenie Biblie, rozhodol sa,
že postaví svoj život na Božom slove.
Spoznal, že učenie Pána Ježiša je učením pravdy. Veď Kristus povedal Pilátovi: „Ja som sa na to narodil a na to
som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy,
čuje môj hlas.“ (Ján 18, 37)

2.

Hus urobil aj druhé dôležité rozhodnutie. Prijaté biblické učenie si nenechal pre seba, ale cielene ho zvestoval ďalej. Preto kázal Božie slovo nielen v Prahe, ale i na Kozom Hrádku
a všade, kde potom prichádzal. Riadil sa totiž slovami Pána Ježiša Krista:
„Toto evanjelium o kráľovstve bude sa
zvestovať po celom svete na svedectvo
všetkým národom.“ (Matúš 24, 14)

3.

Záležalo mu na náprave cirkvi.
Uvedomoval si, ako to Pána Cirkvi,
Ježiša Krista, veľmi zarmucuje, keď
sa kresťania vzďaľujú od Jeho učenia
a neriadia sa ním.

Rozprávkový týždeň
Z dvora pri evanjelickom kostole sa
v týždni od 13. do 17. júla 2015 ozýval
džavot detských hláskov. Boli to deti,
ktoré tu trávili prázdninové chvíle v dennom detskom tábore. Pekný počet detí,
36, spojila téma Narnia. Ide o rozprávkovú krajinu, o ktorej hovoria knihy i filmy.
Ide však predovšetkým o krajinu, ktorá je podobenstvom k životnému príbehu Pána Ježiša. A tak predovšetkým
nás sprevádzalo Božie slovo sledujúce

V čom je Ján Hus pre nás
stále vzorom?

dôležité momenty Jeho života. Popri
tom mali deti program vyplnený hrami,
tvorivými aktivitami, navštívili Stanišovskú jaskyňu a na záver mali aj slávnostnú korunováciu v evanjelikom kostole.
Ďakujeme všetkým ochotným spolupracovníkom, taktiež pánovi starostovi
a pani poštárke, ktorí sa ochotne pripojili k veľkej štvrtkovej hre.

4.

Usiloval sa o nápravu národa.
Vedel, že táto náprava môže prísť len
z Božieho slova.

5.

Bol ochotný neúnavne a obetavo
pracovať. Dokonca pre šírenie pravdy Božieho slova bol ochotný i trpieť,
znášať útrapy.

6.

Bol pripravený obetovať život
pre Božiu pravdu. Pamätal na slová
svojho Pána: „Buď verný až do smrti
a dám ti veniec života!“ (Zjavenie 2, 10)

7.

Bolo mu zverené veľké poslanie.
Pamätal na slová svojho Pána Ježiša
Krista: „Vy ste svetlo sveta.“ (Matúš 5, 14)
Majster Ján Hus povedal: „Hľadaj
pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde,
miluj pravdu, drž pravdu, bráň pravdu
až do smrti, lebo pravda ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti duše
a konečne od smrti večnej, ktorá je večné odlúčenie od milosti Božej...“
Peter Taját, ev. a. v. farár svätojánsky
6
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Okienko seniorov
Lyžovanie v minulosti a dnes
privítala a oboznámila ich čo viedlo výbor
ZO JDS k rozhodnutiu inštalovať výstavu
o lyžovaní.
Týmto
stretnutím
sme si chceli zaspomínať na čas začiatkov lyžovania v Liptovskom
Jáne a vzdať hold práci pri budovaní vlekov
a úspechom, ktoré naši občania v tomto
športe dosiahli. Na znak úcty k práci na vlekoch a k športovým výsledkom sme prítomným pamätníkom a rodinným príslušníkom
pozostalých športovcov odovzdali kvetinovú pozornosť.
Milan Brtáň podal k vystaveným exponátom odborný výklad. Pri prehliadke si mnohí
vzájomne oživovali spomienky a utvrdzovali
svoje úspechy a úspechy svojich najbližších.
Pani Brtáňová poďakovala všetkým ktorí
sa na príprave a inštalovaní výstavy podieľali, predovšetkým Jozefovi Lukáčovi a Milanovi Brtáňovi.

Výstavu sme inštalovali skôr, čakali sme
na príchod Petry Vlhovej, zjazdárky, aby sme
slávnostné otvorenie uskutočnili za jej prítomnosti. Nakoľko bola dlhodobo na pretekoch v zahraničí a jej príchod bol neurčitý,
rozhodli sme sa uskutočniť otvorenie 27. 3.
2015 bez jej prítomnosti. Medzi pozvanými
hosťami boli: starosta JuraJ Filo, poslanci OZ
Katarína Budová a Ľubomír Urban, riaditeľ
ZŠ s MŠ Miroslav Mahdal, predsedkyňa krajskej revíznej komisie JDS v Žiline a predsedkyňa ZO JDS v Dovalove Emma Žišková, ďalej bývali lyžiari a športovci a rodinní príslušníci pozostalých športovcov.
Predsedníčka ZO JDS Viera Brtáňová všetkých prítomných a hostí srdečne

Preteky v plávaní
V spolupráci so starostom Jurajom Filom
a Alexandra Wellness hotelom sme mohli
uskutočniť spoločné podujatie pretekov
v plávaní ZO JDS Lipt. Hrádok a Lipt. Ján.
Naši minuloroční „Pretekári“ sa nemohli
podujatia zúčastniť a obhajovať minuloročné úspechy. Našu ZO JDS zastupovali členky:
Adela Nikitinová, Emília Pivková a neplávajúca organizátorka Viera Brtáňová.
Adela Nikitinová bola na tomto podujatí prvý krát a nazvala ho „Priatelia na suchu
i na vode“. Svoje dojmy z tohto podujatia vyjadrila nasledovne: „Aj takto sa dá nazvať spoločné stretnutie 18- tich nadšencov plávania
a milovníkov vody, ktoré sa konalo 9. 4. 2015.

Už druhý krát hotel Alexandra poskytol svoj
vodný wellness raj, lebo len tak sa dajú bez
nadsádzky nazvať priestory, kde sa dá plávať,
alebo relaxovať v rôznych saunách.
Jánska dolina „zneje i vonia“ vodou, preto
ju vyhľadávajú ľudia zblízka i zďaleka. Zblízka je to ZO JDS z Lipt. Hrádku, ktorej členovia
radi využívajú možnosť zaplávať si. A samotné
preteky boli už len bodkou za všetkým príjemným príjemným čo sme v to predpoludnie zažili. Pohyb vo vode je prospešný nielen celému
telu, ale osviežuje aj myseľ. Pri východe z hotela bol svet akýsi veselší, slnko teplejšie a dobrá
nálada nás sprevádzala až domov. Dovidenia
o rok, priatelia !“

Porady na držkovej
viacero tém, ktorá má čo posadené a zasiate a vďačná téma bola „huso-kačky“. A keďže
bolo pred výletom na Flóru Olomouc, riešili sa náhradníci a ich poistenie do zahraničia. Ďalšia téma bola ciageľ, hlavne kostýmy.
A to už sa nosila na stôl držková polievka,
ktorú sme si vychutnali. Rozchádzali sme sa
s tým, že sa opäť stretneme na dobrú držkovú, za ktorú patrí naša vďaka kuchárkam
a personálu UNA.
foto a text: Dagmar Mišúnová

Stáva sa pomaly pravidlom, že sa ozve mobil
s pozvánkou na držkovú. Tak sa stalo aj v jeden pekný aprílový deň. Stretli sa Želka, Majka, Elenka, Hanka, Evička a Dagmar. Občas si
aj Vierka dopraje túto dobrotu. Tento raz ju
zdržalo vybavovanie poistenia do zahraničia
na zájazd do Olomouca. Zastihli sme tam aj
Táňu, ktorá práve čakala na obedár s chutným obedom. Pridala sa do našej debaty,
kým sme čakali na polievku. Prebrali sme
8
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Bezpečnosť seniorov
Vo väčšom predstihu sme mali dohodnutý termín prednášky s besedou
s kpt. Mgr. Annou Poliakovou z útvaru
prevencie Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. Prednáška sa konala v sobášnej sieni Obecného úradu 12. 3. 2015.
Bolo to obdobie chrípok, čo poznačilo
aj účasť seniorov na tomto podujatí.
Predsedníčka ZO Viera Brtáňová srdečne privítala kpt. Poliakovú medzi jánskymi seniormi a uviedla, že komunikačné prostriedky upozorňujú seniorov
na mnohé nedostatky v oblasti bezpečnosti, ktorých sa seniori napriek upozorneniam dopúšťajú.
Seniori si so záujmom vypočuli výklad, ktorý kpt. Poliaková rozdelila na niekoľko častí. Seniori sa aktívne zapájali
do besedy s kpt. Poliakovou a uvádzali prípady porušovania bezpečnostných
zásad, s ktorými sa stretli. Veľmi pútavo
uviedla aj niektoré konkrétne prípady.
Od kpt. Poliakovej sme obdržali písomný
materiál „ Rady seniorom“ ako predchádzať situácii, v ktorej by sme sa mohli stať
obeťou trestného činu a ako zvýšiť našu
bezpečnosť doma a na ulici.
Pretože sa veľmi často vyskytujú trestné činy páchané na senioroch využijeme
ochotu kpt. Poliakovej prísť medzi nás
ešte raz.
V závere pani Brtáňová poďakovala
za veľmi hodnotný, poučný výklad o bezpečnosti seniorov.

Popoludnie v knižnici
Do plánu práce na mesiac marec „Marec mesiac knihy“ sme si dali spoločné
stretnutie seniorov v knižnici.
S Annou Lubelanovou, našou knihovníčkou, sme si dohodli, že na tomto stretnutí nás oboznámi so spisovateľmi, ktorí
sa narodili a žili v Liptovskom Jáne, alebo
tu len určitú dobu pôsobili.
Viera Brtáňová záujemcov o túto oblasť privítala a poprosila pani Lubelanovú, aby nás s týmito dejateľmi oboznámila. Škoda, že sa nás zišlo málo. Aby bolo
rozprávanie pani Lubelanovej pútavejšie pripravila si pre nás zaujímavý test.
Začala obdobím rokov 1400 n. l. a oboznámila nás so životom literárnych dejateľov, o ktorých sme predtým nepočuli
a nemáme v našej knižnici o nich žiadne

dokumenty. Pomaly sa dostala do súčasnosti, čo nám bolo známe zo školy a bežného života. Pani Lubelanová mala pripravené aj diela autorov, ktorých spomínala a ktoré máme v knižnici. Bolo veľmi
zaujímavé zoznámiť sa s určitými obdobiami života známych osobností básnikov, spisovateľov a jazykovedcov, ktorých
životy boli spojené s našou obcou.
Pani Brtáňová poďakovala pani Lubelanovej, že nám pripravila takéto zaujímavé
popoludnie, vďaka ktorému sme nadobudli s oblasti literatúry nové vedomosti
a poznatky.

Šikovné ruky
Niekoľkí členovia ZO JDS sme sa dohodli, že navštívime výstavku ručných
prác v Jamníku. Pretože výstavka bola
otvorená 23. 3. 2015 len v toto popoludnie, nebolo možné informovať širšiu seniorskú verejnosť o tejto výstave. Išli sme
na dvoch autách. Jamnické ženy nás veľmi milo privítali, ich vystavené ručné
práce boli krásne, zaujali našich mužov
seniorov. Mnohé techniky boli pre nás
neznáme, dohodli sme sa na spolupráci a tieto nám prídu ukázať na niektoré
naše tvorivé dielne, v ktorých budeme
pokračovať v jeseni po skončení prác
v záhradkách.

Jarné upratovanie
Pred slávnostným otvorením ďalšej
aktuálnej výstavy Lyžovanie v minulosti
a dnes zorganizovali sme brigádu a uskutočnili sme jarné upratovanie na expozícii, ale aj vonkajších priestorov pred budovou COOP Jednoty. Toto priestranstvo
bolo po zime značne znečistené. Pochvala za toto vyčistenie patrí Anne Strapoňovej a Vladimírovi Mlynarčíkovi. Anna
Kráľová, Oľga Mlynčeková, Daniela Bujňáková, Emília Mišíková a Viera Brtáňová
čistili priestory interiéru expozície a vestibulu. Takto pripravené priestory boli nielen na slávnostné otvorenie výstavy, ale
aj pre nasledujúcich návštevníkov expozície Naše dedičstvo.

Návšteva na Podbrezinách
Výbor JO ZDS venuje značnú pozornosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Navštevujeme dlhodobo chorých členov,
členov po operáciách a starších seniorov.

Poznatky o sociálnom zabezpečení
Významnou oblasťou v živote seniorov je oblasť sociálneho zabezpečenia.
Mnohí seniori nemajú vedomosť o tom,
na čo majú nárok, na koho sa majú obrátiť, keď potrebujú poradiť. Toto nás viedlo k tomu, že do plánu práce sme si dali
stretnutie s pracovníkom úradu sociálneho zabezpečenia. Starosta J. Filo nám
ponúkol pomoc a prejednal s riaditeľkou
Úradu práce a sociálneho zabezpečenia v Lipt. Mikuláši pani Chromistekovou
uvoľnenie zamestnancov, Mgr. Andreu
Repčekovú a Mgr. Jaroslava Adamčíka.

Toto stretnutie sa uskutočnilo 15. 5. 2015
v sobášnej sieni OÚ. Veľmi podrobne
predniesli, kedy a na čo majú seniori nárok, aké náhrady úrad sociálneho zabezpečenia môže poskytnúť v akých lehotách a predovšetkým na koho sa v týchto
otázkach obrátiť. Získali sme cenné informácie, o ktorých budeme našich členov
v prípade potreby informovať. V závere
pani Brtáňová poďakovala prednášajúcim za informácie a zaželala im v ďalšej
náročnej práci veľa úspechov.

Okresný majáles seniorov
Okresný majáles seniorov sa stal obľúbeným podujatím seniorov okresu. 22. 5. 2015
sa uskutočnil tretí ročník. Prípravou a organizáciou bola poverená naša ZO. V dostatočnom predstihu sa stretli pán Michal Kotian,
V. Brtáňová, starosta J. Filo a vedúci Štartu
J. Šajbidor, aby zabezpečili všetky potrebné
náležitosti. Rozhodlo sa, že sa bude konať
v záhradnej reštaurácii s účasťou cca 150 návštevníkov, tak ako v minulom roku. Pre veľký
záujem sme po dohode s vedúcim pánom
Šajbidorom zvýšili počet na 180 miest. Záujem prevyšoval tento počet, preto sme museli pristúpiť k zníženiu počtu z niektorých
organizácií. Priestory záhradnej reštaurácie
Štart boli upravené, vyčistené, „brigádnici“
– členovia výboru a členovia ZO v dopoludňajších hodinách už len realizovali výzdobu
areálu, aby sa účastníci aj po tejto stránke
u nás cítili príjemne. Členovia: E. Kompišová, O. Mlynčeková, A. Strapoňová, M. Brtáň,
B. Brtáňová, V. Brtáňová, M. Kráľová a V. Mlynarčík, pod vedením J. Lukáča skrášlili areál
vetvičkami májčia, farebnými stužkami a farebnými balónikmi, čo navodilo májovú atmosféru. Pracovníci bufetu tiež dokončili
svoje úpravy. Takto pripravený areál už pred
trinástou hodinou vítal prvých účastníkov
majálesu. Trochu nás potrápilo počasie, lebo

bolo chladno, ale hlavne od rána už nepršalo. Z prihlásených 23 organizácií len z jednej
neprišli. Celookresný majáles otvoril Michal
Kotian. Viera Brtáňová prítomných privítala v mene ZO podala informácie o priebehu
majálesu, o programe a podaní občerstvenia
vo forme gulášu, kávy a piva. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa na príprave a organizovaní majálesu podieľali – naším členom
ZO, vedúcemu a pracovníkom hotela Štart,
ale aj našej hudbe SENIOR BEND, ktorá nás
celým popoludním sprevádzala. Zaželala
príjemné pobavenie, odovzdala slovo starostovi Filovi, ktorý prítomných srdečne privítal na pôde obce, zaželal im aby sa dobre
cítili a zabavili. V programe vystúpili tanečné súbory a to v úvode zo Závažnej Poruby
a v strednej časti majálesu z Dovalova. Vystúpenia boli krásne, úplne divákov nadchli.
Ukázali, že aj vo vyššom veku napriek mnohým ťažkostiam dokážu seniori takéto výkony. Veľká vďaka účinkujúcim, ale hlavne ich
cvičiteľom. Guláš všetkým veľmi chutil, hlavne po výkonoch v tanci. Popri tanci už prítomným nevadilo, že bolo chladno. Vydržalo
bez dažďa až do večera, keď sme po 19.00 h
majáles ukončili. Vyjadrenia prítomných boli
kladné, pristali by, aby sa takéto podujatia
konali častejšie.

Poďakovanie

V mene členov ZO JDS v Liptovskom Jáne vyslovujeme verejné poďakovanie:
● Pozemkovému spoločenstvu komposesorát Bielo – Marušová, Dušanovi Čurnému
● Pozemkovému spoločenstvu komposesorát Marcovská, Dušanovi Pivkovi
● Združeniu majiteľov lesov bývalého Urbárskeho spolku, Pozemkovému spoločenstvu, Ing. Jánovi Fillovi
Za poskytnutie finančného sponzorského daru. Vašu podporu si vážime. Finančné prostriedky využijeme pre realizáciu projektov a aktivít našich členov.
Výbor ZO JDS v Liptovskom Jáne, Predseda Viera Brtáňová
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Okienko seniorov
Gulášové posedenie
III. roč. Okres. majálesu seniorov uskutočneného 20. 5. 2015 u nás a s výsledkami Okres.
športových hier v L. Mikuláši, ktorých sa zúčastnilo 5 našich seniorov a podrobnejšie
uviedla výsledky, ktoré dosiahli. Poďakovala
sa všetkým, ktorí sa podieľali na varení gulášu, príprave dnešného posedenia. Ďalšie informácie sa týkali následných podujatí, ktoré sa uskutočnia v priebehu najbližšieho obdobia. Súčasťou gulášového posedenia bolo
blahoželanie jubilantom dožívajúcim sa v 1.
polroku významných životných jubileí. Ján
Paciga sa dožil 90 r., Anna Niňajová 80 r., Mária Gloneková 75 r., Anna Strapoňová, Anna
Gallerová a Milota Kostrabová 70 r. Jubilantov vyzvala, aby si prišli prevziať blahoželania, kytice karafiátov a prihovorila sa im slovami: Čas opäť nezabudol pripísať ďalší rok.
Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Do ďalších rokov prajeme šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť,
starosti málo, radosti veľa. A všetkého, čo si
srdce želá.
Blahoželania a kytice karafiátov si prevzala Anna Niňajová a Anna Strapoňová. Ostatným jubilantom boli poslané po členoch
z rodiny a susedoch. Jubilantom ešte raz srdečne gratulujeme. Nastal čas zábavy. Viera
Brtáňová zaželala všetkým prítomným krásne popoludnie pri našej hudobnej skupine
SENIOR BEND, pri tanci, speve, pri vzájomných rozhovoroch. Tie boli intenzívnejšie,
keď medzi nás prišiel starosta Juraj Filo. Seniori sa roztancovali a zaspievali si. V dobrej
nálade sa vracali domov.

Podujatie, ktorého sa naši členovia v hojnom počte zúčastňujú je posedenie pri guláši. Aj v tomto roku sme čakali na lepšie
počasie. Suroviny a organizácia boli zabezpečené, len nie a nie sa vyčasiť. Rozhodnutie padlo na 4. júna, kedy nás už mali hriať slnečné lúče. Skupina „parťákov“ okolo gulášmajstra Pavla Šúleka začala s jeho prípravou.
Anna Strapoňová, Elena Kompišová, Želmíra
Šutliaková, Vladimír Mlynček a nová členka tohto gulášového tímu Oľga Mlynčeková
plnili od skorého rána pokyny pána Šúleka,
aby bol guláš do 13.00 h pripravený na konzumáciu. Vtedy sa už členovia začali pomaly
schádzať. Keď sme konštatovali, že sme prítomní v dostatočnom počte, Viera Brtáňová
prítomných srdečne privítala a oboznámila,
ako bude naše dnešné posedenie prebiehať.
Pretože naše chuťové bunky značne nadobudli na intenzite a bol najvyšší čas k podávaniu obeda – nášho gulášu, prítomným popriala dobrú chuť. Bol výborný, chutil nám,
členovia si ho pochvaľovali. Po dobrom občerstvení oboznámila prítomných s aktualitami ZO. Poďakovala v mene preds. okr.
org. v Lipt. Mikuláši pána Kotiana všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní

Flóra Olomouc 2015
si určili na 15.00 h. Obdivovali sme pavilón
s krásne aranžovanými kvetmi a bonsajmi.
Prekvapila nás tržnica, kde súkromníci, podniky a spoločnosti predávali priesady zeleniny, sadenice kvetov, kríky, stromky, rôzne
prípravky na výživu rastlín, nádoby do záhrad a náradie. Niektorí účastníci zájazdu,
ktorí Flóru Olomouc navštívili pred mnohými rokmi hovorili, že vonkajší areál bol vtedy
upravenejší. I napriek tomu pestrosť kvetov
a okrasných rastlín zanechali v nás krásne
dojmy. Počasie nám počas prehliadky vydržalo a až pri návrate ku autobusu sa spustil
dážď. Pri spiatočnej ceste sme si spoločne
zaspievali. Na záver cesty sme poďakovali
šoférovi, že nás bezpečne doviezol domov.

Na marcovom zasadnutí výboru sme prijali rozhodnutie o uskutočnení zájazdu na Flóru Olomouc 2015. Po telefonickom rozhovore s pracovníčkou Flóry Olomouc sa nám
podarilo získať 40 vstupeniek s 20% zľavou
a vybaviť hromadné poistenie do zahraničia.
Tešili sme sa na krásu, ktorá nás v Olomouci
čaká. Pani K. Schwartzová nám z internetu
pripravila základné údaje o výstavisku, aby
sme mali určité poznatky o meste a výstave
a aby sme sa v areáli ľahšie orientovali. Materiál a vstupenky sme účastníkom zájazdu
rozdali na začiatku cesty. Pani Brtáňová podala informáciu o časových údajoch, ktorými sa budeme riadiť. Odchod zo stanoveného miesta na autobusovej stanici sme
10
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Naša členka Helena Mlynčeková po operácii zlomeniny nohy bola umiestnená
v zariadení pre seniorov.
Udržujeme s ňou telefonický kontakt
a tiež ju navštevujeme. Pred veľkonočnými sviatkami ju navštívila Viera Brtáňová
a Elena Kompišová. Návšteve sa veľmi potešila a živo sa zaujímala o život v organizácii a v obci. Pospomínali sme mnohé
podujatia a akcie, ktorých sa zúčastnila,
na mnohých aktívne spolupracovala. Napriek mnohým zdravotným ťažkostiam
nechýbal jej humor a dobrá nálada, ktorú prenášala na nás. Lúčili sme sa s ňou
so želaním dobrého zdravia a skorého
videnia.

Okresný snem
Okresný snem JDS v Lipt. Mikuláši sa
uskutočnil 15. 4. 2015. Hodnotiacou schôdzou našej ZO JDS boli na snem zvolení členovia: Magdaléna Budová, Tatiana
Hadvidžiaková a Viera Brtáňová. Rokovania sa zúčastnili primátori Lipt. Mikuláša,
Lipt. Hrádku, podpredseda KO v Žiline
a ďalší, ktorí vo svojich príhovoroch vyjadrili úctu k práci seniorov, ktorú odviedli v minulosti a sú aktívni v súčasnosti.
Poďakovali za všetko, čo v organizáciách
robia. Pán Kotian vo svojej správe vyzdvihol prácu ZO, výborov, predsedov. Ich podiel bol veľký pri organizovaní okresných
podujatí, ako bolo: Okresné kolo športových hier a turistiky, Okresná prehliadka spevokolov, Okresný majáles seniorov, Okresný aktív ZO s primátormi miest
a obcí okresu a ďalšie akcie v rámci okresu. Ďalej uviedol, že sa darí ZO rozširovať členskú základňu. Dosiahli sme 2 192
členov a pribudli 2 nové ZO, v Palúdzke
a na Nábreží.
Pán Kotian uviedol, že úroveň práce ZO
stúpa a poďakoval všetkým za odvedenú prácu. Na Okresnom sneme prebehli
voľby Okresnej rady a predsedníctva OR.
Viera Brtáňová bola Okresným snemom
zvolená za podpredsedu Okresnej rady
v Lipt. Mikuláši. Ďalej prebehli voľby delegátov na krajský snem a boli navrhnutí kandidáti do krajskej rady. Pán Kotian
po schválení OR ostáva vo funkcii predsedu. Pani Brtáňová bola schválená za delegáta na krajský snem v Martine a za kandidátku do Krajskej rady.
Predsedovia ZO obdržali na sneme ďakovné listy za prácu trojročného funkčného obdobia.

Belopotockého Mikuláš
Ako po iné ročníky i v tomto roku sme
obdržali od LKS v Lipt. Mikuláši ponuku
na divadelné predstavenia 41. ročníka Belopotockého Mikuláš 2015.
Z ponuky sme vybrali 4 divadelné
predstavenia, ktorých sa zúčastnilo 40
členov. Bola to krajská prehliadka, súbory
už vyspelejšie. Jednotlivé predstavenia sa
nám páčili. Vysoko sme hodnotili skutočnosť, že do ochotníckej činnosti sa zapájajú mnohí mladí ľudia.
Niektorí naši členovia mali otázky, prečo u nás nemáme ochotnícke divadlo,
keď sú v Lipt. Jáne ochotnícke tradície.

Brigáda na cintoríne
Keď sa po zime dostatočne oteplilo, 27. 4.
2015 sme zorganizovali brigádu na čistenie cintorína. Akciu sme prejednali so starostom Jurajom Filom, pretože pri čistení
cintorína potrebujeme pomoc pracovníkov OÚ na odnášanie a odvoz väčšieho
množstva listov a konárov.
Spolu sa nás zišlo 20 členov s pracovníkmi OÚ a pustili sme sa hrabať od vrchnej časti cintorína smerom nadol. Čistili
sme cestičky, chodníčky, schody i hlavný
chodník ku vchodu a priestranstvo pred
cintorínom. V priebehu čistenia sa zastavil pri nás pán starosta a poďakoval seniorom za prácu, ktorú sme vykonali.

Oslavovali sme deň matiek

Oslava Dňa matiek sa uskutočnila v Závažnej Porube. Zišlo sa nás vyše 70 členov
zo siedmych ZO JDS. Najpočetnejší boli
domáci, ktorí sa o nás náležite postarali.
12. 5. 2015 – najhlavnejšie bolo krásne počasie a veľmi milo nás privítali. Z Liptovského Jána nás bolo päť: V. Brtáňová, E.
Kompišová, A. Strapoňová, A. Nikitinová
a O. Mlynčeková.
Po privítaní predsedníčkou ZO JDS pani
Majeríkovou seniorky zo Závažnej Poruby
pripravili pre nás kultúrny program. O vystúpenie požiadala aj naša členka Adela Nikitinová, ktorá predniesla báseň od Milana
Rúfusa, rodáka zo Závažnej poruby.
Netrvalo dlho a začali sme si opekať slaninku, klobásy – samé dobroty. Prostredie
tohto areálu nám poskytlo príjemný pobyt
v prírode, nechýbal nám spev pri harmonike, veselé rozprávanie i rozhovory o pripravovaných akciách v ZO i v rámci okresu.
V družných rozhovoroch čas rýchlo ubiehal a lúčili sme sa s novými nápadmi pre
oslavy na budúci rok.

Návšteva materskej školy
Na návšteve MŠ sa pri príležitosti MDD
vždy vopred pripravíme. S blížiacim sa sviatkom čl. výboru p. Anna Strapoňová a Margita Dubravcová zakúpili pre deti lopty
a sladkosti. Čakali sme na pozvanie p. Šimovčekovej, ktoré sa pre mnohé aktivity
MŠ odďaľovalo. Návšteva sa mohla uskutočniť až 15.6.2015. Zúčastnili sa jej V. Brtáňová,
M. Budová, M. Dubravcová, O. Mlynčeková, M. Repčeková a A. Kralčiaková. Deti nás

prekvapili veľmi pekným programom. Zahrali nám divadielko, zaspievali, zatancovali,
zarecitovali. P. viera Brtáňová sa potom k deťom i p. učiteľkám prihovorila. Poďakovala im za programy, ktoré pre nás v priebehu
roka pripravujú i s malými darčekmi. Odovzdala deťom lopty a sladkosti, ktoré sme im
doniesli. Trochu sme sa s deťmi i p. učiteľkami porozprávali, dohodli ďalšiu spoluprácu,
ešte raz sa poďakovali a rozlúčili sa.

Spevokol na prehliadke
Po vystúpení našej hudobnej skupiny SENIOR BEND na okresnej prehliadke spevokolov pred dvoma rokmi, kde skupina mala
veľký úspech, navrhla V. Brtáňová aby sa
takto prezentovali aj naše spevokoly z obce.
Do prehliadky sa prihlásil Spevokol svätého
Jána Krstiteľa pod vedením Petry Dubjelovej.
Z technických príčin bola prehliadka preložená na 20. 5. 2015. Členky spevokolu trochu
s obavami čakali na svoje vystúpenie, ktorého poradie bolo žrebované. Asi číslo 7, ako
boli vyžrebovaní, im prinieslo šťastie, pretože ich vystúpenie zaujalo nielen prítomných

divákov, ale aj porotu, ktorá v hodnotení veľmi vysoko vyzdvihla ich vystúpenie. Zaspievali len dve piesne, čo bolo málo a spievali
aj členky, ktoré neboli seniorky a preto nepostúpili na krajskú prehliadku. Členky spevokolu po skončení prehliadky vyjadrili svoje dojmy z tejto prehliadky v tom smere, že
bola pre nich dobrou skúškou, poznaním
a sú rady, že sa tohto podujatia mohli zúčastniť. Z našej strany musíme vysloviť, že im
k vystúpeniu blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a do ďalších vystúpení im prajeme veľa úspechov.

Úspechy seniorov
Okresná organizácia jednoty dôchodcov
v Lipt. Mikuláši uskutočnila 27. 5. 2015 šiesty
ročník okresných športových hier seniorov
na ZŠ M. R. Martákovej v Lipt. Mikuláši. Zúčastnilo sa ich 99 pretekárov, 45 mužov a 54
žien z 19 ZO okresu. Po ščítaní bodov za I., II.
a III. miesta sa naša ZO umiestnila na 4. mieste. K priebehu športových hier sa vyjadrila p. Dagmar Mišúnová nasledovne: „Ako
po iné roky, aj v tomto roku sa malá skupinka
športových nadšencov zúčastnila 6. Okresných
športových hier seniorov v Lipt. Mikuláši. Vierka Brtáňová tentokrát priviedla na kolbištia 5
športuchtivých seniorov. Tradične to bol Vladimír Brziak, ako nového priviedla Jozefa Hapču.
Muži si vybrali na súťaženie streľbu, hod granátom a stolný tenis. Zo žien sa tradične zúčastnila Dagmar Mišúnová a Adela Nikitinová. Ako novú posilu priviedli Danu Bujňákovú.
Ženy súťažili v behu na 50 a 200 m, v stolnom
tenise, hode váľkom a granátom. Počasie súťažiacim veľmi neprialo. Bolo chladno a najmä
veterno, čo pocit chladu len znásobilo, ale to
na súťaživosti seniorom neubralo. Keď sa okolo 12.00 h objavilo slniečko, verili sme, že súťaženie prebehne bez búrky. Počas jednotlivých
disciplín sme sa stihli navzájom aj povzbudzovať, čo v nepriaznivom počasí aj dobre padlo.


Boli sme radi, že nám organizátori pripravili aj
telocvičňu, neskôr aj malé občerstvenie s teplými nápojmi. Po skončení jednotlivých súťaží sme si chvíle do vyhlásenia výsledkov krátili spevom za doprovodu harmoniky a gitary.
Nastal čas vyhlásenia výsledkov v jednotlivých
kategóriách. Naša malá skupinka bola opäť
veľmi úspešná. Každý z nás piatich dostal diplom a niektorí mali na ňom zapísané aj viacero
prvých a druhých miest. Všetci sme sa rozchádzali spokojní s úsmevom, že aj tento rok sa
nám podarilo zviditeľniť našu obec Liptovský
Ján.“
Dosiahnuté výsledky D. Mišúnovej, A. Nikitinovej a J. Hapču znamenali pre našich
členov účasť na krajských športových hrách
v Žiline 7. 7. 2015. Všetkým zúčastneným seniorom – športovcom ďakujeme a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.
D. Bujňákova: III. miesto v behu na 200 m.
D. Mišúnová: I. miesto v hode váľkom, II.
miesto v hode granátom na cieľ. A. Nikitinová: II. miesto v stolnom tenise. J. Hapčo: I.
miesto v streľbe, II. miesto v hode granátom
na cieľ, II. miesto v hode granátom do diaľky.
V. Brziak: II. miesto v streľbe, I. miesto v stolnom tenise.
Za ZO JDS v Liptovskom Jáne
pripravila predsedníčka Viera Brtáňová
Noviny z Jána
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Čo sa v škole udialo...
V apríli 2015 sa nám v škole roztrhlo vrece s divadelnými predstaveniami. V telocvični našej školy sa uskutočnili tri
a jedno bolo predvedené v triede. Divadlo Maska zo Žiliny sa predstavilo hneď
s dvoma hrami. Najprv to bolo anglicko-slovenské predstavenie Sherlock Holmes, ktoré sa uskutočnilo 8. 4. 2015. Deti
si pri ňom mohli overiť svoje znalosti
anglického jazyka. Žiakom 1. až 4. ročníka zahrali 13. 4. rozprávku Pinocchio.
Svoje divadelné umenie, ktoré rozvíjajú
pod vedením zástupkyne B. Špačkovej,
nám predstavili aj naši žiaci navštevujúci dramatický krúžok. Pred deťmi z ŠKD
17. 4. ukázali, ako to bolo naozaj s Červenou Čiapočkou, vlkom a starou mamou.
Táto rozprávka mala ešte minimálne dve
reprízy – pred deťmi MŠ a pred rodičmi
na besiedke ku Dňu rodiny. Napokon 30.
4. 2015 sa predstavilo divadlo Clipperton
s rozprávkou Zlatá Rybka.

Nové školské ihrisko otvorené!!!

Dňa 1. 6. na školskom dvore pristál obrovský nafukovací drak. ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Obec Liptovský Ján a Agentúra
Panter zorganizovali oslavy MDD v areáli základnej školy. Podujatie nebolo určené len žiakom našej školy, ale všetkým
deťom v obci. Ako sa na správny sviatok
patrí, žiaci základnej školy mali voľno,
aby sa mohli zúčastniť všetkých pripravených súťaží a atrakcií – mali skontrolovať dračie vnútornosti, rozlúštiť text
napísaný morzeovkou, prejsť určitý úsek
na maxi lyžiach, hrať pantomímu, určovať rastliny a zvieratá, strieľať z luku
a pod. Zážitkom bol aj obed, podávaný na školskom dvore. Aj touto cestou
sa chceme všetkým, ktorí toto podujatie zorganizovali a pomáhali pri ňom,
poďakovať. Najvýznamnejšou súčasťou
osláv MDD bolo slávnostné otvorenie
obnoveného školského ihriska. Otvorili ho riaditeľ a starosta, ktorým pomohli
žiaci prvého ročníka. Od 1. 6. sú teda
na školskom dvore k dispozícii nové
hojdačky, preliezky, vežičky, lavičky,
šmýkačka, upravené „staré“ pieskovisko. Všetci si želáme, aby ihrisko vydržalo čo najdlhšie, bezpečne slúžilo a deti
na ňom zažívali len také príjemné chvíle
ako v prvý deň otvorenia.

Pripomenuli sme si aj Deň Zeme (22. 4).
Na hodinách výtvarnej výchovy a v ŠKD
žiaci vyrábali plagáty, ktoré nám potom
niekoľko dní zdobili bránu a školský
plot. Momentálne je na školskej bráne
inštalácia SZUŠ Dotyk z Ružomberka.
Žiaci našej školy, ktorí navštevujú výtvarný odbor, pod vedením lektorky vyplietli z farebného špagátu logo školy,
dvoch slimákov a kvetinku.
Prvý májový týždeň sa deti z ŠKD zapojili do Týždňa hlasného čítania. Podtitul
bol S knihou po hradoch a zámkoch,
a tak „navštívili“ Krásnu Hôrku, Spišský
hrad, Strečno, Bojnice a iné. Každý deň
deti čítali spoločne zvolenú knihu, riešili
úlohy a hľadali odpoveď na otázku: Ako
sa volá najcennejší slovenský poklad?
Za každú vyriešenú úlohu (Ulicami, ktorého spišského mesta sa prechádzala
Biela pani? Poznáš povesť, v názve ktorej sa spomína meno hradu, alebo mesta? Kto napísal Bratislavské povesti?) sa
dala získať indícia (dieťa, kniha, rozprávky), ktorá deti priviedla k správnej odpovedi. Všetci už vedia, že najcennejší slovenský poklad sa volá detský čitateľ.
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Plavecký kurz
Žiaci štvrtého a piateho ročníka absolvovali od 14. 5. 2015 do 21. 5. 2015 plavecký výcvik. Uskutočnil sa v krytom bazéne hotela Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Ako každý rok, aj tento boli vedomosti
a zručnosti deviatakov preverené v Testovaní 9. To tohtoročné sa uskutočnilo 15.
4. 2015.

12

Odrobinky zo školských lavíc

Deň matiek sa oslavuje druhú májovú
nedeľu, novší Deň otcov – tretiu júnovú.
V škole sme oba sviatky spojili a rodičom
sme blahoželali 4. 6. v rámci besiedky ku
Dňu rodiny. Žiaci recitovali básničky, tancovali, predviedli divadielka, predstavili
sa roztlieskavačky z druhej triedy a nakoniec tretiaci zaspievali pesničku.
Posledné týždne školského roka sú
vždy v znamení školských výletov. Tento rok prví absolvovali školský výlet žiaci


druhého stupňa a 27. 5. navštívili Trenčín. Prváci a tretiaci absolvovali výlet 8.
6. Prváci šli k prameňu Medokýš a výlet
ukončili na Borovej Sihoti. Tretiaci navštívili Pieninský národný park a splavili
Dunajec. Druháci a štvrtáci absolvovali
spoločný výlet do Bojníc (11. 6.).
„Ťažké boje“ o známky na vysvedčení vyvrcholili 23. 6., kedy sa uskutočnila klasifikačná porada. Nasledovali dni, keď sa
odovzdávali a dostávali učebnice, upratovali sa triedy, žiaci absolvovali dvojdňové
účelové cvičenie a v posledný deň pred
vysvedčením turnaj v stolnom futbale.
Slávnostné ukončenie školského roka
2014/2015 sa uskutočnilo 30. 6. Slávnosť začala štátnou hymnou a slávnostná atmosféra pokračovala oceňovaním výchovnovzdelávacích a iných výsledkov. Na konci
sa prváci rozlúčili s deviatakmi a deviataci so základnou školou. Koncoročné vysvedčenia si žiaci prebrali v triedach z rúk
triednych učiteľov a potom sa už rozpŕchli
na vytúžené dva mesiace oddychu.
V pedagogickom zbore sme sa rozlúčili s učiteľkou D. Vrbenskou, asistentkou
D. Meňhardtovou a s učiteľom P. Fajtom.
Do dôchodku odišiel aj dlhoročný školník J. Brziak. Všetkým želáme veľa šťastia, zdravia a nech sa im na nových pozíciách darí.
Základná škola otvorí svoje brány opäť
v septembri, opäť iná, opäť o niečo vynovená. Minimálne by sa malo opraviť
priestranstvo pred školou, na ktoré bolo
prisľúbených 12 000,- € z vládnej dotácie. Vláda tieto peniaze prisľúbila na výjazdovom rokovaní v Ružomberku.
Mgr. Zuzana Daňová

Víla na Bojnickom zámku

Výlet v Bojniciach
Druháci a štvrtáci sme sa 11. 6. 2015 vybrali spolu na výlet. S dobrou náladou
a batohmi plnými jedla sme nasadli do autobusu. Cesta spestrená spevom nám ubiehala dosť rýchlo. Ani
sme sa nenazdali a uvideli sme Bojnický zámok. Srdiečka sa nám rozbúchali
zvedavosťou.
V Bojniciach nás privítalo krásne slnečné počasie. Ako prvú sme navštívili bojnickú ZOO. So záujmom sme sledovali zvieratá. Opice sa nám predvádzali,
poskakovali, papagáje nás zdravili, no
medveď lenivo, s vyloženou nohou, odpočíval. Teplo unavilo aj levy a jaguára.
Vylihovali na slnku a vôbec sa nedali
rušiť. Najveselšie boli surikáty, zvedavo
k nám pribehli, aby sme ich mohli obdivovať. Slony sme zastihli pri kŕmení,
tak sme ich nerušili a pokračovali v našej ZOO turistike. Vo svojej kráse sa nám
ukázal aj vlk. Unavení teplom sme oddychovali pri lamách, jeleňoch, danieloch
a srnkách. Ako posledné sa s nami rozlúčili ťavy a zebry. Tak, dovidenia ZOO.

ťažké boje a dievčatá sa skrášľovali. Poviete si: „Fajn výlet!“ To nie je ešte koniec.
Čaká nás rozprávkový Bojnický zámok.
Na zámku sme mali zobudiť spiacu vílu
snov. Aby sa nám to podarilo, zbierali sme pierka z rozprávok. Akých? No
predsa tých najmilších: Perníková chalúpka, Janko a fazuľa, Koza rohatá a Zlatá priadka.
Čas nám ubehol veľmi rýchlo. Ani sme
sa nenazdali a schyľovalo sa k večeru.
Unavení, plní zážitkov, sme nastúpili do autobusu. Aby sa nám lepšie cestovalo, pán šofér pustil rozprávku, pri
ktorej poniektorí aj zaspali. S naším výletom aj s celým dňom sa nakoniec rozlúčila krásna dúha. Odbilo osem hodín večer a my sme sa zvítali so svojimi
rodičmi.

Žiaci boli rozdelení do troch družstiev:
v dvoch boli plavci, v jednom neplavci.
Každý deň prebehla teoretická časť zameraná na jednotlivé postupy pri nácviku štýlov plávania. Žiaci v úvode absolvovali vstupné testy plaveckej zdatnosti a zoznámili sa s vodným prostredím.
Skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárania sa, beh, skoky, cvičenia vo dvojiciach a hry s cieľom odbúrať strach. Učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom
prostredí. Postupne si osvojili splývavú polohu. Plavci nacvičovali plavecký
spôsob kraul a znak. Pri nácviku používali plávacie dosky, pomocou ktorých
zdokonaľovali prácu horných a dolných
končatín. Učili sa efektívne dýchať pri
plávaní.
Výcvikom sa rozvíjali vôľové vlastnosti
žiakov, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia. Učili sa aj tolerancii
a vzájomnej spolupráci.
Cieľom plaveckého výcviku bolo zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť
bez zastavenia. Pre neplavcov - zvládnuť splývanie a nebáť sa vody. Pozornosť sa venovala aj záchrane topiaceho
sa s nevyhnutnou prvou pomocou.
Mgr. Kvetoslava Čenková

Obedňajšiu prestávku sme si spravili v tieni pod stromami, kde sme oddychovali a netrpezlivo čakali na povel
NAKUPOVAŤ. Konečne! A nastala nákupná horúčka – dievčatá šperky a chlapci
pištole. Našťastie, oddychovanie pokračovalo, tak sme mohli svoje nakúpené
„drahokamy“ aj vyskúšať. Chlapci prežili
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Hádanky

Sudoku

Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik, kde vodička hučí, tam zobáčik strčí. Čo je to?
(bocian)

Ja som už raz taká. Pred tebou
nebočím. Čím lepšie ma kopneš,
tým lepšie vyskočím.
(lopta)

Koho treba biť, aby nás mohol
veseliť?
(bubon)

Sladká je a šťavnatá. Trhajú ju
dievčatá, oberajú mamy, zobkajú ju vrany. Červené má líčka. Je
to?

Divadelné predstavenie Sherlock Holmes (aj keď to

(čerešnička)

MDD úloha „Pavúk“

tak vôbec nevyzerá)

Pri cestičke rastie kríček ako
chrastie. Prútiky sťa hady hryzú, nieto rady. Plody, čierne uhlíky, chutia ako cukríky.

Sedí babka guľatá, má sto sukien zo zlata, keď ju raz vyzliecť
skúsiš, rozplakať sa pritom
musíš.

3

8 4
7

(cibuľa)

4

Kým má listy svieže, na vetvách
mu sedia ježe. Keď spadne jež
na líčko, znesie hnedé vajíčko.

2

(gaštan)

Bezhlavý tlsťáčik v širokom klobúku, na jednej nohe vybehol
na lúku.
(hríbik)

Máme domček zelený, na izbičky
delený, v nich drobné detičky –
zelené guličky. Veľa je tých detí,
ách! Veď som predsa sladký…

4
1

5

4
1
5 6
8

3

5

6
3

5
2

8

7

2
6

(hrach)

(černice)

Chovateľský deň v Podturni

Na trenčianskych hradných múroch

Deviataci sa lúčia so základnou školou

14
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Cibuľa, nielen kráľovná kuchyne
miesto potierať kúskom čerstvej cibule.
Ak vás bolí hrdlo alebo ste zachrípnutý,
pomôže vám osvedčený recept na cibuľový sirup. Nasekanú cibuľu uvaríme
s troma lyžičkami medu na sirup a užívame ho po lyžičkách trikrát denne.

Využijete ju aj v domácnosti
Zhrdzavené nože budú vďaka nej ako
nové. Vie taktiež pohltiť pach farby
po maľovaní. Cibuľa vie taktiež poslúžiť ako prírodný lapač baktérií. V období chrípok ju rozkrojte a nechajte voľne položenú na tanieriku. Vyčistí celý
priestor a baktérie nemajú šancu. No
na varenie ju už nepoužívajte a radšej ju
vyhoďte.
Hovorí sa, že cibuľa je kráľovnou kuchyne. Je to určite pravda, veď máloktoré
jedlo sa bez nej zaobíde. Napriek tomu,
že cibuľu dôverne poznáme a je takmer
každodennou prísadou v slovenských
domácnostiach, málokedy si skutočne
uvedomujeme, koľko priaznivých účinkov v sebe skrýva. Možno vás to prekvapí, ale túto ingredienciu ľudstvo pozná
už vyše 5000 rokov. Konzumujeme ju
surovú, varenú, pečenú i smaženú. Cibuľa obsahuje väčšie množstvo vitamínu C, vitamíny B1, B2, provitamín A, zinok, draslík, železo, selén, fosfor, vápnik,
síru a kyselinu askorbovú. Okrem toho
aj fytoncídy, ktoré ničia choroboplodné
zárodky a dokážu zastaviť rast niektorých baktérií a mikroorganizmov. Šťava
z cibule má antibiotické účinky, a preto dokáže vyliečiť niektoré druhy kašľa
i uvoľniť priedušky. Je taktiež močopudná a priaznivo pôsobí na obličky i močový mechúr. Nikdy cibuľu však nečistite
a nekrájajte do zásoby, po 24 hodinách
státia sa stáva toxickou.

kvecertín, ktorý je jedným z tých najsilnejších, má antioxidačné účinky, a preto
znižuje vysoký krvný tlak, hladinu tukov
v krvi, dokonca bráni aj vzniku rakovinotvorných buniek. Konzumácia cibule rapídne znižuje riziko tvorby nádoru
prostaty. Vďaka vysokému obsahu enzýmov má priaznivé účinky na zápchu
a plynatosť.

Ideálna pre alergikov
i astmatikov
Zaujímavosťou je, že zjedením surovej cibule sa údajne dá zastaviť alebo
zmierniť astmatický záchvat. Zásluha
sa pripisuje jej antialergickým účinkom
a tiosulfinátu (zložka éterických olejov),
ktorý rozširuje bronchiálne cesty. Alergici tvrdia, že účinok sa prejaví už pár minút po zjedení.

Zinkom proti osteoporóze
Švajčiarske výskumy poukazujú na preventívny vplyv cibule proti osteoporóze
vďaka vysokej koncentrácii zinku, ktorý
je potrebný na stavbu kostí. Obsah zinku, síry a kremíka takisto zlepšuje kvalitu vlasov i nechtov. V roku 2003 sa cibuľa dostala na zoznam potravín najmenej
kontaminovaných pesticídmi.

Ideálna pre diabetikov
Znižuje hladinu cukru v krvi, čo pripisujeme obsahu rastlinného hormónu zvaného glykoquín. Ten predlžuje rozklad
inzulínu v organizme a zároveň dobu
jeho pôsobenia. Rovnica je jednoduchá,
čím viac cibule diabetik zje, tým bude
jeho hladina cukru nižšia.

Liečivý sirup starej mamy
Kedysi ľudia verili, že cibuľa je účinným
amuletom proti moru. Dnes ju vieme
vďaka radám našich babičiek a mám využiť omnoho praktickejšími spôsobmi.
Je vhodnou prvou pomocou pri uštipnutí včelou i opare. Stačí postihnuté

Proti nádoru prostaty
Nájdeme v nej aj flavonoidy (rastlinné druhotné metabolity). Konkrétne
16
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Po prečítaní budete chodiť
spať s cibuľou v ponožkách
Čínska medicína verí, že nohy a zvlášť
chodidlá sú jednou z najdôležitejších
častí tela ovplyvňujúcich zdravie. Je to
preto, lebo meridiány v tele sú spojené
s vnútornými orgánmi. Cibuľa a cesnak
majú aj antibakteriálne účinky.

TJ ŠTART
Práve skončená sezóna 2014/2015 bola
najúspešnejšia od postupu do prvej
triedy, čo sa týka postavenia v tabuľke
a myslím, že aj čo sa týka celkovej klímy
v celom klube. Druhé miesto je pre nás
krásny úspech a určité zadosťučinenie,
že sa niekde posúvame, keďže pred tromi rokmi sme súťaž krvopotne zachránili. V áčku sa vytvorila výborná partia,

výsledky neboli náhodné. Z 26 zápasov
sme 16 vyhrali, 3 remizovali a 7 prehrali s celkovým skóre 54:28. Po skončení
súťaže sa stretol výbor s hráčmi Áčka
a spoločnými silami sme ponatierali brány, tyče za bránami a tiež bariéry
okolo celého ihriska. Žiaci v malom futbale skončili na 4. mieste, keď získali 18
Ľubomír Oravec
bodov so skóre 18:39.

Na chodidlách sa nachádza približne
7000 neurónových zakončení (meridiánov), ktoré idú priamo do vnútorných orgánov. Preto je dobre ich aktivovať a chodiť napr. po tráve naboso.
Stimuláciu dosiahneme aj pomocou
cibule. Jednoducho nakrájajme cibuľu na kolieska a položme si ju na chodidlá do ponožiek, najlepšie v noci. Počas
spánku cibuľa urobí svoju robotu – prečistí telo za nás. Obsahuje kyselinu fosforečnú, ktorá prechádza cez pokožku
do krvi a tak zabije vírusy a baktérie. Cibuľa prečistí aj okolitý vzduch. Je pravda, že zapácha ale je účinným nástrojom k zabráneniu prenosu infekcií.
My starší si iste dobre pamätáme, ako
naši rodičia čistili črevá pri zabíjačke.
Najprv sa umyli črevá na Štiavnici a potom naložili do pokrájanej cibule, ktorá
za pár hodín urobila veľkú robotu: vyčistila, vybielila a vydezinfikovala zanesené črevá, ktoré slúžili na výrobu tých
najlepších zabíjačkových pochúťok švankesov, klobások, jaterníc...
Použitý zdroj: internet
Pripravila Mgr. Jana Pivková
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Vitajte
v Jáne pán
farár

Pohľad z útesu na Costa Mediterranea zakotvenú v strede obrovského santorínskeho kráteru,
ktorý vznikol po výbuchu sopky v roku 1600 pred Kristom bol úchvatný

Pohľad na prístav Terst z Costa Mediterranea, jediný prístav na otvorenom mori a brána do sveta Rakúsko-Uhorskej monarchie

Východné Stredomorie
V apríli tohto roku sme absolvovali týždennú okružnú plavbu po východnom
Stredomorí. V bývalom jedinom rakúsko-uhorskom a terajšom talianskom
prístave Terste sme sa nalodili.

premiestnili do kykladského súostrovia
v tyrkysovom Egejskom mori, na bohémsky ostrov Mykonos. Nasledujúce
ráno sme sa preplavili k neďalekému
ostrovu Santoríni, ktorý je ostrovom vulkanického pôvodu. Strmé čierne skalné
útesy na západnej strane ostrova majú
na hrebeňoch snehobiele čiapky – rady
domov – niektoré s modrými a červenými strechami. Na druhej strane ostrova
sú krásne čierne pieskové pláže.

Po jednodňovom zastavení v južnom
Taliansku, v meste Bari, sme dali Jadranu
good-bye a preplavili sme sa na ostrov
Korfu, grécky Kerkiry, ktorý je už v Iónskom mori. Rakúska cisárovná Alžbeta
Bavorská, známa ako Sissi, sa do ostrova zamilovala a dala si tam postaviť zámok. Pokrstila ho Achillion, podľa bájneho hrdinu z Tróje Achilla. V zámku je
teraz múzeum umeleckých predmetov. Po dni strávenom na Korfu sme sa

Predposlednou zástavkou našej plavby bol unikátny Dubrovník. Je na chorvátskom pobreží Jadranského mora a je
v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. K tomu nie je čo dodať.

Arrivederci sme našej spoľahlivej Coste
Mediterranea dali zase v Terste, kde sme
sa presne týždeň predtým s týmto korábom zvítali.
Bolo pekne a čerstvo, takmer žiadne
vlny ani vetry. Tak, ako v Liptove v apríli. Dni sme trávili na pevnine a na palube. Plavili sme sa väčšinou v noci. Costa Mediterranea je štrnásť poschodový
plávajúci hotel pre tisícosemsto cestujúcich. Deväťsto námorníkov, kuchárov,
stevardov, strojníkov, atď. najímaných
zámerne v rôznych, v našom prípade
v osemdesiatich krajinách sveta. Dobrý príklad, ako môže „mutli-kulti“ spoločnosť fungovať dokonca aj v malom

Ku bielym kaskádovým domom a suvenírovým obchodom na hrebeňoch útesov sa z prístavu
dostanete pešo, na somároch, alebo pohodlnou kabínkou lanovky...
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Veža evanjelického kostola na ostrove Korfu

Bazénov na kúpanie a sladké ničnerobenie bolo
na Coste niekoľko

Pekných kostolov je na gréckych ostrovoch veľmi veľa...

priestore.Stevard José, ktorý sa vzorne staral o našu kajutu, bol napríklad
z Guatemaly.

len potraviny. Vraj keby toľko nedlhovali
nemeckým a francúzskym bankám, ani
by ich nikdy do EÚ nezobrali. Z našich
nákupov na ostrovoch mám taký dojem, že ostrovní Gréci a nielen ostrovní žijú skoro výlučne z turistov a žiadny
priemysel som tam nevidel. Predávalo
sa bez papiera veľmi často, čiže dane
sa neplatia a štát nemá eurá na penzie,
školstvo, nemocnice atď. Grécka vláda si na veľké úradnícke platy a vysoké penzie požičiavala a svoje dlhy teraz
nemá z čoho splácať. V čase, keď som písal prvú verziu tohto článku, bol grécky
odchod z Európskej únie stále v hre, ale
zdá sa, že dilema skončila a Grécko je
„zachránené“, hoci grécky dlh je vraj nesplatiteľný. Grécko v EÚ zostane. Zvíťazilo menšie zlo ako by bol Grexit, po ktorom by na juhu EU zostala veľká diera.

Na otvorených palubách lode, kde sa
cestujúci v každý pekný deň vyrojili,
boli stovky lehátok na opaľovanie okolo bazénov, obrovská vodná šmýkačka
a na vrchnej palube aj polkilometrová
bežecká/prechádzková dráha. V útrobách lode boli ďalšie telocvične, kostolík, koncertná a divadelná sála pre skoro
tisíc ľudí, kasíno, tanečné parkety, beauty salóny, predajne, knižnica a niekoľko
„all inclusive“ jedální, v ktorých sa podávali jedlá a nápoje, ovocie, šaláty a zákusky zo všetkých kútov sveta. Proste
výber všetkého možného aj nemožného. Bohužiaľ aj veľké plytvanie a obžerstvo. Zatiaľ čo neďaleko od našej lode,
v Afrike, ľudia zomierajú od hladu! Ale
to je na dlhšie...
O Grécku sa stále veľa hovorí a píše
a nedá mi nepripojiť sa. Neviem posúdiť, či grécki politici hrajú férovo, alebo
či blufujú,ale myslím si, že skôr to druhé,
cirkus Humberto. Ja som bol v Grécku
prvý raz v živote, ale kamaráti, ktorí boli
v Grécku viackrát, si myslia, že Gréci skoro nič nevyrábajú a exportujú väčšinou

Viem, že moje články sú len chabou
náhradou návštevy tých miest, o ktorých píšem. To platí aj o gréckych ostrovoch napriek tomu, čo si myslíme o ich
politikoch. Odporúčam loďou! Týždeň
na Costa Mediterranea v kajute s balkónom stojí 435 eur na osobu. Raz v živote
ich treba vidieť! Cestovný pas a víza zatiaľ netreba...

Cesty Pána sú nevyspytateľné. Cesty
a zákony rimsko-katolíckej cirkvi sú
dané. A keď sa tieto dve cesty spoja,
treba sa poberať na inú „štáciu“. Tak
sa stalo , že dňa 5. júla 2015 v našom
krásnom historickom kostolíkou odslúžil poslednú svätú omšu náš pán
farár ThDr. PeadDr. PhDr. František
Kočibal PhD. Dvanásť rokov ubehlo
ako voda a z rozhodnutia Mons. Štefan Sečku, spišského diecézneho biskupa zmenil svoje pôsobisko. Za jeho
dlhoročnú pastoračnú prácu mu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
No a 8. júla 2015 na večernej svätej
omši sme za prítomnosti pána dekana Mgr. Ing. Stanislava Culku z Liptovského Mikuláša privítali nového
duchovného pastiera našej Jánskej
farnosti, pána farára Mgr. Ing. Františka Čureju. Plní očakávania, kto to
bude, ako to bude, sme prišli na večernú svätú omšu. Z úst pána dekana
sme si vypočuli menovanie za správcu farnosti Liptovský Ján a slávnostnú prísahu z úst nového pána farára.
A … sympatický človiečik je to, milý,
usmievavý, plný empatie. Potvrdila to
aj následne jeho prvá nedeľná svätá
omša u nás.
Vážený pán farár,
dovoľte mi Vás v mene mojom,
v mene všetkých veriacich, ale aj
v mene všetkých obyvateľov našej malebnej obce srdečne privítať
a do ďalších rokov strávených v našom kruhu popriať veľa zdravia, pohody, trpezlivosti, radosti a to hlavné, veľa Božích milostí. Nech sa Vám
u nás páči a ste tu spokojný.
Ing. Zuzana Eichlerová

Rudo Gajar
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Ako jánski „chlapci“ futbal hrajú…
Doprajme tým našim chlapom trochu radosti, nech sa „vybláznia“ ,
odreagujú, pozitívne nabijú a naštartujú do nastávajúceho týždňa
aj napriek tomu, že súboje sú neraz veľmi tvrdé, dramatické a plné
adrenalínu, kedy často prichádza aj
k faulom a neraz aj drobným zraneniam.
V konečnom dôsledku nejde o víťazstvo jedného alebo druhého mužstva,
ale o zábavu „chlapcov v rokoch“ ktorí sa
vracajú tak trochu do detských čias.
Nech sa im darí, hlavne nech sú zdraví,
nech sa „nedochrámu“ a nech sú takí akí
sú… Veď sú naši a máme ich rady.

Nie, milí Jánčania, nebudem písať o jánskom futbale, o našich oficiálnych hráčoch. Chcem vám dať do povedomia
aktivitu športovcov – nadšencov futbalu, ktorí sa každú nedeľu v pote tváre
naháňajú za loptou – v zimných mesiacoch v telocvični ZŠ a v lete na futbalovom ihrisku v Liptovskom Jáne.
Sú to páni v rokoch a ich vekové rozpätie si ani netrúfam presne určiť, prosto
mladí, strední ale už aj tí postarší, teda
z radov seniorov. Jednoducho cháska,
ktorá si udržiava svoje zdravie, kondíciu,
životný štýl v príjemnom kolektíve.
Zápas trvá približne hodinku a pol, no
a po skončení sa treba vydýchať a pritom spoločne, pri niekedy menšom, inokedy väčšom občerstvení (závisí od pohody a nálady hráčov), prebrať súčasnú spoločensko-ekonomickú situáciu
štátu, problémy obce ale aj svoje osobné úspechy či neúspechy. Takže v jednom nedeľnom predpoludní sa spája
veľa užitočných aktivít, ktoré slúžia či už
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k fyzickému alebo duševnému rozvoju
a rovnováhe „chlapcov“ hráčov.
Po uplynutí predpoludnia sa rozídu a každý príjemne unavený zasadne doma k nedeľnému obedu, navyše
spokojný, že ušiel od bežných nedeľných povinností, ako je čistenie zeleniny
do kuracieho vývaru, zemiakov k rezňu
a ďalších podobných prác v kuchyni. No
a po obede sa oddajú sladkému ničnerobeniu – veď po takom ťažkom zápase
si predsa treba riadne oddýchnuť!
Čo poviete dámy, čo tak založiť si tiež takúto skupinku, ktorá by sa schádzala počas nedeľného predpoludnia napríklad
pri cvičení pilates či kalanetiky, potom
v rámci strečingu a relaxu si po cvičení
vypili šálku kávy, rozobrali módu, kuchárske recepty, deti a podobné ženské
veci. A po celej tejto aktivite by sme prišli k hotovému prestretému nedeľnému obedu, ktorý by nám pripravili naše
polovičky. Ale som už uletela, však? Je
to fikcia. Vrátim sa preto na zem.

Ale na záver mi nedá pochváliť aj skupinku nadšencov z ich radov, ktorí aktívne cestujú s našou slovenskou reprezentáciou na kvalifikačné a iné zápasy a dôstojne reprezentujú Slovensko
a našu malebnú dedinku Liptovský Ján
aj v zahraničí. Pýtate sa, ako? Chodia
povzbudzovať, skandovať so slovenskou štátnou zástavou, na ktorej je výrazne vyznačená aj obec Liptovský Ján.
A neraz ich bolo možné vidieť aj v záberoch z prenosov týchto futbalových
zápasov. Za to im patrí chvála. Pre ilustráciu, v tomto roku sa už zúčastnili
trikrát na medzištátnom zápase v Žiline a na jeseň majú namierené do Žiliny na súboj s Ukrajinou a vrcholom sezóny bude účasť na zápase v Španielsku, kde ich určite uvidíme skandovať:
„Slovenskóóóóó´!“
PS.: Aktualizovaná správa! Najnovšie
rozšírili chlapci – hráči taktickú prípravu na zápas aj do stredu týždňa, kedy
sa stretnú a dopodrobna rozoberú taktiku, postup, postavenie hráčov a všetko
okolo nedeľňajšej hry na neutrálnej pôjde, mimo telocvične, kde si aj kondičku
upevňujú veľmi populárnym športom –
slovenskou hádzanou :-)
Ing. Zuzana Eichlerová
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