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Veľkonočné upratovanie
Všetko okolo nás sa rýchlo mení. Staré veci ľudia vyhadzujú a kupujú nové. Niektorí sa riadia heslom:
všetko staré patrí na smetisko. A ľudia vyhadzujú
všetko: staré topánky, šaty, starý nábytok, staré knihy,
staré spevníky, Biblie, sväté obrazy. Sú presvedčení, že
so starými vecami treba urobiť konečne poriadok a dať
priestor iba novým.
Je v tomto meniacom sa svete ešte niečo, čo sa nemení?
Áno, sú také skutočnosti. Jednou z nich je skutočnosť našej smrti. Je stopercentne isté, že každý z nás umrie. Je tiež
stopercentne isté, že sa zem otáča a zajtra ráno bude ráno.
Ale tou najdôležitejšou skutočnosťou je to, že Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych a žije.
Na Veľký piatok ľudia verejným hlasovaní odsúdili Ježiša
k smrti a k poprave na smetisku Golgota. Rozhodli sa, že Ježiš patrí na smetisko. Vo veľkonočné ráno vstal Ježiš z mŕtvych
v novom duchovnom tele. To je historická udalosť, ktorú nikto
nevie vyvrátiť ani zmeniť. Ona platí a bude platiť naveky. A nielen to. On vraví, že je Mu daná všetka moc na nebi a na zemi
a túto moc Mu nemôže nikto vziať.
Prokurátor Pontský Pilát vyslovil na Veľký piatok veľmi dôležitú
otázku, ktorá zaznieva v celých dejinách: (Mt 27,22) „Čo urobím s Ježišom?“ Pilát sa ocitol na najťažšej križovatke svojho života. Vedel, že
Ježiš je nevinný, davy však žiadali jeho ukrižovanie. Svoju dilemu vyjadril otázkou: „Čo urobím s Ježišom?“ Nakoniec pod tlakom davu Ježiša poslal na smrť na smetisko.
Pilátova otázka však znie v celých dejinách. Každý človek sa s Ježišom,
s Jeho krížom nejakým spôsobom stretáva. Každý človek si teda kladie otázku: „Čo s tým Ježišom ukrižovaným, o ktorom kresťania tvrdia,
že vstal z mŕtvych?“ I v 21. storočí sú tu davy, ktoré volajú: Na smetisko. A človek má dve možnosti: podľahnúť volaniu davu a Krista poslať
na smetisko, alebo odvážne zavolať: Nie! Ježiš na smetisko nepatrí! Ježiš
patrí môjmu životu. Každý z nás si musí dať odpoveď na túto otázku.

Aktuality z obce
Začiatok roka prináša so sebou možnosť
zhodnotiť uplynulý rok. Najviac potešil nárast návštevnosti turistov Liptovského Jána a Jánskej doliny a tým samozrejme aj výberu dane z ubytovania
takmer o 27% ,čo predstavuje celkovo
sumu viac ako 140.000,- €, tieto sa použijú na rozvoj obce a rozvoj cestovného ruchu, ako napríklad rekonštrukciu chodníku na Novej ulici, celoročnú
údržbu verejných priestranstiev a iné.
Tak, aby naša obec zanechávala v občanoch a návštevníkoch i naďalej dobrý dojem. Keď hovoríme o tomto roku,
napriek nedostatku snehu na začiatku
tohto roka, sa dá zimná sezóna hodnotiť ako dobrá. Prevažnú väčšinu ubytovaných hostí tvorili turisti zo Slovenska
a Čiech. Hodnotenia a ohlasy turistov sú
pozitívne, a tak dúfame, že i letná sezóna bude minimálne tak dobrá, ako minulý rok, aj keď neočakávame znova
taký nárast ako v roku 2014.

Posedenie pod jedličkou
Pán starosta vyhodnotil aj aktívnu prácu
občanov obce a udelil im Pamätné listy. Boli medzi nimi i naši členovia: Mária
Barániová k životnému jubileu 80 rokov
za celoživotnú prácu, Mária Gloneková
za dobrovoľnícku činnosť, pomoc chorým a nevládnym, Anna Jezná za prepožičanie exponátov pre expozíciu „Naše
dedičstvo“ a celoživotnú prácu, Jozef Lukáč za tvorivú činnosť – inštaláciu výstav
na expozícii „Naše dedičstvo“.

kamerových záberov zaistiť páchateľov trestnej činnosti v Jánskej Doline.
Z týchto dôvodov obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo rozšírenie kamerového systému a v najbližších dňoch bude
kamerový systém doplnený o ďalšie
kamery.
V pláne je i ukončenie rekonštrukcie
chodníkov na Novej ulici najneskôr
do konca apríla . Toto je hlavná podmienka VÚC Žilina, aby pristúpilo k rekonštrukcii vozovky 3. triedy na Novej
ulici, ktorá spadá do jeho kompetencií.
Obec nemôže investovať do rekonštrukcie vozovky na Novej ulici, nakoľko táto
nie je majetkom obce, čím by obec porušila rozpočtové pravidlá pri nakladaní s finančnými prostriedkami. Budeme
i naďalej vyvíjať tlak na VÚC Žilina ,aby
v čo najkratšom čase pristúpilo k vyasfaltovaniu vozovky.
Samozrejme i v našej obci sa vyskytujú
notoricky sa opakujúce problémy. Medzi ktoré patrí nedostatočná separácia
domového odpadu, napriek množstvu
kontajnerov na separovaný zber a zbernému dvoru priamo v našej obci stále evidujeme v komunálnom odpade
zložky , ktoré sa dajú separovať. Preto

Na začiatku tohto roku obec pristúpila k montáži kamerového systému
v obci, aby sa zvýšila bezpečnosť občanov a návštevníkov a dodržiavanie
verejného poriadku. Za pár dní fungovania sa tento krok ukázal ako veľmi
dobrý, nakoľko sa podarilo na základe

prosíme občanov, aby tomuto problému venovali väčšiu pozornosť, sú to peniaze nás všetkých, ktoré vyhadzujeme
na skládku.
Druhý súvisí s chovom najobľúbenejšieho domáceho miláčika a to psa. Venčenie psov v obci a blízkom okolí bez
použitia vodítka a sáčku. S miznúcim
snehom sa objavili pozostatky po ich
venčení. Pracovníci obce každoročne
strávia pri ich odpratávaní z verejných
priestranstiev niekoľko dní. Zároveň sa
kopia na obecnom úrade sťažnosti obyvateľov bytových domov o porušovaní VZN 5/2008 o chove a držaní zvierat.
Preto žiadame majiteľov psov, aby sa
pri ich chove správali zodpovedne. Ako
vyzerá naša obec v očiach návštevníkov ale aj v našich vlastných je len naša
vizitka.
Mgr. Juraj Filo

Vítanie nového roku pri Kadi
…po roku prišiel ten čas, keď naše kroky
ku Kadi viedli nás…

A to nielen nás obyvateľov Liptovského Jána, ale i turistov a návštevníkov našej obce. Po príchode ku Kadi už z diaľky nás vítali rezké melódie dychovky.
Pán starosta všetkých srdečne privítal

Vítanie nového roku 2015 pri Kadi je
naše prvé spoločné stretnutie v roku.

Okrem vymenovaných obdržali pamätné listy Tatiana Hlavienková, Ján Paciga
starší a Dušan Čurný.

S prichádzajúcimi Vianocami chystal
obecný úrad s obecným zastupiteľstvom pre všetkých dôchodcov obce
„Stretnutie pod jedličkou“. Čakalo nás príjemné prostredie v hoteli Štart. Po krátkom príhovore starostu Mgr. Juraja Filu
predviedli program deti MŠ a žiaci ZŠ.
Boli to milé básničky, pesničky, tančeky, ktoré nám vtisli slzy do očí a veľmi
potešili naše srdcia. Pán starosta poďakoval deťom za predvedený program.
Pani Viera Brtáňová sa za prítomných

seniorov poďakovala deťom MŠ a žiakom ZŠ a pani učiteľkám a vychovávateľkám za krásny program. Zároveň poďakovala OÚ a OZ a starostovi za prípravu a priebeh krásneho popoludnia.
Obdobne aj vedúcemu a pracovníkom
hotela Štart za prípravu sály a občerstvenie, ktoré pre nás pripravili. Poďakovanie patrí aj SENIOR BEND-u za príjemné hudobné pobavenie.

Napísala Viera Brtáňová

a poprial všetko dobré do nového roku,
hlavne pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu. Pracovníci OÚ sa postarali
o občerstvenie, ktoré pri chladnom počasí dobre padlo. Takto sme si popriali šťastný nový rok vzájomne priatelia,
známi a príbuzní. Niekoľko odvážlivcov
sa namočilo do Kade, iní si zas zatancovali pri dychovke. Po západe slniečka po ochladení dychovka prestala hrať
a my sme pomaly odchádzali.

Dňa 6. 1. 2015 sa v našom kostole sv.
Jána Krstiteľa konal Trojkráľový koncert.
Úvodom koncertu sa predstavil domáci spevokol sv.Jána Krstiteľa, ktorý sprevádzal môj úžasný kolega Jožko Kotlár
a Zuzka Čarnoká. Tradične sa predstavil
mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň pod vedením ev. farára Petra
Tajáta z Liptovského Jána a pozvanie prijal aj miešaný evanjelický spevokol pod
vedením mne tak blízkej osoby Broňky
Majerčíkovej z Liptovského Hrádku. Duchovným slovom sa k nám prihováral náš
duchovný otec František Kočibal. Na záver
sa predstavil Jožko Kotlár ako sólový huslista so skladbou: T. Albinoni – Adagio.
Odzneli skladby rôznych autorov a každé vystúpenie bolo odmenené potleskom vďačného publika. Najrozšírenejšiu a jednu z najkrajších piesní
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Okrem nášho SENIOR BEND-u sa o našu
zábavu postarali i „Haluškovci“, ktorí
nám hrali a spievali na želanie. V takejto
veselej atmosfére sa nám ani nechcelo
odísť domov. Ešte raz všetkým, ktorí sa
postarali o plnohodnotný zážitok patrí
veľké poďakovanie.

Trojkráľový koncert

Napísala Viera Brtáňová
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Odovzdávania pamätných listov sa zúčastnili aj poslanci OZ Ľubomír Urban,
Roman Vais, Katarína Budová, Zora Šimovčeková a Jaroslav Adamčík. Po tomto akte sme si pochutnali na výbornej
kapustnici.



Tichá noc sme si zaspievali spoločne so
všetkými prítomnými. A azda sme si vtedy viac ako inokedy uvedomili dôležitosť jednoty, pohody, pevného miesta
v rozmanitej farskej rodine, kde máme
rozdávať z darov, ktoré do každého vložil náš Boh. Ďakujem Bohu, že sme svojou troškou mohli priniesť malému Ježiškovi úprimný hudobný darček a potešiť ľudí dobrej vôle. Viem, že to môže
vyzerať len ako pekné pozlátko, ale nie
je to tak. Za tým všetkým sa skrýva tvrdá
práca nielen na speve, ale aj na úprimných priateľstvách, ktoré nás spájajú a vytvárajú silné puto. Plný kostol
a dobrá atmosféra všetkých presvedčili,
že takéto podujatia ľudia vítajú a sú potrebné. Hlavne preto, aby človek v tom
zhone dnešného sveta mohol pookriať
i duševne.
Petra Dubjelová
Noviny z Jána
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Vyhodnotené boli masky ktoré sa zúčastnili sprievodu. S najmladším účastníkom v kočíku bola rodina Kráľová
s trojmesačným vnúčaťom. Najstaršou
účastníčkou bola seniorka – lienka Anna
Strapoňová. A nadpočetnejšou skupinou masiek boli naše seniorky lienky.
Počiatočnú časť zábavy vzala do rúk
hudba Haluška, ktorí hrali a spievali
na želanie prítomných. Zábava sa stupňovala vyvrcholením bola diskotéka.

Tešili sme sa na fašiangy
Príprava na fašiangy bola poznamenaná tvorivou prácou senioriek sústredených okolo Želmíry Šutliakovej, Anny
Strapoňovej a Miriam Štolfovej. Z ich
iniciatívy vznikol návrh na kostnými lienok, ktorými prekvapili nielen nás, ale
aj verejnosť. Zostrojenie kostýmov bolo
pracné, ale výsledok bol úžasný. Tak ako
príprava kostýmov bola sprevádzaná
s nadšením, tak i príprava fašiangového sprievodu bola sprevádzaná nadšencami, ktorým záleží na tom, aby sa
tieto zvyky a tradície udržali aj v našej
obci. Celé toto podujatie zastrešil OÚ,
OZ a starosta obce Juraj Filo v spolupráci s hotelom Štart a Vladimírom Balcom.
Fašiangový sprievod prechádzal obcou
za sprievodu hudby Haluška – spievalo
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Toho ročné fašiangy zvládli organizátori, účinkujúci a účastníci na výbornú.
Veľmi dobre sa medzi nami cítila pani
Emma Žišková predsedníčka ZO JDS
v Dovalove, ktorú sme na naše fašiangy
pozvali. K celkovej atmosfére prispelo
nádherné počasie.
Napísala Viera Brtáňová

sa a tancovalo. Na účastníkov sprievodu čakali „Občerstvovacie stanice“ pri
niektorých rodinných domoch, medzi
prvými boli Kráľovci, starosta pri OÚ, postupne Mlynčekovci, Schwartzovci, Brtáňovci, Peniažkovci, Lukáčovci, Šutliakovci, Garabášovci, Budovci, Dúbravcovci. Veselo bolo pri penzione Koník
i u Mikušiakov.
Fašiangujúcim sa dostalo veľa i do košíčkov, čím ponúkali aj posádky okolo
idúcich áut. Sprievod tiahnucich sa obcou bol plný krásnych masiek od najmenších v kočíku až po seniorov. Svoju
ukončil v hoteli Štart, kde bolo pripravené občerstvenie a zábava sprevádzaná
diskotékou Vladka Balcu.
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Zo života ZO-SZPB

90 ročný
jubilant
Jeden deň v roku – náš i medzinárodný
Do budovy Štartu – cieľa nášho dnešného stretnutia prichádzajú ženské postavy. Po jednej, dvoch či v skupinkách
oživujú ešte pusté predjarné ulice. Začiatok marca je vždy taký, ešte trochu
ospanlivý po tuhej zime len pomaly začína dýchať jarou. A predsa je tento deň
už iný, vidno to v pohyboch i očiach prichádzajúcich žien. Koľko razy už s rovnakými pocitmi vítali novú jar, koľko
razy počuli slová vďaky a uznania, koľko
razy si ukradomky utreli slzu dojatia. Ani

dnes to nebude iné, a aj keď to poznajú,
ochotne sa podvolia sviatočnej atmosfére sviatku žien.
Každú prísediacu ženu víta úsmev starostu Juraja Filu a neodmysliteľný červený karafiát – symbol tohoto dňa. Veľa
takýchto karafiátov prešlo rukami žien,
a postriebrené vlasy väčšiny prítomných svedčia o veľkých kyticiach. V sále
to šumí tlmenými rozhovormi, ženy sa
pozdravujú, tešia sa zo stretnutia a kulisa červených kvetov dáva celej miestnosti slávnostný ráz.
Starosta už privítal aj poslednú ženu a pristupuje k mikrofónu, ale ešte raz pozdravil
všetky ženy a jeho pár slov hreje pri srdci.
Sviatočné posedenie môže začať.
Na začiatku sú to ukážky spoločenských
tancov v podaní Mirky Špačkovej a Mateja Multáňa.

Tí mladí to ozaj vedia a hudba, ktorá ich
sprevádza len umocňuje umelecký zážitok. Nasledujú pozdravy od detí – najskôr tí najmenší z materskej školy s pesničkami lásky a poďakovanie, potom
starší školáci, ktorí už chápu čo znamená slovo mama. Krásne a dojímavé.
A na spestrenie hudobný pozdrav ľudového fujaristu Ivana Brosku zo Závažnej Poruby, ktorému ani niekoľko desať
krížikov na chrbte nebráni zanôtiť tak
od srdca tú našu, liptovskú. Medzitým
opäť krásne ukážky tancov a na záver
pozdrav zo zahraničia – tirolské jódlovanie od pána Brosku urobilo tú správnu
bodku za kultúrnym programom. Hoci
aj od slovenského speváka.
Zlatým klincom programu bola hudobná produkcia manželov Vozárikovcov,
ktorá najmä spevom napĺňala sálu a pozývala k spevu i tancovaniu. Aj žena zo
ženou dokáže vykúzliť na parkete tanečné kroky pre potešenie oka. A nechýbalo ani sladké potešenie, či pohárik
dobrého vínka.
V dobrej nálade sa slnečné popoludnie prehuplo do podvečera a pouličné lampy osvetľovali cesty domov.
Ženy sa postupne vracali k svojim rodinám a s úsmevom na perách spomínali na prežité chvíle. Úprimná vďaka
všetkým, ktorí sa pričinili o tento krásny
deň.

Ján Paciga st. sa narodil 19. marca
1925 v Očovej. Detstvo prežil vo Vígľaši v početnej rodine súrodencov ako
najmladší z nich. V mladom veku ako
19 ročný nevojak sa zapojil do SNP.
Po zajatí ich bojovej skupiny spolu
s bratom Ondrejom boli prevezení
do koncentračného tábora v Poľsku.
Tu musel tvrdo pracovať a byť pod
neustálym psychickým tlakom a neprestajnou hrozbou smrti, ktorá ich
čakala za každým rohom. Po skončení druhej svetovej vojny sa stal dôstojníkom ČSL ľudovej armády. Pracoval v rôznych vysokých štátnych
funkciách. Vysokú školu skončil v Prahe. Pracoval na ministerstve národnej obrany. Z Prahy prešiel rôznymi
štátnymi a politickými funkciami.
V sedemdesiatych rokoch pracoval
na Vojenskej správe v Liptovskom
Mikuláši. Odtiaľto odišiel do zaslúženého dôchodku v hodnosti podplukovník. Od roku 1964 žije v Liptovskom Jáne spolu so svojou rodinou.
V ZO-SZPB v Liptovskom Jáne pracoval v rôznych funkciách ako tajomník,
pokladník, revízor účtov. Za svoju príkladnú celoživotnú prácu bol ocenený vysokými štátnymi a rezortnými
vyznamenaniami. Je držiteľom medaily za odbojovú činnosť.

Dňa 10. 12. 2014 sme sa zišli v reštaurácii
hotela Štart, aby sme zhodnotili bohatú
našu činnosť za rok 2014. Výročná členská schôdza sa niesla v priateľskej atmosfére. Prítomných členov privítal starosta obce pán Mgr. Juraj Filo. Správu o činnosti ZO-SZPB predniesol predseda M.
Jančuška. Zhodnotil prácu jednotlivých
členov ZO, prácu výboru – vyhodnotil
našu činnosť. Na úlohy a oslavy v roku
2014 sme sa dobre pripravili, o čom
svedčí aj poďakovanie z oblastného
výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši.
Všetkým našim členom venovali ďakovné listy za ich činnosť.

V diskusii sme si vytýčili úlohy, ktoré nás
čakajú v roku 2015. Sú to hlavne oslavy: Oslobodenia obce 1.2.1945, relácia
v miestnom rozhlase, 8. máj – 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny, 71. výročie SNP. Pripraviť sa aj na XVI. zjazd SZPB
v roku 2015 v B. Bystrici.

Na VČS sme si zvolili výbor ZO. V ďalšom období bude pracovať v zložení:
predseda ZO M. Jančuška, tajomník pán
Mlynček Ján, pokladník Elena Daňová,
revízor Nadežda Cholvátová. Naďalej
v našej práci sa nám nedarí rozširovať
členskú základňu. Preto uvítame každého, kto má o naše združenie záujem.

Srdečne blahoželáme. Dňa 9. 3. 2015 sa
dožil pekného životného jubilea náš
člen pán Ján Mlynček 65 rokov. Výbor
ZO-SZPB ako aj všetci členovia mu prajú
veľa zdravia a rodinnej pohody.

Po malom občerstvení predseda ZO
poďakoval prítomným za účasť a VČS
ukončil. Výbor ZO touto cestou ďakuje
OÚ v Liptovskom Jáne Mgr. Jurajovi Filovi za veľmi dobrú spoluprácu v roku
2014. Ďakujeme aj Jednote dôchodcov
v L. Jáne hlavne Vierke Brtáňovej.

Prajeme všetkým úspešný rok 2015.
Predseda ZO-SZPB, M. Jančuška

ZO SZPB v Liptovskom Jáne a obec Liptovský Ján
vás pozývajú na oslavy
70. výročia oslobodenia vlasti
dňa 8. mája 2015
pri pamätníku padlých o 17.00 h

ZO-SZPB v spolupráci s oblastným
výborom SZPB v Liptovskom Mikuláši a obecným úradom v Liptovskom
Jáne menovanému jubilantovi pripravili milú oslavu jeho 90-tin. Popriali mu ešte veľa zdravia a rodinnej
pohody medzi svojimi blízkymi.
Výbor ZO-SZPB v Liptovskom Jáne dňa 2.3.2015

Ing. Adela Nikitinová
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Ukrytá história Jánskej doliny
Stanišovské jaskyne ukrývajú vo svojom
tmavom podzemí nejedno tajomstvo.
Žiaľbohu mnohé z nich už nikto nikdy
neopráši, stratili sa v rieke času. Niektoré
zaujímavosti sa však v podzemí zachovali a čakajú na svojho objaviteľa.

Deti na konci Stanišovskej jaskyne

Vodopád v Šuštiačke

Z činnosti jaskyniarskeho krúžku
Pri prednáške o jaskyniach deťom v Liptovskom Jáne som sa dakedy pred desiatimi rokmi v triede opýtal: kto z vás
bol na Ohništi? Na moje prekvapenie sa
vtedy prihlásila iba pani učiteľka Jandová. Naplno som si uvedomil čo to znamená až vtedy, keď dcéra začala navštevovať základnú školu. Virtuálny svet ju
pohltil natoľko, že dokáže sledovať televízor, šťukať do mobilu a ešte zároveň sledovať aj počítač. Reálny svet sa
jej zmenšil a napríklad vo veku 12 rokov
s kamarátkami sama ani nevystúpila
na kótu Háj nad Liptovským Mikulášom.
Samozrejme, že veľa krát navštívila Tatralandiu a podobné zariadenia, kde sa
nevyžaduje samostatné myslenie, iba sa
kopírujú vopred pripravené cesty a prežíva naplánované dobrodružstvo.

kde si deti pozreli časť chodieb v sprievode skúseného jaskyniara J. Vajsa, ktorý v 80. rokoch minulého storočia objavil s priateľmi pokračovanie tejto jaskyne v dĺžke asi kilometer.
Ďalší výlet s 31 účastníkmi sa uskutočnil
do Jaskyne mieru v Demänovskej doline so sprievodom Paľa Hericha, ktorý dlhé roky pôsobí v tejto asi najkrajšej jaskyni na Liptove. Po chodníku sme
prešli celú sprístupňovanú trasu. Skončili sme v Demänovskej jaskyni slobody,
kde sme si pozreli Veľký dóm a vyšli sme
cez Vyvieranie k Ľadovej jaskyni, kde
nás čakal autobus, ktorí dopravil deti
do Liptovského Mikuláša.
Výlet ktorý nesmeroval do jaskyne sa
uskutočnil v januári. Navštívili sme vodopád v Šuštiačke, ktorý sa nachádza
v bočnej dolinke v masíve Ohnišťa. Zúčastnilo sa ho 9 detí zo školy z Liptovského Jána, 4 pani učiteľky, dvaja jaskyniari s doprovodom a poľský geológ
Michal Banáš z Krakova, ktorý deťom vysvetľoval princíp fungovania termokamery, ktorou sme na diaľku merali teplotu vôd, skál, snehu a horniny.

Sprístupnením Stanišovskej jaskyne sme
získali základňu a azda aj skúsenosti, ktoré by sme radi odovzdali deťom v Liptovskom Jáne. Navštívili sme Základnú školu, kde pán riaditeľ podporil našu myšlienku, a tak v školskom roku 2014/15 sme
začali s prácou s deťmi v jaskyniarskom
krúžku. Našim cieľom je ukázať im krásy
a tiché zákutia Jánskej doliny a Liptova.
Snažíme sa tak napĺňať odkaz zakladateľa turistiky na Liptove Miloša Janošku,
ktorý sa v roku 1921 podieľal na založení časopisu Krásy Slovenska, ktorý mal
v podtitulku heslo: „Poznaj svoju otčinu.“

V polovici februára sa uskutočnil výlet
do nesprístupnenej Stanišovskej jaskyne. Zúčastnili sa ho 24 záujemcov
a čo nás potešilo aj rodinní príslušníci
detí navštevujúcich školu v Liptovskom
Jáne. Prešli sme celú jaskyňu a na zaujímavých miestach sme sa zastavili a vysvetlili základy jaskyniarskej problematiky. Počas tohto výletu sa stala nehoda.

V novembri minulého roku sa uskutočnil prvý výlet, ktorého sa zúčastnilo 25
detí a 3 pani učiteľky. Navštívili sme vyvieračku Hlbokô a Medvediu jaskyňu,
8
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Pri nedávnej návšteve Stanišovskej
jaskyne s deťmi zo školy z Liptovského Jána som úplnou náhodou zasvietil
lampou na staré nápisy. Na jednom som
prečítal Fillo Gyula 1913. V pamäti som si
oživil rozprávanie o legendárnom horárovi, lovcovi medveďov, prastarom

Chlapec neodhadol hĺbku jazierka
a skočil do vody po kolená. Našťastie
ochotní rodičia dieťa zratovali a predčasne ho odviezli domov.
Na záver možno konštatovať, že myšlienka založiť jaskyniarsky krúžok sa začala pomaly realizovať. Máme už skúsenosti, na ktorých by sme chceli stavať
a po čase krúžok ešte vylepšovať. Veľká
vďaka za jeho existenciu patrí pani zástupkyni B. Špačkovej a pani učiteľkám
M. Čumpelíkovej, V. Jandovej, S. Lehotskej a D. Meňhartovej, ktoré obetavo
povzbudzujú tých, ktorí nevládzu, brzdia tých, ktorí majú moc energie, usmerňujú a najmä starostilo prepočítavajú
deti, aby sa nebodaj žiadne nestratilo.

Podpis Gyula Fillo

Podpis Janka Čajaka

otcovi dnešného starostu Liptovského
Jána. Takýchto nápisov je tu však podstatne viac a prvá práca, ktorá sa pokúša ich sumarizovať je od Jána Vajsa
s Boženy Soukupovej, ktorá vyšla v roku
1992 v zborníku Slovenský kras. Na 192
miestach je tu zdokumentovaných 301
nápisov.

oblasti nápisov patrí aj podpis spisovateľa Artjoma Veselého (1899–1938). Tajomstvo skrýva aj podpis Bulgakov. Je tu
otázka pátrania v ruských archívoch, či
náhodou nejde o významného ruského
spisovateľa M. A. Bulgakova (1891–1940),
autora svetových diel ako Majster a Margaréte či Psie srdce.

Najstaršie doteraz identifikované pochádzajú z druhej polovice 19. storočia, no
treba tu poznamenať, že jaskyňa je známa
odnepamäti a tak sa tu určite nachádzajú
aj podpisy staršie, len ich treba nájsť a prečítať, čo však môže byť problém, pretože
podliehajú neúprosnému času. Zo zaujímavých podpisov možno spomenúť liptovského básnika Ivana Laučíka, či štúrovca Janka Čajaka z roku 1862.

Nemenej zaujímavý je aj nápis Štepána
Bednaříka, brusiča kameňa z Lužic u Hodonína, ktorý jaskyňu navštívil v roku
1910. Pravdepodobne ide o majstra, ktorý sa podieľal na odoberaní sintrovej výzdoby v jaskyni, ktorú potom spracovával na dekoračné a úžitkové predmety.
Týmto praktikám v Stanišovskej jaskyni
zabránil až Pavol Stacho v roku 1922, keď
viedol členov Klubu československých
turistov na výlet do Jánskej doliny. V jaskyni stretli 4 občanov z Okoličného,
ktorí na voz prinášali odlámané kvaple
z podzemia. Z tohto dôvodu sa jaskyňa
uzatvorila aby bola aspoň takto chránená pred devastáciou.

O revíziu nápisov v susednej Malej Stanišovskej jaskyni sa pokúsil v roku 2007
vojenský historik Oldřich Vaněk z Liptovského Mikuláša. Jeho zistenia si
môžu záujemcovia prečítať na internetovej stránke (www.stanisovska.sk). Je
zaujímavé, že v Malej Stanišovskej jaskyni je podpísaných veľa ruských občanov
v medzivojnovom období. Ide najmä
o emigrantov, ktorý počas občianskej
vojny museli opustiť svoju vlasť. Azda
to súvisí s tým, že táto jaskyňa, na rozdiel od susednej Stanišovskej v minulosti nebola nikdy uzatvorená. Do tejto

Dnes kľúče od jaskyne spravujú jaskyniari zo Speleoklubu Nicolaus (www.
nicolaus.sss.sk), ktorý tu vykonávajú
sporadický speleologický výskum a privítajú každú iniciatívu, ktorá by pomohla poodhaliť tajomstvá jánskeho
podzemia.
Pre Jánske novina napísal Peter Holúbek

Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek

OZNAM

Prevádzková doba
zberného dvora
pondelok, streda

Podpis Štepána Bednaříka

a piatok
od 14.00 h do 17.00 h,
sobota
od 9.00 h do 12.00 h.

Podpis občanov z Liptovského Jána Jozefa Brtáňa
a Roberta Petrlu z roku 1926
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Okienko seniorov

Náš vydarený výlet
Tento rok sa nám to podarilo! Že čo? Už
minulý rok sme viaceré chceli ísť spolu
s Vierkou Brtáňovou navštíviť Hrebienok, na ktorom bol vystavaný Ľadový
palác. Kým sme sa však rozhýbali predbehlo nás slniečko, ktoré celú tú krásu
roztopilo.

Keďže sme boli pri Ľadovom paláci skôr
než sa vytvorila rada zážitku – chtivých
návštevníkov mohli sme sa do sýtosti pokochať vo vnútri ľadovej nádhery,
kde krásu ľadu podmanivo podfarbila
krásna hudba. Svorne sme skonštatovali, že sa to oplatí vidieť. Po pár fotografiách urobených vo vnútri pri ľadových
sochách sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna zišla dole na Reinerovu chatu a druhá po malom občerstvení späť
na zubačku a do Starého Smokovca. Tu
sme sa obe skupiny stretli. Po spoločnej debate a preberaní zážitkov sa časť
pustila k vlaku do Popradu a časť k vlaku do Štrby. Aj na tejto ceste sme zažili
pár zaujímavých a najmä veselých chvíľ.
Ale všetci sme sa podvečer vrátili zdraví a šťastní domov. Ešte nejaký čas v nás
doznievali krásne zážitky z Ľadového
paláca, ale aj veselé zážitky z cestovania.

Tento rok iniciatívy sa chopila Daniela
Bujňáková. Starostlivo pripravila výlet
na Hrebienok. Nielen že si overila počasie na štvrtok 15. 1. 2015, ale pripravila mapy, zistila vlakové spoje. Jednoducho si pre nás pripravila celý itinerár
na náš výletný deň, ktorého sa zúčastnili okrem vedúcej mini zájazdu aj Adela Nikitinová, Jolana Perdeková, Danka
Núdziková, Dagmar Mišúnová a manželia Zora a Rudo Gajarovci. Už ráno bolo
slnečno, čo veštilo, že deň bude vydarený. Po menších zmätkoch na železničnej
stanici s cestovnými lístkami zadarmo
sme sa vo vlaku kochali krásnymi zasneženými končiarmi Vysokých Tatier.
Na Hrebienok zubačkou sa vyviezli len
turistky, Rudko si to strihol zasneženým
kopcom pešo.

Ďakujeme Daniele a tešíme sa aký výlet
plný smiechu nám pripraví v najbližšom
čase. Máte chuť zažiť niečo pekné? Pridajte sa k nám!
Napísala Dagmar Mišúnová

Oznam

Vo vstupnej hale budovy COOP Jednota v Lipt. Jáne sme umiestnili tabuľu
Oznamy ZO JDS v Liptovskom Jáne, kde Vás budeme informovať o pripravovaných akciách a podujatiach. Veríme, že tento spôsob prispeje k väčšej informovanosti o činnosti našej ZO JDS.
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Aktívne starnutie
seniorov

COOP Jednota hodnotila svoju činnosť

Dňa 27. 11. 2014 sa konala v zasadačke Metského úradu v L. Mikuláši záverečná konferencia projektu Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš. Bola určená účastníkom
vzdelávania, partnerom projektu,
hosťom aj verejnosti. Tento projekt
bol spolu financovaný zo zdrojov EÚ
a podporil zvyšovanie kvality života seniorov a rozšíril ich vedomosti
a zručnosti. Celkove zmluvné výdavky projektu boli 107 800,- €. Európsky
sociálny fond a štátny rozpočet vo
výške 95 %, poskytol krytie a mesto
Liptovský Mikuláš vykryl zostávajúcich 5 % . Projekt sa realizoval od augusta 2013 do novembra 2014. Do 8
vzdelávacích aktivít sa zapojilo 490
seniorov z okresu Liptovský Mikuláš.
Z našej ZO JDS sa prihlásilo 12 členov,
ale po hlasovaní boli do projektu zaradené 4 členky, dodatočne ako rezerva bol prijatý ešte 1 člen. Do skupiny Informačno – komunikačnej
technológie boli zapojení: Želmíra
Šutliaková, Emília Mišíková a Vladimír
Mlynček.
Do programu Aktívne spoznávanie
regiónu a okolia bola zapojená Dagmar Mišunová.
Do programu Jazykové vzdelávanie
a Aktívne starnutie v dobrej fyzickej
a psychickej kondícii sa zapojila pani
Valéria Jandová.
Ďalšími témami vzdelávania boli:
osobnostný rozvoj, základy finančnej
a právnej gramotnosti, zdravý životný štýl, orientácia v systéme verejnej
správy.
Na úvod konferencie sa účastníkom
prihovoril primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slafkovský. Pani Rašiová svoj príhovor aj dokumentovala počtom účastníkov zúčastnených
na jednotlivých aktivitách aj obrázkami z akcií priamo. Za lektorov sa
prihovoril pán Kováč, ktorý tiež vyzdvihol mimoriadny záujem zo strany seniorov, s prísľubom na ďalšie
podobné projekty pre seniorov sa
účastníci konferencie rozišli.

Výročná členská schôdza ZO COOP
Jednoty v Lipt. Jáne sa konala 11. 2.
2015 v hoteli Štart, kde bolo krásne pripravené prostredie tak ako pri
všetkých
kultúrno-spoločenských
podujatiach. Podstatná časť členov
tejto členskej základne sú seniori.
Po dlhom čase sa rokovania zúčastnil
aj zástupca COOP Jednoty Lipt. Mikuláši – pán Budvesel. Správu o činnosti organizácie podala predsedníčka
Erika Janovčíková. Na rokovaní prebehli voľby pre nasledujúce 5. ročné
volebné obdobie. Do výboru bola
schválená výročnou členskou schôdzou Dana Matejková, členka ZO JDS.
Pán Budvesel podal informácie o činnosti a hospodárskych výsledkoch
COOP Jednoty v Lipt. Mikuláši.
Viera Brtáňová predsedníčka ZO JDS
vo svojom príspevku vyzdvihla prácu kolektívu predajne v Lipt. Jáne
pod vedením pani Jurčovej – po každej stránke. Treba im vysloviť doslova obdiv za prácu v tak stiesnených
priestoroch. Doporučila pánu Budveselovi prísť na prevádzku v čase letnej alebo zimnej turistickej sezóny,
jarných prázdnin, kedy sa počet návštevníkov obce zvýši aj trojnásobne
a podstatná časť sa obráti v našom
obchode. Uviedla, že by bolo potrebné dať našu prevádzku ako prioritu
v investičných akciách v najbližšom
období.
Poďakovala sa pani Jurčovej s kolektívom pracovníkov za prácu, hlavne
prístup k zákazníkom a za spoluprácu so ZO JDS v Lipt. Jáne. Naša expozícia umiestnená v budove COOP
Jednoty prostredníctvom návštevníkov zviditeľňuje našu obec, prácu
a aktivitu seniorov našej ZO.
Poďakovala
Erike
Janovčíkovej
za spoluprácu na základe ktorej sme
v septembri 2014 uskutočnili zájazd
na Oravu. Naše kladné hodnotenie
práce pracovníčok COOP Jednoty v L.
Jáne nech je povzbudením do ich
ďalšej práce v náročných podmienkach prevádzky.

Napísala Dagmar Mišúnová

Napísala Viera Brtáňová

Spolupráca so ZO JDS v okrese
Na pozvanie ZO JDS v Podturni sa predsedníčka Viera Brtáňová 17. 1. 2015 zúčastnila s Danielou Bujňákovou hodnotiacej členskej schôdze v Podturni.
Po príchode do sály kultúrneho domu
nás milo privítali. Upútala nás výstavka
ručných prác senioriek Podturne, ale aj
senioriek z Jamníka. Bolo čo obdivovať
a obzerať.
Priebeh HČS bol v zmysle programu
hodnotiacich schôdzí. V diskusii vystúpil
predseda OR a KR pán Kotian, vyzdvihol
aktívnu činnosť organizácie, predsedníčky výboru pani Vozárikovej a spoluprácu so starostom pánom Vojtíkom.
Viera Brtáňová v diskusii uviedla, že každá organizácia má určité podmienky pre
svoju činnosť, ktorú chce rozvíjať. V tejto
činnosti sú dôležité vzájomné kontakty
a spolupráca so starostami. Pre činnosť
ZO JDS sú dôležité aj financie, a my sme
si v našej ZO JDS pre činnosť odsúhlasili zvýšenie členského príspevku najskôr na 3,- € od roku 2011 a od roku 2014
na 5,-€. Ďalej hovorila o spolupráci medzi oboma organizáciami.
Na pozvanie ZO JDS v Dovalove sa
predsedníčka Viera Brtáňová s Margitou
Dubravcovou zúčastnili fašiangového
posedenia ZO JDS v Dovalove. Privítala nás Daniela Račková, ktorá bola jednou s organizátoriek tohto stretnutia.
Naša hudobná skupina SENIOR BEND si
pripravila všetku aparatúru a hudobné
nástroje. Aj účinkujúci boli pripravení


predstaviť sa so svojim programom.
Predsedníčka Emma Žišková sa prihovorila k prítomným, privítala hostí a popriala všetkým príjemnú zábavu. Stretnutie pozdravila Danica Žiaková z Metského úradu v Lipt. Hrádku. V programe
vystúpili tanečníci zo súboru Jessy, tanečná skupina senioriek z Dovalova.
Repertoár našej hudobnej skupiny nenechal seniorov sedieť. V prestávkach
sme besedovali s dovalovskými seniormi o našej činnosti, dohodli spoluprácu v oblasti športu s Magdou Mikovinyovou. Tiež nás pozvali na lyžiarsky pochod 16. 2. 2015 pod Skalkou. Z našich
členov ktorí lyžujú sa tohto pochodu
nemohol nikto zúčastniť.
Ďalej s nimi pripravujeme plavecké preteky 9. 4. 2015 na plavárni hotela Alexandra v Lipt.Jáne.
Na pozvanie ZO JDS sa predsedníčka Viera Brtáňová zúčastnila 16. 2. 2016
ako členka OR v Lipt. Mikuláši hodnotiacej členskej schôdze v Smrečanoch.
Upútala ju veľkosťou miestnosť kde sa
schôdza konala, ktorá seniorom slúži ako klubovňa, v ktorej sa pravidelne
stretávajú a uskutočňujú tu všetku svoju činnosť. V tomto duchu sa vyjadrila
aj v diskusnom príspevku, v ktorom vyzdvihla ich dobré podmienky pre činnosť. Ďalej uviedla, že my máme vytvorené podmienky pre našu činnosť vďaka
hotelu Štart.
Napísala predseda ZO JDS, Viera Brtáňová
Noviny z Jána
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Okienko seniorov
Spolupráca so ZŠ
Riaditeľ ZŠ s MŠ Miroslav Mahdal
ponúkol našej organizácii možnosť
vzhliadnuť vystúpenie Detského putovného divadla z Prešova v rámci
prehĺbenia vzájomnej spolupráce.
Zišlo sa nás na vystúpení 10 členiek.
Išlo o hudobné vystúpenie s názvom
„ ABBA“ – piesní našej mladosti, o čo
seniorky prejavili záujem. Telocvičňa bola pekne pripravená, účinkujúci tiež a tak sme strávili príjemné
chvíle pri známych piesňach ktoré
sme si s účinkujúcimi aj pospevovali. Pani Viera Brtáňová osobne poďakovala riaditeľovi pánovi Mahdalovi
za pozvanie.

Hodnotili sme svoju činnosť
Hodnotiacu členskú schôdzu sme uskutočnili 29. 1. 2015 v hoteli Štart. Pozvaní
hostia: Juraj Filo – starosta obce; Michal
Kotian – predseda okresnej organizácie
v L.Mikuláši a krajskej organizácie v Žiline; Emma Žišková predseda revíznej
komisie KO v Žiline; Božena Marečková
hospodárka okresnej organizácie v L.
Mikuláši; Viera Vozáriková predseda ZO
JDS v Podturni; Eva Huštáková tajomníčka ZO JDS v Podturni; Elena Hvizdošová a Eva Repčeková členky ZO JDS
Uhorská Ves; Nina Zajacová pracovníčka
hotela Štart; Martin Šimovček pracovník
OÚ L.Ján, prijali naše pozvanie a na rokovaní sa zúčastnili.

komisií, pretože na rokovaní prebehli
voľby výboru na roky 2015 – 2017. Pred
podaním správy o činnosti Viera Brtáňová vyslovila motto, ktoré nás bude viesť
nielen dnešným rokovaním, ale celou
našou nasledujúcou činnosťou „ Čím budeme aktívnejší, tým bude náš život pestrejší, krajší“. V správe podrobne informovala o plnení úloh vytýčených v rozširovaní členskej základne, v sociálnej
a zdravotnej činnosti, v oblasti kultúry,
skrášľovania životného prostredia, mediálnej oblasti, úloh vytýčených pre prácu výboru ZO atď.
Úlohy v týchto oblastiach sme plnili
k spokojnosti, zorganizovali sme mnoho
stretnutí, podujatí, akcií, ktorých sa naši
členovia zúčastňovali v hojnom počte.
Spolupracovali sme pri mnohých podujatiach, ktoré boli organizované OÚ. Nie
vždy sa všetko uskutočnilo tak, akú sme
mali predstavu. V uplynulom roku sme
mali veľa akcií, pri ktorých nám neprialo počasie. Napriek tomu činnosť bola
pestrá. Jej rôznorodosť sa odzrkadlila
rozšírením členskej základne, ktorú sa
nám podarilo plniť mnohonásobne. Prijali sme 11 nových členov a od hodnotiacej členskej schôdze a ešte dvaja, takže
k 17.2.2015 máme 137 členov.

Úvod rokovanie nám spestril Peter Mudroň zo Smrečian hrou na akordeón a zaspieval niekoľko ľudových piesní.
Hodnotiacu členskú schôdzu zahájila, prítomných privítala Viera Brtáňová.
Zvlášť srdečne privítala hostí. Menovite privítala nových členov, ktorých sme
prijali od mesiaca februára roku 2014
do februára 2015. Popriala im veľa príjemných chvíľ v našom kruhu a veľa
spoločných aktivít.
Od konania VČS v roku 2014 nás opustili členovia: Jozef Ďurana a Mária Lesná.
Minútou ticha sme si uctili ich pamiatku.
Schôdzu ďalej viedol Milan Brtáň, ktorý vykonal procedurálne činnosti, voľby
12
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Pani Margita Dubravcová predniesla
správu o hospodárení za rok 2014 a návrh rozpočtu na budúci rok. Rudolf


Výstava Lyžovanie v minulosti a dnes
Výbor ZO JDS na svojom zasadnutí
v mesiaci decembri rozhodol o ďalšej téme výstavy na expozícii „ Naše
dedičstvo“ a to z oblasti športu – lyžovania. K jej vytvoreniu sa podujali
pán Jozef Lukáč a Milan Brtáň. Zamerali sa na výstroj, trofeje, diplomy, ale
aj foto dokumentáciu z pretekov, výstavby vleku a pod.
Milan Brtáň dojednal aj zapožičanie trofejí juniorskej majsterky sveta v zjazdovom lyžovaní v roku 2014
Petry Vlhovej z Liptovského Mikuláša, ktorá lyžovala v sezóne 2011/ 2012
za lyžiarsky Ski Klub Javorovica Liptovský Ján.
Výstava je obrazom dosiahnutých vynikajúcich športových výkonov našich občanov – športovcov už od 50.
tych rokov minulého storočia. Tak sa
na výstave budú môcť návštevníci
zoznámiť s úspechmi ktoré dosiahli príslušníci rodín Valdimíra Mlynčeka, Pavla Šúleka, Milana Brtáňa, Jozefa Šutliaka, Vladimíra Brtáňa, Valéra

Červeňa a ďalších, ktorí sa podieľali
na rozvoji športu v obci. Výstava nebola ešte slávnostne otvorená, čakáme na príchod Petry Vlhovej, ktorá je
t. č. v USA na MS v zjazdovom lyžovaní. Po jej návrate z USA výstavu za jej
prítomnosti slávnostne otvoríme.

Tvorivé dielne
Ešte pred zasadnutím výboru ZO JDS,
kde sme mali v pláne práce vypracovanie tém, prác na jednotlivé mesiace sme sa zišli aby sme plán pripravili. Podujali sa k tomu Margita Dubravcová, Blažena Brtáňová a Viera
Brtáňová.
Tieto aktivity sme naplánovali
na utorky zamerané na práce spojené s dekoráciou veľkonočných vajíčok rôznymi technikami a s výrobou
veľkonočných dekorácií.
Na doterajších stretnutiach sa nás
zišiel vždy dostatočný počet i vzhľadom na veľkosť miestnosti. Práca senioriek bola intenzívna. Mala na nej
veľký podiel Blažena Brtáňová, ktorá doniesla nádherné vzory a všetky
zúčastnené seniorky sa snažili vzorky
háčkovať. Na jedno z týchto stretnutí prišla aj s Iveta Lukáčová so svojimi
hotovými veľkonočnými vajíčkami.
Prítomným vysvetľovala techniky ich
zdobenia.
Na ďalšie stretnutie doniesla ukázať
pani Milada Oravcová svoje háčkované dečky. Mali sme čo obdivovať.
Milým prekvapením na tvorivých
dielňach bol príchod pani Adely Nikitinovej s vnúčatami Timuroum a Tamarou Kramárovými.
Prezreli si expozíciu a pobudli medzi
seniorkami zdobiacimi veľkonočné
vajíčka. Od Oľgy Mlynčekovej dostali na pamiatku zaujímavé štrikované
veľkonočné vajíčka.

Gajar predniesol správu revíznej komisie. Magdaléna Budová oboznámila prítomných s plánom činnosti na rok 2015.
Aktivít naplánovaných máme veľa, každú oblasť by sme mohli určiť ako prioritu, napr. pohybové aktivity v turistike,
športe, poznávacie aktivity, zapájanie sa
do celo okresných aktivít v oblasti kultúry, športu, turistiky a pod.
Propagácia obce prostredníctvom expozície „Naše dedičstvo“ je významnou
aktivitou našich členov, podieľajú sa
tým na tvorbe kultúrno – spoločenskej
činnosti obce. Podobne je to aj s účinkovaním našich členov v spevokoloch
a účinkovaním hudobnej skupiny SENIOR BEND.
Činnosť našej ZO je okresnou organizáciou po každej stránke kladne hodnotená. Na ceookresnom aktíve vo Východnej boli za aktívnu prácu ocenení
naši členovia: Vladimír Mlynček, Anna
Strapoňová a Želmíra Šutliaková, Vyznamenaním III. stupňa, ktoré si osobne
prevzali. Adela Nikitinová, Ján Mlynček,
Magdaléna Budová a Dagmar Mišunová boli ocenení Čestným uznaním, ktoré
im prevzala predsedníčka Viera Brtáňová. Aktivitu našich členov vyhodnocujeme v rámci našej ZO udelením Ďakovných listov: Nadežda Cholvadtová, Anna
Lubelanová a Anna Strapoňová za aktívnu prácu vo výbore ZO JDS v prospech
starších občanov. Emília Mišíková za aktívnu prácu v ZO JDS a dobrovoľnícku
činnosť v prospech starších občanov.

Valéria Jandová za reprezentáciu našej ZO JDS na športových hrách v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši. Za pomoc a spoluprácu v prospech
starších občanov sme Ďakovné listy
udelili Nine Zajacovej pracovníčke hotela Štart a Martinovi Šimovčekovi pracovníkovi OÚ.
Na rokovaní prebehla voľba výboru pre
nasledujúce volebné obdobie. Novými členmi sa stali pani Oľga Mlynčeková
a Jozef Lukáč. Výbor ZO JDS bude pracovať v nasledovnom zložení: Viera Brtáňová – predseda ZO JDS; Elena Kompišová
– podpredseda; Magdaléna Budová – tajomník; Margita Dubravcová – hospodár; Jozef Lukáč, Oľga Mlynčeková, Anna
Strapoňová – členovia. Revízna komisia Milan Brtáň – predseda; Rudolf Gajar
a Vladimír Mlynček – členovia.
Starosta obce Juraj Filo vo svojom príhovore uviedol, že ZO JDS vyvíja aktívnu činnosť, poďakoval výboru, všetkým
členom za odvedenú prácu a vyslovil
sa, že naša spolupráca bude pokračovať
naďalej, že môžeme počítať s pomocou
a zaželal nám veľa síl, zdravia a šťastia
do ďalšej práce.
Michal Kotian poďakoval za aktívnu prácu celej organizácii, predsedníčke výboru. Uviedol, že naša ZO JDS patrí medzi
najväčšie a najaktívnejšie ZO v okrese
a že máme najlepšieho starostu. Viera
Brtáňová na záver popriala veľa úspechov do ďalšej práce.

Seniori na kultúre
Nie vždy sa môže záujem o určité podujatie uskutočniť. Záujem našich členov
o kultúrne podujatia je veľký. Anne Strapoňovej sa podarilo zakúpiť niekoľko
vstupeniek na Piesne donských kozákov
konajúce sa dňa 13. 2. 2015.
Vstupenky obdržali členovia výboru
za prácu, ktorú vykonávajú. Vystúpenie dvoch spevákov a dvoch speváčok
bolo výnimočné. Bol to veľký umelecký
zážitok. Aj prebudovaná sála bývalého
Domu osvety v Lipt. Mikuláši vyvolala
v nás príjemné pocity.


Účinkovanie Cigánskych diablov s Katkou Knechtovou sa nám podarilo zistiť vo veľkom predstihu a tak tohto vystúpenia sa zúčastnilo 22 členov. Vystúpenie týchto umelcov bolo na vysokej
úrovni, zanechalo v nás hlboké dojmy,
najmä hra pána Ernesta Šarközi na cimbal a spev pani Silvie Šarköziovej .
Úspešne sa prezentovala aj Katka
Knechtová. Odmenou za ich umelecký
prejav bol náš dlho trvajúci potlesk.
Napísala predseda ZO JDS
Viera Brtáňová
Noviny z Jána
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Manželstvo je ako víno – vekom dozrieva

Prečo slávime Veľkú noc?
Mnohokrát
prežívame
pokušenie
takzvanej rutiny, aby sme sviatky, či už
sú to Vianoce, Všetkých svätých, Veľkú
noc a ďalšie, prežili podľa istých zvykov, ktoré sme si počas mnohých rokov
už urobili. Vieme, že na nás dnes pôsobí omnoho viac podnetov, ako napríklad pred desiatimi rokmi a sme o to
viac ovplyvnení televíziou, rádiom, informáciami na internete, a toto všetko
utvára náš obraz na život. Ale vieme aj
to, že tento obraz je často veľmi zdeformovaný, pretože šíriť nepravdu je ľahšie a pravda vždy stála nejaké to úsilie.
Z tohto dôvodu potrebujeme duchovnú
zásobáreň, odkiaľ načerpáme skutočnú
duchovnú silu. Potrebujeme niečo, čo
nám ukáže ako máme správne zmýšľať,
niečo, čo nám pripomenie pravdu o našom živote. A túto pravdu nám Pán Boh
zanechal mnohými spôsobmi. Preto si
teraz pripomeňme posolstvo Veľkonočných sviatkov.

V prvom rade si spomeňme jednoducho
na kríž. Stačí ak si ho v mysli predstavíme, ak nemáme možnosť sa na neho
pozrieť. Kríž nie je iba symbolom alebo
pekným dekoračným predmetom, ktorý
si zavesíme na stenu. Kríž pre nás veriacich znamená omnoho viac. Mnohokrát
sa stane, že na to pri svojich povinnostiach, strese, zhone zabudneme. To, že
môžeme prísť na svätú omšu, ísť na spoveď, že si môžeme nechať požehnať
dom alebo auto a mnoho, mnoho iných
vecí nie je samozrejmosťou, ale je to výsledok obety na kríži. Vlastne ani jeden
z nás by nemohol prísť do neba, ak by
Ježiš neobetoval svoj život na kríži.
Kríže visia na stenách, sú v kostole, ale
človek si na ne už tak zvykol, že vedľa
nich prejde ako vedľa nejakej samozrejmosti, nejakej kultúrnej pamiatky.

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2015
29. 3. 2015

Kvetná nedeľa

10.00 h

2. 4. 2015

Zelený štvrtok

16.30 h

Veľký piatok *

16.30 h

Krížová cesta

10.00 h

4. 4. 2015

Biela sobota *

21.00 h

5. 4. 2015

Veľkonočná nedeľa

11.00 h

6. 4. 2015

Veľkonočný pondelok

10.00 h

3. 4. 2015

* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Po obradoch
bude Sv. Oltárna vyložená do 18.00 h
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od 13.00 h do obradov. Na obnovu krstných sľubov si nezabudnime priniesť sviece.

Keď si človek uvedomí, že aj za moje
vlastné hriechy zomrel Ježiš na kríži,
za tie, ktoré som urobil, ktoré teraz pácham a ktoré ešte spácham, potom určite pocítime, že nám to nemôže byť ľahostajné. Preto si vlastne pripomíname
Veľkú noc, preto ju slávime, aby sme si
pripomenuli, že Ježiš sa krvou potil, bičovaný bol, tŕním korunovaný, niesol
kríž a ukrižovaný bol, za naše vlastné
hriechy, ktoré na neho doliehali. Je to
akoby stroj času, ktorý všetky hriechy
sveta preniesol do toho okamihu pred
dvetisíc rokmi na Kalváriu.
Veľkonočné sviatky nám ponúkajú viac
než radostné Aleluja! – ukazujú nám
cestu k osobnému stretnutiu so živým
Kristom. Ponúkajú nám potrebnú orientáciu, vzpruhu i nádej. Pokúsme sa teda
milí farníci hlboko prežiť celé veľkonočné obdobie, aby sme mohli poznávať radosť z veľkonočného ovocia.
Nech sú teda pre vás všetkých tieto Veľkonočné sviatky duchovným
povzbudením.
Prajem vám, aby ste ich prežili omnoho
hlbšie ako predtým, aby ste ich prežili
v Božej prítomnosti, po dobre vykonanej svätej spovedi a ľútosti nad svojimi
previneniami, aby tak mohol Pán Boh
do vašich sŕdc vliať radosť a pokoj, pre
vás i pre vaše rodiny.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

Obradná sieň pri Obecnom úrade v Liptovskom Jáne sa v nedeľu 15. februára
zmenila na kino. Niekoľko manželských
párov sa tu zišlo, aby si pri príležitosti Národného týždňa manželstva pozrelo film
Na rázcestí. Príbeh manželov, ktorí museli prekonať manželskú krízu, aby našli pravú hĺbku svojho vzťahu, bol vyvrcholením kampane, ktorá sa konala od 9.
do 15. februára.
Nebola to však jediná aktivita k tomuto podujatiu. Ako každý rok, aj v tomto roku si cirkevný zbor uctil najdlhšie
spolu žijúcich evanjelických manželov.
Darina a Jozef Lukáčovci z Liptovského
Jána sú manželmi 66 rokov. V Beňadikovej sú rovnako dlho spolu Milan a Vlasta

Pán Ježiš povedal: „Kde sa dvaja alebo
traja zhromaždili v mojom mene, tam
som medzi nimi.“ Tieto slová sa skutočne
naplnili počas Svetového dňa modlitieb.
V Evanjelickom kostole v Liptovskom
Jáne sa pri tejto príležitosti stretlo asi
pätnásť veriacich oboch vierovyznaní.
Napriek tomuto nízkemu počtu nás tešila istota, že Pán Ježiš plní svoje zasľúbenie, je medzi nami a počuje naše modlitby. Kresťania Rímskokatolíckej farnosti
sv. Jána Krstiteľa a Evanjelického cirkevného zboru sa totiž pripojili k celosvetovej rodine kresťanov, ktorí sa počas

Bahamy sú prevažne kresťanská krajina. Deväť z desiatich obyvateľov sa hlási k niektorej z početných kresťanských
cirkví. Nedeľná návšteva bohoslužieb je
pre nich samozrejmou súčasťou života.
Najpočetnejšie zastúpenie majú baptisti (35 %), anglikáni (15 %) a katolíci (14
%), z ďalších denominácií možno spomenúť apoštolskú cirkev a evanjelickú
cirkev metodistickú.
Peter Taját, ev. a. v. farár

9,00 h

ev. kostol v L. Jáne

Pašiové služby Božie

9,00 h

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9,00 h

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

19. 4. 2015 2. nedeľa po Veľkej noci

9,00 h

ev. kostol v L. Jáne

Nedeľa partnerského cirkevného zboru

24. 5. 2015 1. slávnosť svätodušná

9,00 h

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

25. 5. 2015 2. slávnosť svätodušná

17,00 h

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

(1. slávnosť veľkonočná)
6. 4. 2015 Veľkonočný pondelok
(2. slávnosť veľkonočná)



Sestry z oboch denominácií čítali modlitby a liturgické texty, ktoré pripravili
ženy-kresťanky na Bahamách. V modlitbách prosili Pána Boha o pomoc v problémoch – chudoba, domáce násilie,
maloleté matky a ďalšie. Heslom stretnutia boli Ježišove slová: „Uvedomujete
si, čo som vám urobil?“ Rímskokatolícky farár sa v homílii zamyslel nad príbehom o Ježišovi, ktorý umýval nohy
učeníkom. Evanjelický farár Peter Taját

Služby Božie

5. 4. 2015 Veľkonočná nedeľa

Apríl 2015

predstavil obrazom aj slovom ostrovnú
krajinu Bahamy.

ev. kostol v L. Jáne

so spoveďou a Večerou Pánovou



tohtoročného Svetového dňa modlitieb
modlili za kresťanov na Bahamách.

17,00 h

3. 4. 2015 Veľký piatok

Noviny z Jána

Prvý raz sa Národný týždeň manželstva dostal na Slovensko v roku 2011.
Celosvetová kampaň Marriage Week,
ktorej je Národný týždeň manželstva
súčasťou, pritom prebieha už od roku
1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku, odvtedy sa rozšírila do mnohých
krajín sveta. Momentálne sa koná v 19
krajinách: Albánsko, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko,
Nový Zéland, Rumunsko, Slovensko,
Juhoafrická republika), Švajčiarsko,
Ukrajina, Veĺká Británia, USA, Severné
Írsko.

Čo sa chystá?
so spoveďou a Večerou Pánovou



Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Zakladateľ Národného týždňa manželstva
Richard Kane hovorí, že je to „dobrá príležitosť pre dobrých ľudí, aby robili dobré
veci“. Je to príležitosť pre manželov oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo. Cieľom Národného týždňa manželstva je aj propagovať

a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.

Ekumenické spoločenstvo sa modlilo za Bahamy

2. 4. 2015 Zelený štvrtok

14

Perašínovci a Peter a Elena Račkovci – 46
rokov. Šesťdesiatka zdobí spoločný zväzok Vladimíra a Emílie Šimovčekovcov
z Uhorskej Vsi a 59 rokov sú spolu Valéria
a Samuel Macekovci z Podturne. Všetky
tieto manželstvá sú pre nás príkladom
vernosti, obetavosti, schopnosti preniesť
sa cez manželské krízy a spolu vytrvať.

31. 5. 2015 Svätá Trojica

9,00 h

ev. kostol v L. Jáne

Rodinné služby Božie

14. 6. 2015 2. nedeľa po Sv. Trojici

9,00 h

ev. kostol v L. Jáne

Zlatá konfirmácia

28. 6. 2015 4. nedeľa po Sv. Trojici

14,30 h

ev. kostol v L. Jáne

Koncert spevokolov Liptova
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Našim žiakom sa darí

Čo sa udialo v základnej škole…
L. Dúbravcová, J. O. Straková, (obe 5.
roč.), M. Réti (6. roč.)

tohtoročnej poputuje na nákup zariadenia do novovybudovanej kuchynky.

V školskom kole geografickej olympiády
uspelo 9 žiakov, zúčastnili sa okresného
kola –darilo sa opäť L. Dúbravcovej – získala 1. miesto.

V čase jarných prázdnin (16. 2. – 20. 2.
2015) sa škola opäť vynovila. Tentokrát
prebehla rekonštrukcia telocvične.
Bola prebrúsená podlaha a niektoré, už
veľmi poškodené časti, boli vymenené.
Podlaha dostala nový náter a nové čiary (ihrisko na mini a mini volejbal, volejbal a basketbal). V strede pribudlo aj
nové logo školy. Pripravuje sa vybudovanie aj fitness „centra“, ktoré by malo
začať fungovať od apríla 2015. Týmto
dávame do pozornosti, že telocvičňa,
aj po rekonštrukcii, stále zostáva k dispozícii aj širokej verejnosti za nezmenenú cenu 8,50 €/h. Nech sa páči, príďte si zacvičiť, ešte stále sú niektoré popoludňajšie termíny voľné. Ste srdečne
vítaní.

V školskom kole chemickej olympiády
zo 4 žiačok uspeli M. Račková a S. Lehnerová (obe 9. roč.) Okresné kolo sa
uskutoční 25. 3. 2015

Top expert geniality – L. Dúbravcová

Vyučovanie a získavanie nových poznatkov, zručností a vedomostí neprebieha
len v školskej lavici, ale aj na rôznych vychádzkach, exkurziách, besedách a pod.
Žiaci našej školy sa zúčastňujú rôznych
súťaží a olympiád.

Získala 12 bodov – 2. miesto. Žiaci 6.
a 7. roč. K. Sokolová, E. Balcová, O. Špaček a M. Hamaň budú mať okresné kolo
v apríli.
SEZAM – seminár zaujímavej matematiky. Sedem žiakov našej školy riešilo už
4 kolá tejto súťaže. Po troch – zimných
boli vyhodnotení najlepší (viac ako 40
b) a pozvaní na sústredenie do Terchovej – O. Špaček - 53b, L. Dúbravcová 51b, J. O. Straková - 44b.

Basketbal: Staršie žiačky (M. Račková, L.
Pavelicová, V. Kováčiková, K. Kubínová,
S. Mahdalová, A. Pavelicová, T. Mlynarčíková) získali 2. miesto.
Desať žiakov našej školy sa zapojilo
do súťaže Všetkovedko; riešili rôzne prírodovedné a spoločenské úlohy. Titul
Všetkovedko, diplom a odmenu zíslali Ľ.
J. Straka (2. roč.), A. Dúbravec (3. roč.), F.
Krajčí (4. roč., 182 bodov, 8. miesto v SR)
a L. Dúbravcová (5. roč.)

Výtvarnými prácami sme sa zapojili do súťaží Vesmír očami detí a Európa v škole. Najkrajšie práce: 1. kateg.
-1.miesto – T. Stanislavová (1. roč.) - (práca postupuje do celoslovenského kola)
2. miesto- A. Ľubeľan (1. roč.); 3.kateg. 2.miesto – S. Lehnerová (9. roč.).

Starší žiaci L. Dúbravcová (5. roč.), M. Kasanický (6. roč.), T. Zlejšia (8. roč.) súťažili v Expert geniality show. Každý z nich
mal možnosť vybrať si dve oblasti úloh.
Najviac sa darilo Lucke Dúbravcovej
– v Mozgolamoch získala 145 bodov –
2.miesto v SR a titul TOP Expert geniality
(v Tajomstvách prírody získala 79 bodov,
celkovo 13. miesto v SR).
Na hodinách matematiky sa pripravujeme na rôzne súťaže: v školskom kole
Pytagoriády bolo úspešných 10 žiakov.
Do okresného kola Matematickej olympiády postúpila L. Dúbravcová (5. roč.).
16
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Marec je na škole mesiacom knihy. Pravidelne prebieha celoslovenská súťaž
v prednese poézie a prózy, známa pod
názvom Hviezdoslavov Kubín. Víťazi
triednych kôl postúpili do školského kola
a tu sú najlepší: I. kategória 1.–3. ročník
Próza – 1. miesto: neudelené, 2. miesto: J.
Garabáš 3. roč., T. Dobiáš 2. roč., 3. miesto:
T. Krajči 2. roč., I. Stanislavová 3. roč. Poézia – l. miesto: neudelené, 2. miesto: M.
M. Šintaj 2. roč., V. Čendulová 2. roč., 3.
miesto: S. Miškovičová 3. roč., S. Burdelová 1. roč.
II. kategória 4.–6. ročník
Poézia – 1. miesto: A. Daňová 4. roč., 2.
miesto: V. Mydliarová 6. roč., 3. miesto: S.
Veselský 5. roč. Próza – 1. miesto: L. Dúbravcová 5. roč., 2. miesto: K. Macková 4.
roč., 3. miesto: S. Daňo 6. roč.
III. kategória 7.–9. ročník
Poézia – 1. miesto: neudelené, 2. miesto:
O. Špaček 7. roč., 3. miesto: P. Širicová
7. roč. Próza – 1. miesto: neudelené, 2.
miesto: T. Zlejšia 8. roč., S. Mahdalová 7.
roč., 3. miesto: L. Gabrižová 8. roč.
Do okresného kola postupujú: L. Dúbravcová a A. Daňová

Korešpodenčná súťaž Mladý vedec
rovnomenného časopisu je zameraná
na pírodovednú oblasť. Po 1. kole: O.
Špaček (7.roč.) - 2. miesto v SR; riešitelia

Máme šikovné deti a pripravujú ich obetavé a šikovné pani učiteľky. ŽELÁME
VEĽA ÚSPECHOV!

Hviezdoslavov Kubín – tí NAJ z I. kategórie

Vševedko

Ktorú farbu si len vybrať? Zápis do prvého ročníka.

Mamma Mia, Money, Money, Money,
Waterloo – nový rok 2015 sme začali
rezko v štýle ABBA – revival. Pod týmto
názvom sa 8. 1. 2015 uskutočnil koncert,
na ktorom sa okrem žiakov základnej
školy zúčastnili aj členovia Jednoty
dôchodcov.
Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil 16. 1. 2015. Pani učiteľky primárneho vzdelávania po krátkom preskúšaní a pohovore zapísali 14 budúcich
prváčikov.
Po polročnej práci a januárovom napätí, ako to všetko dopadne, žiaci dostali

ocenenie svojej práce v podobe výpisov vysvedčení (30. 1. 2015). Odmenou,
kde sa mohli všetci vytancovať, vyblázniť a zrelaxovať, bol už tradičný karneval. Ak ste chceli stretnúť rôzne druhy
zvieratiek, rozprávkových aj filmových
postavičiek, strašidiel, ježibáb, vodníkov, bojovníkov, princezien, víl, čertov
a čertíc boli ste v tento piatok v telocvični našej školy na správnom mieste. Prechádzala tade aj tlupa neandertálcov, mohli ste vidieť nožnice, vrecúško od čaju, plechovku od coly, ba
aj chodiace strapce hrozna. Karneval
zorganizovalo združenie rodičov. Jeho
súčasťou bola aj tombola. Výťažok z tej

V máji 2015 sa niektorí žiaci 2. stupňa
zúčastnia školskej exkurzie do Francúzska. Podľa čulej korešpondencie a príprav by mali mať veľmi zaujímavý program: navštívia partnerskú
obec Fontaine le Port, družobnú školu
v Dammarie les Lys, vystúpia na medzinárodnom festivale v Base de Loisirs de
Bois le Roi, navštívia aj zámok vo Fontainebleau, a samozrejme, najzaujímavejšie miesta Paríža. Predpokladám, že
sa všetci už veľmi tešia.
Mgr. Zuzana Daňová

Mgr. Janka Dúbravcová

Je tu, je tu... karneval
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Nielen pre deti
Malý zajko ráno vstal, veselo sa usmieval.
Slniečko ho hladkalo, bolo mu moc veselo.
Práce má dnes moc a moc, prajem všetkým krásnu Veľkú noc.

2

Naša škola má od nového roka atrakcie -

5

7

netradičné a nevšedné výchovné pomôcky.

1

Nachádzajú sa vo vestibule školy a slúžiť
všetkým, ktorí sa vedia slušne správať. Sú to dva
profesionálne stolné futbaly (kalčeta) pre 8 až 16
hráčov. Zariadenia fungujú len na žetóny, ktoré
sa získavajú za dobré a bezproblémové správanie.
Žiaci majú o jeden veľký dôvod byť lepší.

Lyžiarsky výcvik

Žiaci boli rozdelení do troch družstiev
a viedli ich skúsení inštruktori, ktorých
zabezpečila Lyžiarska škola JAVOROVICA. Počas piatich dní kurzu si žiaci zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti a tí, ktorí nevedeli lyžovať sa to naučili a bez
problémov zlyžovali svah. Svoje schopnosti ukázali v posledný deň kurzu počas pretekov, ktoré pre žiakov pripravila
lyžiarska škola. Výsledky: 1. družstvo: 1.
miesto – O. Špaček, 2. miesto – T. Zlejšia,
3. miesto – N. Burdeľová. 2. družstvo: 1.
miesto – S. Mahdalová, 2. miesto – A. Rákarová, 3. miesto – M. Balcová. 3. družstvo: 1. miesto – T. Kubová, 2. miesto – A.
Šostroneková, 3. miesto – M. Račková.

Volejbalový turnaj
Žiačky 7., 8. a 9. ročníka sa 19. 3. 2015 zúčastnili kvalifikačného kola vo volejbale
na ZŠ Okoličianska v Liptovskom Mikuláši. Školu reprezentovali žiačky 7. ročníka Viktória Kováčiková, Vanessa Kováčiková, Soňa Mahdalová, Klára Kubínova
a Terka Kubová, žiačka 8. ročníka Laura
Pavelicová a žiačky 9. ročníka Monika
Račková a Anetka Šostroneková. Dievčatá súperili s dvomi ďalšími školami,
domácim tímom vyhrali kontumačne
a s tímom ZŠ Československá brigáda
zvíťazili po troj-setovej dráme 2:1 a postúpili na okresné kolo, ktoré odohrajú
25. 3. 2015 na ZŠ Janka Kráľa v LiptovMgr. S. Lehotská   
skom Mikuláši.

Deň učiteľov
Dňa 27. marca sa v priestoroch Štartu stretli učitelia, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl časov minulých i prítomných. Deň učiteľov tak
oslávili spoločne súčasní pedagógovia
s bývalými kolegami. Starosta Mgr. Juraj Filo poďakoval všetkým za ich zodpovednú a záslužnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí. Ocenenie pri
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Nový protišmykový náter v telocvični

Lyžiarskym kurzom sa výcvikové kurzy
na našej škole ešte neskončili. V termíne
od 14. 5. do 21. 5. 2015 sa bude konať plavecký kurz na plavárni hotela Sorea Máj

18

1

3

v Liptovskom Jáne. Kurzu sa zúčastnia
žiaci 4. a 5. roč. pod vedením pani učiteľky Kvetky Čenkovej.

V dňoch od 6. 2. do 12. 2. 2015 sa uskutočnil na našej škole lyžiarsky kurz pre
žiakov 7., 8. a 9. ročníka. Kurzu sa zúčastnilo 25 žiakov, ktorí dochádzali do neďalekého lyžiarskeho strediska Javorovica
v Liptovskom Jáne.

7
5
6 8

9
3

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.

príležitosti Dňa učiteľov bolo odovzdané: Júlii Čániovej, Bc. Ľubici Forgáčovej
a Mgr. Vladimírovi Klementovi.
V závere zazneli slová úprimných prianí
do ďalších dní – najmä pevné zdravie,
pohodu, lásku a trpezlivosť v zapaľovaní
pochodní na ceste poznania a odovzdávania vedomostí.
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TURISTICKÝ
INFORMAČNÝ SYSTÉM
JÁNSKA DOLINA

Sušené slivky na každý deň
Slivky sú preto skvelou voľbou pre tých,
ktorí majú viac ako 40, ale aj pre všetkých
ostatných. Čo všetko obsahujú?
• sú zásobárňou vitamínu C
• obsahujú komplex vitamínov skupiny B
• nájdete v nich aj vitamín A
• obsahujú antioxidanty – vitamín E,
selén
• obsahujú aj antokyanín, ktorý chráni
srdce
• sú zásobárňou mnohých minerálov:
vápnika, draslíka, železa, fosforu, medi,
mangánu, zinku, či jódu
• nájdete v nich aj prospešnú vlákninu

Občianske združenie Jánska dolina
sa v roku 2013 uchádzalo o finančnú podporu z Programu rozvoja vidieka prostredníctvom MAS Horný Liptov v rámci opatrenia 3.2.B.
na projekt s názvom Turistický Informačný systém Jánska dolina.
K realizácii projektu sme pristúpili
po jeho schválení a pridelení nenávratného finančného príspevku vo
výške 39 860,18 €. Projekt je pred
ukončením.

Jánska snehová žúrka
Dňa 28. 2. 2015 Občianske združenie Jánska dolina organizovalo v lyžiarskom
stredisku Ski Centrum Javorovica 2. ročník Jánskej snehovej žúrky. Tak sa nám
tento rok podarilo krásne žúrovať… Počasie nás podržalo, nálada gradovala.

kostýmoch. Hudobnú časť uzatvárala
neopakovateľná skupina krásnych rockerov z neďalekej dediny, Ploštín Punk!
Lyžovačka v maskách, hudba, zábavné
slovo, spev, súťaž v jazde na matracoch
o víkend s autom Renault Dacia, ohňová
jazda, ohňostroj a všakovaké dobroty.
Krásne popoludnie uzavrelo nádherné
žonglovanie s ohňom.

Bohatý program pre malých i veľkých,
pre lyžiarov a nelyžiarov nás zabával
od obeda až do zotmenia. Celý deň
boli skipasy v hodnote 3,00 eur, večerné lyžovanie dokonca zdarma ak sme
sa zapojili do jazdy ohňa. Vystupoval
a maličkých návštevníkov zabával Miro
Jaroš so svojim Koncertom pre (ne)poslušné deti, nasledovalo naše obľúbené
divadlo Klások z Pribyliny v tradičných

Návštevnosť bola nad očakávanie vysoká. Trošku nám síce pred pódiom zavadzalo blato, ale nepršalo a ani slnko nikomu do očí nesvietilo.

Konkrétnym výstupom projektu je
osadenie informačných tabúľ v obci
Liptovský Ján a v Jánskej doline,
na ktorých budú zakreslené dôležité miesta v obci, úradné budovy, historické pamiatky, prevádzky
a zariadenia členov Občianskeho
združenia Jánska dolina, turistické chodníky, jaskyne a ďalšie zaujímavosti a atrakcie nachádzajúce sa
v obci a jej okolí. Ďalšou aktivitou
realizovaného projektu je vydanie
propagačných materiálov pre potreby členov OZ Jánska dolina, ktoré využijú najmä pre svojich hostí,
aby hostia mali informácie o území,
v ktorom sa nachádzajú a dokázali
sa v ňom orientovať.

Myslíte si, že najlepším prírodným prostriedkom na zlepšenie stavu kostí je mlieko a mliečne výrobky? Z nedávnych výskumov vyplýva niečo iné a síce, že jedným
z najúčinnejších prostriedkov na tento účel sú sušené slivky, ktoré dokážu zabraňovať kostným stratám vo vyššom veku, ba čo viac, dokážu ich zvrátiť vo váš prospech.
V našich záhradách je v jeseni veľa sliviek. Veľa ich zavárame – kompóty sú vhodné
ako príloha k hlavným jedlám, ale aj vtedy, keď máme problémy s trávením, uvoľnia
stolicu. Niekto z nich napáli dobrú 52-ku, pekne retiazkujúcu, ktorá je tiež všeliekom.
Slivkový lekvár je najlepší, keď sa varí bez cukru aspoň dva dni. No treba slivky aj sušiť. Poukladať na plech, vložiť do rúry a pomaly sušiť. Aj takto si spríjemniť jesenné
večery vôňou sušených sliviek, vhodných nielen do dobrej kapustnice.
„Sušené slivky sú najviac priateľské ovocie pre kosti, ktoré som v posledných desaťročiach videl. Sú riešením prírody pre udržanie dobrého zdravia kostí. V priebehu svojej
kariéry som otestoval mnoho ovocia, vrátane fíg, datlí, jahôd, hrozienok, no žiadne sa
nepriblížilo vplyvu sušených sliviek na hustotu kostí,“ povedal odborník Dr. Arjmandy.

Akcia sa konala vďaka finančnej podpore OOCR Region Liptov.
Organizačne sa zúčastnili: obec Liptovský Ján, hotel Liptovský Dvor, Alexandra
wellness hotel, hotel Strachanovka, Lyžiarska škola Ski Javorovica, Ski centrum
Javorovica, všetci členovia OZ Jánska
dolina a Lima car.

Slivky majú silu čistiť organizmus, vďaka čomu ho zbavujú nielen toxínov, ale
aj nahromadeného tuku. A to vďaka
tomu, že v dôsledku svojich účinkov aj
napriek svojej kalorickej hodnote obmedzujú ukladanie tuku do podkožných zásob. Okrem toho dokážu skvelo
zasýtiť a zlepšujú aj stav pokožky, vlasov
a nechtov.
Slivky vám pomôžu aj ak vás trápi:
• anémia
• slabšia pamäť
• zlepšujú svalovú kondíciu
• udržujú srdce zdravé,chránia pred infarktom a mŕtvicou
• chránia pred rakovinou
• znižujú cholesterol v krvi
• zlepšujú hojenie rán
• upravujú stav cukru v krvi, sú prevenciou pred vznikom cukrovky
• pôsobia laxatívne – pomáhajú uľaviť
od zápchy
• majú antibakteriálne účinky
Na to, aby ste si zabezpečili telu celý rad
všetkých výživných látok a prospešných
účinkov, ktoré toto ovocie obsahuje stačí, aby ste si dali 100 g sušených sliviek
denne. To znamená, že postačí, ak zjete 10 – 12 kúskov za deň. Ak máte slabší žalúdok, alebo iné problémy s trávením, dajte si aspoň polovičnú dávku.
Sušené ovocie však obsahuje kyselinu
šťaveľovú, takže pri konzumácii by mali
byť opatrní ľudia trpiaci problémami so
žlčníkom a obličkami. Pomôcť môžu aj
pri miernych depresiách, pretože pomáhajú uvoľňovať hormóny dobrej nálady
– endorfíny.

Katarína Schrötterová

Mgr. Jana Pivková
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Cestovný ruch v Liptovskom Jáne…
Milí spoluobčania, dovoľte mi pozrieť sa

Nechcem ani neprináleží mi hodnotiť obchodnú politiku tejto spoločnosti, ale viem o ich pár
hoteloch, ktoré takpovediac stoja, sú zavreté,
nerentabilné a zívajú prázdnotou. Čo tak sa
ich zbaviť a získané financie investovať do projektov, ktoré by prinášali efekt a úžitok v regiónoch, kde je o tieto hotely záujem. Myslím tým
pod hotelom Máj vybudovať napríklad malý
vodný svet s kvalitnou termálnou vodu, prístupný celoročne.
Ďalší problém – lyžiarske stredisko Javorovica. Mala som za to, že toto stredisko aj napriek
určitým problémom fungovalo celkom dobre, bolo stále dosť spokojných lyžiarov. Týmto
časom tu už asi tiež odzvonilo, hoci stredisko
funguje aj teraz, svah je prázdny, a lyžiari radšej
chodia k „susedom“ do Závažnej Poruby. Čím
to je, kde sa stala chyba?
Nedá mi nespomenúť aj samotnú obec, a jej
slávne-neslávne námestie. Viem, kto robí, robí
aj chyby a pokiaľ viem, náprava by už mala byť
v nedohľadne. Hoci neviem, či s úpravou „námestia“ sa nepočíta až v rámci rekonštrukcie
Kultúrneho domu – podotýkam, že o tomto
probléme počúvam už od môjho prisťahovania sa do Jána.
Máme historickú kultúrnu pamiatku – rimskokatolícky kostol, ktorý tiež priťahuje okoloidúcich, žiaľ jeho stav by si tiež už vyžiadal nejakú
tú úpravu. A nehovoriac o množstve kaštieľov
a kúrií, ktorými sa pýši táto obec.
Chodím po obci s otvorenými očami a ušami
a počúvam okoloidúcich, ktorí len tak medzi
sebou prehodia slovíčko – také krásne, historické, ale také zanedbané. A veľa krát mi nedá
vysvetliť im, že ako všetko v tomto štáte aj tu je
to o peniazoch. Žiaľ je taká doba.
Turistické chodníky v Jánskej doline sú často
zničené ťažbou dreva, chýba značenie a návštevníci majú často problém vyjsť z labyrintu
cestičiek a zrázov. Viem, na jednej strane si Jánska dolina zachováva neporušenú prírodu, nie
je preplnená turistami, ale aj to málo ľudí, čo tu
zavíta by malo odchádzať spokojní.
Ale aby som nebola len pesimistická a kritická. Vybudovalo sa tu dosť, a obec sa samozrejme aj skrášlila, spomeniem – nové chodníky na Novej ulici, vyhliadková veža nad cintorínom, občania sa príkladne starajú o okolie
svojich príbytkov, čo tiež v nemalej miere
prispieva k celkovému vzhľadu obce. Máme
v obci aj kultúru, stále lepšie zorganizované
tradičné Svätojánske noci, Remeselnícke dni,
prehliadku cirkevných zborov v evanjelickom
kostole, Trojkráľový koncert v katolíckom kostole, Fašiangový sprievod, Šarkaniádu pre deti,

na cestovný ruch v našej obci a okolí očami
„prisťahovalca“, ktorý pred takmer desiatimi
rokmi vymenil Tatry Vysoké za Nízke .
Celý môj profesionálny život som pracovala
v cestovnom ruchu v rôznych oblastiach, preto
sa pokúsim zhodnotiť mojich 10 rokov strávených na Liptove.
Liptovský Ján - malebná hornoliptovská obec
na úpätí Jánskej doliny má dlhoročnú tradíciu a jej existencia je známa už dlhé roky. Ešte
za čias „bývalého režimu“ bola táto obec navštevovaná hlavne kvôli jej termálnej vode,
ktorú využívali návštevníci obce ale aj zo širokého okolia. Zviditeľnili ju aj zotavovne ROH,
ktoré tu boli postavené za účelom rekreácie
pracujúcich a boli hojne a hlavne celoročne
využívané. Takže čo sa týka povesti a zviditeľnenia má obec vynikajúci základ a návštevníci
ju radi navštevujú aj doteraz.
Obec má obrovský potenciál pre turizmus,
pretože ponúka návštevníkovi širokú škálu
športového ale aj kultúrneho vyžitia, navyše
leží na križovatke Nízkych, Západných a Vysokých Tatier, čo umožňuje ľahký a plynulý prístup do týchto častí horstiev.
Úprimne sa priznám, že hoci som na Liptov
chodila veľmi často (bol mi ako druhý domov)
Ján som akosi obchádzala a prvý krát som ho
spoznala až ako jeho obyvateľka. Po nasťahovaní som začala spoznávať ľudí a vzťahy medzi
nimi, okolie, prírodu a pomaly sa začal tvoriť aj
vzťah k tejto obci.
Obľúbila som si ju a mám to tu rada, ľudia sú
fajn ale… V prvých rokoch som bola natešená ako turistov pribúda, ako sa to tu krásne
„melie“ ľudia prichádzajú, odchádzajú a nielen
na 2–3 dni ale na týždeň-dva. Ale ako čas uteká, turistov a návštevníkov ubúda. Samozrejme, že k úbytku hostí prispeli rôzne hospodárske krízy, ekonomické problémy, nemalý vplyv
na úbytok hostí má samozrejme aj počasie,
ktoré si čím ďalej tým viac robí s nami čo chce
– či už je to teplá zima alebo daždivé a chladné leto. Ale toto sú faktory , ktoré my, ľudia neovplyvníme. Preto sa treba pozrieť na to, čím
do obce prilákať turistov a hostí aby od nás odchádzali oddýchnutí a spokojní.
Tak po poriadku, napríklad taká Sorea – dva
hotely, z ktorých jeden funguje iba na 50 % .
Určite prispieva k skvalitneniu služieb svojím
„darom“ termálnou vodou, ktorý ale zase využíva iba na 50 %. Pýtate sa prečo? Atraktívne
kúpalisko, s liečivou vodou, ktoré by mohlo
fungovať celoročne, už roky rokúce pracuje iba
dva mesiace v lete, stále v tom istom režime .
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ukončenie zimnej sezóny v stredisku Javorovica, rôzne grilovačky v hoteli Liptovský dvor
a mnoho ďalších podujatí, ktoré v nemalej
miere prispievajú k atraktivite obce. Veľký pokrok zaznamenala obec vďaka členstvu v Oblastnom združení cestovného ruchu. V spolupráci s týmto združením sa tu urobilo veľa užitočných vecí.
No a veľká vďaka patrí našim jaskyniarom, ktorí
sa vo veľkej miere zaslúžili o zviditeľnenie obce
svojimi atrakciami – Stanišovskou jaskyňou
a Podzemím.
Viem, ako každá obec aj táto má problémov
vyše hlavy, a aj finančných, ale táto naša má
výhodu, že disponuje obrovským potenciálom
ubytovacích zariadení, tým pádom aj prísunom financií v podobe odvodov za ubytovanie. Myslím, že to nie je zanedbateľná čiastka
príjmov obce, ale mohla by byť oveľa vyššia, ak
by boli legalizované všetky ubytovacie zariadenia, napríklad tak, ako je to v meste Liptovský Mikuláš.
Možno by bolo dobré vylepšiť spoluprácu
obce s veľkými zariadeniami v obci a v doline.
Niekedy si myslím, že každý sa hrá na svojom
piesku, hoci chápem, že prioritou hotelov je
uspokojiť predovšetkým svojich hostí. Ale zase
napríklad vďaka zariadeniu Horec za vybudovanie letnej „pláže“, a čo veľmi kvitujem, že ju
sprístupňujú aj širokej verejnosti, hlavne deťom. Často mi chýba propagácia akcií, ktoré
sa robia, či chystajú „hore“ v doline. Nie každý ma internet, aby sa to dozvedel zo stránky
Liptovského Jána. Máme Občianske združenie
Jánska dolina, ale mám za to že zaspali ako Šípková Ruženka. O ich aktivitách ani nechyrovať.
Alebo je to iba pre členov? Alebo nebodaj už
skončilo svoju činnosť?
Takto by sa dalo ešte veľa písať, ale niečo si treba nechať aj na druhý raz. Veď nie je všetkým
dňom koniec:))))) Turizmus a cestovný ruch je
bezodná studnica, dá sa robiť na rôzny spôsob,
takže na budúce možno zase o inom.
Na záver: Chráňme si našu obec, našu dolinu. Zveľaďujme ju, buďme ústretoví jeden
k druhému, vážme si jeden druhého. Vďaka
všetkým, ktorí prispievajú k plynulému životu
v obci, ktorí sa starajú o kultúru, šport a celkový
rozvoj. A odkaz pre „hundrošov“, ktorým sa nič
nepáči, ktorí na všetko hundrú, ku všetkému
majú pripomienky: „priložte aj vy ruku k dielu,
príďte s nápadom, či aktivitou, uvidíte, budete
sa cítiť oveľa krajšie a mať lepší pocit, že ste aj vy
prispeli k rastu a rozvoju svojej obce, ktorá prináša osoh nielen turistom, ale predovšetkým nám –
občanom“.
Ing. Zuzana Eichlerová

Maroko
O Casablance som v čase organizovania nášho výletu vedel málo. Matne som si pamätal dej amerického filmu Casablanca s Humphrey Bogartom
a Ingrid Bergmanovou. Ich „love affair“
sa odohráva počas vojny v Casablance plnej špiónov a utečencov z rôznych
krajín Európy intrigujúcich jeden proti druhému. Mimochodom, v roku 1943
dostal tento film amerického Oscara.
Máme ho doma na DVD-čku... A určite si
ho môžete stiahnuť z Internetu. Ale kto
má dnes čas pozerať starý a ešte k tomu
americký film natočený v hollywoodských ateliéroch…

Impozantná fasáda marrákešskej železničnej stanice Casa Voyageurs

Cieľom našej šiestej pánskej jazdy boli
Casablanca a Marrákeš. Konečne Afrika hoci len severná, a jej asi najeuropskejšie Maroko. Letenky z Viedne do Casablancy, cez Paríž a späť a ubytovanie
v Casablance nám zaisťovala veľmi spoľahlivá česko-slovenská Student Agency. Jej služby využívajú aj ne-študenti.
Domorodí Berberi tvoria 60 percent
jeho obyvateľov (slovo berberi je z grécko/arabského slova barbari). Okrem
nich, Arabov, Mauritáncov a Židov žijú
v Maroku početné skupiny obyvateľov

s väzbou na Francúzsko, Portugalsko
a Španielsko. Príčin je niekoľko: Od roku
1912 do roku 1956 bolo Maroko francúzskym protektorátom, Španielsko kontroluje niekoľko storočí marocký polostrov/
mesto Ceuta na pobreží Stredozemného mora a portugalská menšina sa dostala do Maroka z Mauretánie. Tá bola
kedysi portugalskou kolóniou. A aby
bola marocká etnická zmeska pestrejšia,
v minulosti obývali, alebo dobývali Maroko Feničania (ich základňou bolo známe Kartágo), Rimania, Vandali, Byzantínci a osmanskí Turci.

Šťastie, že existuje Internet a dá sa vygoogliť takmer všetko. Aj to, že španielsky názov mesta Casablanca (arabsky
Dár al-Bajdá) je v preklade Biely dom
(Casa je dom a blanca biela) a hoci sú
casablanské domy skutočne väčšinou
biele, kto vie prečo sa Casablanca nevolá Villablanca, alebo Puebloblanco?
Cestou vlakom z Casablancy do Marrákešu sme zase zistili, že na marockom
vidieku majú domy prírodnú okrovú
farbu. (Pre poriadok: názov Casablanca
používam vo francúzsko/španielskom
prepise, ale názov Marrákeš sa mi viac
pozdával v slovenskom. V arabskom by
bol Marrákeš Murrákuš a vo francúzskom Marrakech. A ešte rod prídavného mena: blanca je biela, blanco je bie-

Odsvätená katedrála Najsvätejšieho srdca
Ježišovho v centre Casablancy

Pohľad z terasy katedrály na koloniálne budovy Casablancy
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ly a mesto po španielsky sa povie villa
alebo pueblo).
Náš hotel Volubilis bol medzi arabskou
a francúzskou časťou Casablancy. Exotickejšia arabská časť bývala častejšie
našim cieľom, ale aj francúzska mala
svoj šarm. Najmä počas vlády osvieteného „generálneho rezidenta“, francúzskeho koloniálneho guvernéra Lyauteyea, postavili Francúzi v Maroku
mnohé cesty, železnice a v Casablance aj široké bulváre a niekoľko monumentálnych stavbieb. V centre mesta,
napríklad, je moderná biela (aká iná…)
katedrála Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Cathédrale du Sacré Coeur de
Casablanca. Určite je to zriedkavosť,
ak nie svetový unikát. Môžeme len hádať prečo, ale už dávnejšie ju odsvätili
a funguje ako kultúrne centrum. Počas
nášho pobytu sa v nej konala výstava
holandských bytových doplnkov a bývalý kostolník katedrály predával pri
vchode vstupenky na vyhliadkovú terasu jednej zo stometrových veží katedrály. Darmo, Maroko je predovšetkým
moslimské. Obrovská mešita Hassana
II zo svojim 210 metrovým minaretom

Zaklínač hadov na námestí Džema al-Fná v Marrákeši

kraľuje casablanskému nebu a všetci
marockí taxikári, s ktorými sme sa vozili hovoria, že terajší kráľ Mohamed VI
vládne múdro. Je vraj priamym potomkom proroka Mohameda, má absolútnu moc a neviem prečo, je zároveň aj
prezidentom klubu surfistov Maroka…
Asi rád surfuje. Pre celý svet je ale najdôležitejšie, že Maroko je proti islamskému fundamentalizmu a džihádu.
Na sídelné kráľovské mesto Marrákeš
sme mali len jeden deň. Jeho malebnú
polohu, s pohorím Vysoký Atlas v pozadí, sme nemohli obdivovať, pretože
v deň našej návštevy bolo zamračené.
Strávili sme ho na Džemá al-Fná, obrovskom a skutočne živom námestí. Stánky s jedlom a pitím, žongléri, hudobníci, akrobati, ale aj žobráci a okolo nich
turisti. Zaklínač hadov nás s kamarátom
skoro zbil, že sme si ho s jeho ospalými
hadmi odfotografovali a nedali sme mu
bakšiš pred, ale až po fotení. Obedovali sme veľmi chutnú marockú špecialitu, jedlo z mäsa a zeleniny„tadžin“. Pripravuje a podáva sa v nádobách z pálenej hliny. Dôkazom toho, že ani Maroko
nie je voči terorizmu imúnne je, že päť

mesiacov po našom výlete zahynulo
v tejto turistami obľúbenej reštaurácii pri samovražednom útoku sedemnásť ľudí! Dá sa povedať, že sme mali
šťastie…
Samozrejme ani nám neušlo, že v Casablance a v Marrákeši mali miestni mladíci na hlavách podstatne viac baseballových čiapok ako arabských turbanov
a civilizačné neduhy, zápchy v uliciach
a znečisťovanie životného prostredia,
sa ani Maroku nevyhýbajú. Jednanie sa
o cene je súčasťou takmer každého nákupu, najmä na trhu. Nie vždy sa dalo
spoľahnúť, že obchodníci budú hrať fair.
S kamarátom sme si kúpili každý pol kila
šafranu a naše manželky doma zistili, že
nám do sáčkov namiesto šafranu dali
kurkumu…
Dúfam, že moje rozprávanie o našej
„africkej expedícii“ vám priblíži miesta,
na ktoré sa možno vyberiete, alebo vás
nabudia na plánovanie výletov do ešte
exotickejších destinácii ako sú Casablanca a Marrákeš. Svet nekončí predsa v Mikuláši.
Želám vám šťastnú cestu! Rudolf Gajar

Mozaikové dekorácie na mešite kráľa Hassana II.

Vážení spoluobčania, pokiaľ máte chuť prispieť do Novín z Jána vašimi postrehmi alebo
príspevkami radi ich zverejníme. Dátum najbližšej uzávierky je 30. 6. 2015. Redakčná rada si
vyhradzuje právo nezverejniť príspevky obsahujúce osočovanie, vulgarizmy alebo hanlivé výrazy.
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