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Bielučký sniežik prikrýva krajinu,
Za oknom cítiť veľký mráz,
Vôkol je ticho, pohoda.
Nadišiel nádherný vianočný čas.
Čas lásky, pohody, pokoja zavíta k nám,
Otvorí naše srdcia dokorán.
Nech vo Vašich srdciach zavládne radosť, že Ste spolu,
Keď si zasadnete k štedrovečernému stolu.
Čas lásky, pohody, pokoja a pevného zdravia
Nech Vás sprevádza po celý nasledujúci rok.

Obecné novinky
Pomaly sa už stáva tradíciou, že pred
Vianocami sa vraciame k ešte stále neuzavretej kauze revitalizácia námestia. Od roku 2012 kedy bola revitalizácia ukončená, riadiaci a kontrolný orgán SORO VUC urobil miestnu kontrolu
urobených prác. Projekt vyhodnotil ako
úspešne ukončený a na jeho základe
boli obci preplatené finančné prostriedky, ktoré na revitalizáciu použila. Následne bola vykonaná kontrola Ministerstva pôdohospodárstva v rokoch
2012/2013, ktorá objavila nezrovnalosti
vo výške 123 000,- €. Voči týmto výsledkom sa obec viackrát odvolala a vykonala aj kontrolné sondy, ktoré potvrdili
že obec dodržala projektovú dokumentáciu. Znalec, ktorý vyhotovil znalecký
posudok, (mimo iného), tiež potvrdil, že
sa projekt zrealizoval v zmysle projektovej dokumentácie. V priebehu roku 2014
orgány nekonali. Teraz na konci roka
2015 prišla výzva na uhradenie nezrovnalostí vo výške 117 000,- €. Túto výzvu
prerokovalo obecné zastupiteľstvo 6.
11. 2015 a uznesením z dňa 16. 11. 2015 č.
88/12/2015 prijalo rozhodnutie o podaní
žaloby na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR. Právny zástupca obce a OZ, identifikoval viaceré podstatné právne a procesné nedostatky
a pochybenia tohto rozhodnutia. Preto
má za to, že môže byť efektívne napadnuté na vecne a miestne príslušnom
súde formou správnej žaloby. O nových
skutočnostiach budú občania priebežne informovaní.

Tesne pred začiatkom školského roka
sa obci podarilo dobudovať parkovisko,
chodník a dvor pred základnou školou.
To určite uvítali nielen deti ale aj rodičia.
Táto investícia bola vo výške 22 000,- €,
z čoho sa 12 000,- € podarilo obci získať
z úradu vlády. Touto investíciou sa sledovalo zvýšenie bezpečnosti detí a rodičov. Napriek tomu, že je pred školou
dopravnými značkami vyznačená zóna
s maximálnou rýchlosťou 30 km, dochádza k jej pravidelnému porušovaniu.
Obec požiadala Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Liptovskom Mikuláši
o monitorovanie tohto úseku. Zároveň
pristúpila k nainštalovaniu ďalších bezpečnostných kamier a jednu osadili aj
pred školu.
Po zverejnení zámeru o vytvorení akciovej spoločnosti Svätojánske kúpele
a.s., ktorej vlastníkom je obec, sa množili otázky od občanov, a tak sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo uskutočniť
verejný hovor dňa 16. 11. 2015 o 18.00 h,
na ktorom sa zúčastnilo okolo 60 občanov. Starosta obce a poslanci zodpovedali otázky občanov a zároveň priblížili
zámery akciovej spoločnosti, ktorá chce
nadviazať na tradíciu kúpeľníctva v našej obci. Projekt je zatiaľ ešte na samom
začiatku a mnohé podnety od občanov
budú do projektu zapracované. Zároveň
sa občania, poslanci a starosta zhodli,
že sa ešte určite stretnú akonáhle budú
známe nové skutočnosti.
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a Do políka. Zároveň sa budú sledovať
výzvy na nové rozpočtové obdobie
2014-2020. Naša obec by chcela uspieť
v podaní projektu na protipovodňové
opatrenia na toku Štiavnica. Vodohospodárska štúdia z roku 2014 ukázala závažné nedostatky v protipovodňovom
zabezpečení toku. Napriek prehĺbeniu
koryta a vymúraniu časti koryta v 80 rokoch minulého storočia, už tridsaťročná
voda by dokázala napáchať škody a storočná voda by zaliala väčšiu časť obce.

Začiatkom budúceho roka bude
(po dlhých rokoch chátrania a vynaloženého veľkého úsilia v získaní prostriedkov na jeho opravu pre občanov a širokú verejnosť) sprístupnené informačné
a kultúrne centrum v našej obci (kultúrny dom). V tejto chvíli sa odstraňujú posledné nedostatky zistené počas kolaudácie objektu. V novom informačnom
a kultúrnom centre občania a návštevníci nájdu divadelnú sálu s 200 miestami, informačné centrum, znovu otvorené múzeum Čajakovcov a SNP, priestory
pre Jednotu dôchodcov, knižnicu a ďalšie priestory, ktoré budú môcť využívať
aj organizácie pôsobiace v obci. Na priľahlom pozemku vzniknú ďalšie parkovacie miesta a na väčšej časti záhrady
bude postavený amfiteáter.

Zatiaľ sa podarilo obci získať protipovodňovú súpravu z ministerstva vnútra, ktorá v prípade povodní pomôže
ochrániť majetok občanov aj obce. Protipovodňový vozík obsahuje 80 m dlhú
protipovodňovú stenu, kalové čerpadlo,
generátor elektrickej energie, prenosné
osvetlenie, elektrické kalové čerpadlo,
plávajúce čerpadlo a set náradia. S narábaním s vozíkom bol vyškolený Branislav Böhmer, zamestnanec obce.
Monika Urbanová

S blížiacim koncom roka mi dovoľte, aby som vám a vašim najbližším poprial ničím a nikým
nerušené sviatočné dni v novom
roku všetkým veľa zdravia, šťastia a nech sa Vám splnia všetky
priania. Váš starosta Juraj Filo

Rekonštrukcia kultúrneho domu je poslednou väčšou rekonštrukciou, na ktorú sa podarilo obci získať prostriedky
z eurofondov. V budúcom roku obec
postupne pristúpi k rekonštrukcii vozovky na ulici Starojánska, Kúpeľná
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Beach party

Zo života ZO-SZPB
Každoročne aj tohto roku sme si pripomenuli už 71. výročie SNP v obci. Vždy si
s pokorou a úctou spomíname na tých,
ktorí položili svoje životy za našu slobodu za mier. Mladí a noví historici a neprajníci sa snažia prekrútiť historické
dejiny nášho národa. Povstanie nemalo byť, nič sme tým nedokázali, atď. Nie
je to však pravda. Položiť vlastný život
za obetu národa, za pravdu, to je málo?
Kto by to dnes z nás dokázal? Výbor
ZO- v spolupráci s Obcou Lipt. Ján každoročne pripravia pre našich občanov
dôstojné oslavy SNP v obci. Každoročne
ich oslavujeme v dvoch dňoch. Prvý deň
sú oslavy pri pomníku padlých hrdinov
v obci. Program býva pestrý. Privítanie
hostí, hymna a hymnická pieseň, básne,
hlavný prejav k výročiu SNP. Po týchto
oslavách sa všetci prítomní presunú tradične ku Kadi kde oslavy pokračujú ďalším programom a občerstvením. Tohto
roku nám oslavy spríjemnila dychová
hudba, ktorá hrala do tanca aj na počúvanie do neskorých hodín.

Druhý deň v nedeľu oslavujeme na Svidovskom sedle, kde padol poručík Daniel v boji s nemeckými fašistami. Autobusom sa účastníci vyvezú na pamätné miesto, položením vencov
a programom si uctíme pamiatku SNP.
Všetci prítomní zaspievame partizánsku pesničku: Keď vyjde partizán von
z hory. Salvy poľovníckeho združenia
ukončia naše pekné oslavy. Potom príde hlavná úloha účastníkov hľadanie
hríbov. Tohto roku to bola úloha veľmi
náročná. Lebo bolo veľké sucho a hríby rástli veľmi málo. I napriek tejto skutočnosti boli šťastlivci, ktorí niečo našli.
Komisii v Štarte, kde sme sa vrátili, bolo
ťažké nájsť víťaza, tejto už našej tradičnej súťaže. Víťazi však boli spokojní s cenami, ktoré im pripravil výbor našej ZO.
Po dobrom guláši sme sa rozišli domov
s pocitom dobre vykonanej práce, tešiac sa na ďalšie akcie v našej obci. Výbor ZO-SZPB ďakuje všetkým, hlavne
OU a jeho pracovníkom, jednote dôchodcov a všetkým účastníkom osláv.
Milan jančuška , Predseda ZO-SZPB v Lipt. Jáne

Všetko vyšlo podľa plánu. Počas
palacinkiády si mohli deti zmerať
sily s Klaudiou Medlovou v udržaní rovnováhy na „surfe“. Nasledoval detský koncert Panko. Na konci koncertu prišlo studené prekvapenie. Sneh. Je to neuveriteľné, ale
v strede horúceho leta zrazu spadlo
na naše parkovisko 700 kg bielučkého snehu. Začala guľovačka. Sneh
pomaly mizol a v tom prišli požiarnici. Nie našťastie nehorelo, ale priniesli pre detičky obrovské biele
prekvapenie. Keďže sme oslavovali
krásnu okrúhlu 10 – nesmeli chýbať
ani balóny, 10 kg torta v tvare našej
chalúpky a sekt, ktorý bol otvorený
skúseným someliérom Andrejom
Gubánym a to rovno mačetou. Vo
večernom programe vystúpilo trio
G-STRINX, ktoré svoje vystúpenie
zakončili pesničkou Happy Birthday a veľkolepým ohňostrojom. DJ
DOBO nás roztancoval letnými hitmi a na zaver sme rozdali 17 atraktívnych cien v tombole, kde prvá
cena bol víkendový pobyt v našom
hoteli.
Richard Holec, riaditeľ Hoela Liptovský Dvor

Deň
ľudových
remesiel
Už tradične pri Kadi predviedli nie
len jánske žienky svoju zručnosť
a šikovnosť. Remeselníci a remeselníčky z Liptova ukázali že tradičné
remeslá u nás len tak rýchlo nezaniknú. Na počúvanie ba i do tanca
hrali Mladý heligón z Rabčíc a Ľudová hudba Haluška z Liptovského
Mikuláša.

Naši jubilanti
Pán Vladimír KUBOVČÍK sa narodil
24.10.1935, čiže pred niekoľkými dňami
sa dožil krásneho okrúhleho životného jubilea 80-tich rokov. Pochádza z robotníckej rodiny. Mal osem súrodencov.
Vyučil sa remeslu inštalatér, voda, kúrenie, ktorému ostal verný celý život. Telom duchom športovec. 35 rokov telovýchovný funkcionár, 5 rokov predseda
TJ Štart Liptovský Ján. Je dlhoročným
členom našej ZO. V súčasnosti sa zapája
hlavne v kultúrnej oblasti. Na oslavách
krásne recituje básne našich autorov. Výbor ZO v spolupráci s Obcou Liptovský
Ján mu čestným uznaním mu poďakovali za jeho celoživotnú prácu a popriali
všetko najlepšie do ďalších rokov života.

Pán Ing. Milan Brtáň sa narodil 27. 10.
1940. Vyštudoval ekonomickú školu
v Poprade, potom priemyselnú školu strojnícku v Ružomberku a diaľkovo
vysokú školu ekonomickú v Bratislave,
kde získal titul inžinier v roku 1975. Počas svojho života pracoval v kožiarskych
závodoch Lipt. Mikuláš, strojárne piesok závod Liptovský Mikuláš a podnik
výpočtovej techniky ako programátor
až do dôchodku. Vo voľnom čase sa venoval futbalu, volejbalu, lyžovaniu. Vychovával mladú generáciu ako tréner
volejbalu a lyžovania. V našej ZO pracuje v rôznych oblastiach. Výbor našej ZO
SZPB v spolupráci s Obcou Liptovský
Ján mu z príležitosti 75-tich rokov udelili čestné uznanie a popriali veľa zdravia
a šťastia v osobnom živote.
V Liptovskom Jáne 24. 11. 2015 SRDEČNE BLAHOŽELÁME! Výbor ZO-SZPB

11. november
Možno viete, možno nie. Dňa 11. 11. 1945
o 11 hod 11 minúte bola podpísaná kapitulácia JAPONSKA. Je to celosvetový
sviatok a sviatok Veteránov I. a II. Svetovej vojny. Výbor ZO-SZPB v Lipt. Jáne
a výbor Jednoty dôchodcov v Lipt. Jáne
v tento deň položil kyticu „červených
makov“ symbol tohto dňa ku pomníku
padlých hrdinov. Zvony obidvoch kostolov umocnili túto spomienku ukončenia vojny.
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Aj naša ZO-SZPB má svojich veteránov.
Sú to Jozef Brziak a Ján Paciga st. Český minister obrany udelil trom okresom na Slovensku: Lipt. Mikuláš, Poprad
a Spišská Nová Ves a ich veteránom pamätnú medailu k touto výročiu. Uvedení vyznamenaní naši veteráni si prevzali ocenenie v Lipt. Mikuláši. Srdečne
im blahoželáme a prajeme veľa zdravia
do ďalších rokov života.
Milan jančuška , Predseda ZO-SZPB v Lipt. Jáne
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Družobná návšteva
Každý Jánčan si asi všimol, že v stredu
21. októbra ku nám prišli naši priatelia
z družobnej francúzskej obce Fontaine le Port. Po krátkom privítaní a posedení na Obecnom úrade sa naši hostia
ubytovali v rodinách. Vo štvrtok sa išlo
na obligátny spoločný výlet na Hrebienok do Vysokých Tatier.
V piatok sme boli s Francúzmi v Košiciach. Cestou tam som im v autobuse
prečítal pár faktov o pamätihodnostiach
a histórii Košíc – predovšetkým som ich
potrápil mojou kuchynskou francúzštinou. Keď mi po skončení zatlieskali tak
určite preto, že som ich netrápil dlho.
Sprievodca a zostavovateľ „Košickej čítanky” Milan Kolcun o Košiciach napísal, že nie sú pupkom sveta. ale ani jeho
zadkom. Ja som Francúzom povedal, že
Košice nie sú Paríž, ale majú veľmi pôvabné šošovkové centrum.
Pozreli sme Hlavnú ulicu, ktorá je výkladnou skriňou košického centra a zastavili sme sa na Hlavnej č. 68 v Aliancie
Francaise. Jej riaditeľka pani Tirpáková
dokonale pozná Košice a hovorí perfektne francúzsky. Porozprávala Francúzom aj o tom, ako v Košiciach funguje frankofónia a sprevádzala nás uličkou
remesiel, kde brúsia drahé kamene a nachádzajú sa tam hrnčiarske, brašnárske, bylinkárske obchody. Zaviedla nás
taktiež do Kunsthalle, budovy prerobenej zo starej mestskej plavárne na centrum moderného umenia. Vo Východoslovenskom múzeu nám porozprávala
6

Noviny z Jána



December 2015

o Košickom zlatom poklade, ktorý je
v európskom aj svetovom meradle jedným z najvýznamnejších. Pani riaditeľke
pekne ďakujeme za sprevádzanie. Bolo
profesionálne a veľmi nám pomohlo.
Najmonumentálnejšia pamiatka Košíc,
gotická katedrála sv. Alžbety, je jednou
z najkrajších pamiatok, ktoré na Slovensku máme a je aj najvýchodnejším gotickým chrámom Európy. Bol som prekvapený, že mnohí Francúzi absolvovali
aj „horolezecký” výstup na 60 metrovú
severnú vežu katedrály. Na Hlavnej sme
si ešte pozreli Urbanovu vežu a pred
ňou rekonštruovaný zvon z roku 1628.

Svätojánsky
GRIF

Speed
carving

Po úspešnom prvom ročníku sme
na podnet muzikantov ale aj návštevníkov usporiadali druhý ročník
Festivalu ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov Svätojánsky
grif. Tohtoročné počasie nám prialo vďaka čomu sme zaznamenali aj podstatne vyššiu návštevnosť.
V programe účinkovalo šesť hudobných zoskupení a dvaja sólisti. prestávku vyplnila folklórna skupina
Poludnica zo Závažnej Poruby. Môžeme skonštatovať, že tento festival
sa zaradil medzi tradičné a hodnotné podujatia v rámci regiónu Liptov. Preto chcem touto cestou poďakovať nielen účinkujúcim ale aj
sponzorom, partnerom a samozrejme návštevníkom. Zároveň vás pozývam na tretí ročník, ktorý sa uskutoční v auguste 2016.

Podujatie sa konalo v okolí Koliby
Strachanovka. Tohtoročné zadanie
pre rezbárov znelo: zvieratá a rozprávkové bytosti z lesa. Záštitu nad
podujatím prevzal známy slovenský
rezbár Adam Bakoš. Jeho vrcholom
bola nedeľná súťaž v speed carvingu (vrezávaní sôch na čas). Mnohé
vyrezané sochy sa vydražili a táto
suma vo výške 3 800 € bola venovaná Róbertovi Bartkovi z Lipt. Mikuláša, ktorý kvôli neštastnej náhode
skončil na invalidnom vozíku .

Ľubomír Urban, Agentúra PANTER

Mesiac úcty k starším
Mesiac október je mesiacom stretnutí
na vzdanie úcty k starším. Aj náš obecný
úrad s obecným zastupiteľstvom pripravil stretnutie Mesiaca úcty k starším. Konalo sa 17. 10. 2015 v hoteli Štart. Krásne
pripravené prostredie, milé privítanie,
dobrá nálada, predurčovali príjemne
strávené popoludnie.
V úvodnom slove nám starosta obce
Mgr. Juraj Filo poďakoval za našu celoživotnú prácu, za starostlivosť v rodinách, za aktivitu, ktorou i v seniorskom
veku žijeme. Uviedol program, v ktorom

V sobotu bol voľný program a tak
sme zobrali „našich“ veľmi príjemných
a skromných hostí Sophie a Marca Kechichianovcov na výlet na Štrbské a podvečer ku našim susedom jaskyniarom,
do Mincovníčkova. Aby sa všetko stihlo a aby sme sa revanšovali Francúzom
na úrovni za ich „hospitalité chaleureuse”, náš richtár Juraj Filo prezieravo začal
s organizovaním programu návštevy ich
už v máji.

vystúpili folkloristi z Liptovského Mikuláša, Smrečian a Závažnej Poruby. Po ich
vystúpení p. Viera Brtáňová poďakovala obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce za prípravu
dnešného stretnutia. Vedúcemu hotela Štart a jeho pracovníkom za prípravu
prostredia a občerstvenia, ktoré na nás
čakalo a za predvedený program.
Pre neprítomnosť člena hudobnej skupiny SENIOR – BEND sa o pobavenie
na stretnutí postarala hudobná skupina
LEONA. Ani táto zmena hudobnej skupiny neubrala na atmosfére zábavy, členovia si spoločne zaspievali i zatancovali. Družné debaty so starostom trvali
do večera.
Cítili sme sa príjemne ani sa nám nechcelo ísť domov. Mrzí nás len, že tohto
stretnutia sa zúčastnilo menej seniorov
ako vlani. Za všetko čo pre nás pripravili
všetkým srdečne ďakujeme.
Viera Brtáňová

Nie je vôbec jednoduché vymýšľať stále niečo nové a organizovať „logistiku”návštev. Starosta všetkým našim spoluobčanom odkazuje, že bude veľmi rád,
keď sa k organizovaniu pridajú. Na budúci rok sa ide do Fontaine le Port, čo
bude, ako vždy, krásny výlet, na ktorý
ste všetci pozvaní. Prihlásiť sa môžete
na Obecnom úrade. Kedykoľvek!
Rudo Gajar
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Svätojánske
dušičky
Koniec októbra sa v Jánskej doline
už tradične nesie v duchu Jánskych
dušičiek. Tento termín opäť „padol“
na víkend a tak hotely a penzióny
boli plné dovolenkujúcich.

Posedenie pod jedličkou
Pozvanie na vianočné posedenie je dôkazom, že prichádzajú Vianoce. Obecný
úrad a obecné zastupiteľstvo pripravilo
pre všetkých dôchodcov obce stretnutie pri vianočnom stromčeku. Konalo
sa 5.12.2015 v hoteli Štart. Milé privítanie
a krásne upravené prostredie nebolo
prekvapením. Je tak vždy, keď sa máme
stretnúť. Bolo rušno, lebo sa deti pripravovali na program. Starosta Mgr. Juraj
Filo sa v krátkosti prihovoril k seniorom
a uviedol program detí MŠ a žiakov ZŠ,
ktorý sme so záujmom sledovali. Súčasťou vianočného posedenia bolo ocenenie občanov za aktívnu prácu, pán starosta im udelil Pamätné listy. Za aktívnu
prácu v ZO JDS Anne Strapoňovej a Milanovi Brtáňovi a Vladimírovi Kubovčíkovi za prácu v prospech obce – jubilujúci členovia. Milanovi Jančuškovi za aktívnu prácu v ZO SZPB. Viere Brtáňovej
za prácu v prospech obce a aktívnu prácu v základnej, okresnej a krajskej organizácie JDS. Viera Brtáňová za menovaných poďakovala OÚ a OZ za ocenenie a uviedla, že pokiaľ nám bude slúžiť
zdravie, budeme pokračovať v aktivite
v prospech obce a starších občanov.

Zároveň sa poďakovala vedeniu hotela
Štart a všetkým pracovníkom za všetko, čo pre dnešné posedenie pripravili. Taktiež poďakovala v mene všetkých
seniorov za program detí MŠ a žiakov
ZŠ za program a za program súboru Lúčanský hudci z Lúčok, ktorý prvýkrát vystúpil v Jáne na Svätojánskom grife, ich
vystúpenie bolo krásne. A tak sme sa
mohli zabaviť pri ich rezkých piesňach.
Po oficiálnom programe sme si pochutnali na výbornej kapustnici, ktorej sme
si mnohí dali dupľu. Naozaj sa vydarila.
O zábavu sa nám postaral náš SENIOR
BEND, s ktorým sme si zaspievali i zatancovali, nechýbal medzi nami ani p. starosta. V družnej zábave čas rýchlo bežal, museli sme sa rozísť domov, čo sa
nám nechcelo. Ešte raz všetkým, ktorí sa
o nás takto postarali patrí veľká vďaka.
Viera Brtáňová

V piatok, 30.10.2015 sa v areáli pod
záštitou Občianskeho združenia
a s finančnou podporou OOCR Liptov konal 6. ročník Jánskych dušičiek. Program pre rodiny s deťmi
bol bohatý a rôznorodý, nechýbali
tvorivé dielne, čert Vladko, hry, vyrezávanie tekvičiek, poník Tomáš,
maľovanie na tvár, dušičková vatra a perfektný Ploštín Punk. Počasie bolo super, návštevnosť opäť
vysoká.
Nasledujúci deň, v sobotu 31.10.
2015 sa dušičková nálada preniesla
do Stanišovskej jaskyne. Deti aktívne a nebojácne vstupovali do podzemného rozprávkového kráľovstva a medzi zlými bytosťami hľadali predmety, ktoré im mali pomôcť
k návratu na zemský povrch. Všetko
dobre dopadlo a strigy, čarodejníci
a iné rozprávkové bytosti vypustili
každú dušičku bez ujmy na zdraví
z jaskynnej tmy späť na svetlo.

Jánsky
stavebný
ruch
V poslednom čase som do množiny
mojich ranných kúpeľňových, novinových a vločkových rituálov pridal
rituál krátkych prechádzok po dedine. Určite nie som jediný, kto si všimol, že v Jáne sa vo veľkom stavia.
Geológ bude luxusnejší, a na pozemkoch nového jánskeho sídliska
Pod Sečnom vyrástlo niekoľko pekných rodinných domov. Okolo katolíckeho kostola sa urobilo nové
odvodnenie a reštauruje sa aj historická „vežičková“ kúria. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu musia byť jej stavebné úpravy
schválené Krajským pamiatkovým
úradom v Žiline, čo nebýva vždy
jednoduché.

Mikuláš
Tak, ako každoročne, prišiel pred školu
dlho očakávaný Mikuláš. V koči okrem
Mikuláša sedel aj veselý čert a milý anjelik. Všetky deti sa tešili na jeho príchod.
Doma si zopakovali básničky a pesničky. Sneh nenapadal no rozsvietenie

vianočného stromčeka pred školou prinieslo vianočnú náladu všetkým, a tak
Vianoce už môžu pomaly prísť. Všetci
malí aj veľkí, starí aj mladí, sa na ne veľmi tešíme.

Medzi pamiatkovo chránené objekty patrí aj Klimovsko-Szentiványiovský kaštieľ (kultúrny dom), ktorý sa
konečne reštauruje. Jánčanov určite teší zo všetkých rekonštrukcií
najviac! Sme veľmi radi, že túto historickú dominantu stavebný ruch
neobišiel. Keď väčšina z nás už prestávala veriť, že peniaze od Európskej Únie na rekonštrukciu budú,
náš starosta sa nevzdal a po dvoch
neúspešných verejných obstarávaniach sa mu na tretí pokus podarilo vybojovať potrebné financie. Pochválime aj chlapov z rožňavskej
stavebnej firmy, ktorí usilovne makajú, aby termín ukončenia reštauračných prác stihli. Držíme Rožňavčanom palce, aby sa im pracovné
úrazy vyhýbali.
Aj v doline, za mostíkom cez Štiavnicu sa dokončuje unikátny drevodom / zrub na kanadský spôsob.
Jeho nosné „múry“ sú z odkôrnených, neotesaných kmeňov, čo dodáva zrubu zvláštny charakter.
Dúfajme, že pekné jesenné počasie
vydrží čo najdlhšie a plánované terRudolf Gajar
míny sa stihnú…
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Okienko seniorov
Stretnutie
na hranici
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline organizovala Stretnutie na hranici toho
roku v Turzovke. Okresnú organizáciu reprezentoval súbor Poludnica zo Závažnej Poruby a niektoré
ZO mohli na toto podujatie vyslať
svojich zástupcov. A tak Viera Brtáňová, Anna Strapoňová, Želmíra
Šutliaková, Daniela Bujňáková a Vilma Račková si v plnej miere vychutnali atmosféru medzinárodného
stretnutia.

Poznávame krásy Liptova
Keď ideme ktorýmkoľvek smerom, Litov je krásny. Poznať krásu Liptova sa
rozhodla skupina seniorov, ktorá sa zúčastnila 5.8.2015 Okresného turistického
zrazu v Bobrovci s cieľom Salaš Pastierska. Časť našich seniorov sa vydala lúkami na horský hotel Mních. Ostatní, ktorí
ostali na salaši obdivovali okolie. Krásny

bol pohľad na Liptovskú Maru, priľahlé
obce a Nízke Tatry. Program nám spestrila tanečná skupina „Jednoty dôchodcov z Bobrovca“. Súčasťou zrazu bol výborný guláš, po konzumácii ktorého
sme sa pomaly vracali domov s nakúpenými výrobkami z ovčieho mlieka.

Krajský turistický zraz
Predsedníctvo Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline rozhodlo toto podujatie uskutočniť
v okrese Liptovský Mikuláš s miestom
konania v Liptovskom Jáne.
Naša ZO bola požiadaná o pomoc pri
príprave a priebehu tejto významnej
športovej akcie kraja. Prípravou sme sa
zaoberali už od jarných mesiacov. Pretože máme dobrú spoluprácu s majiteľom penziónu VICTÓRIA p. Garabášom
v dostatočnom predstihu sme prejednali možnosti konania zrazu v tomto zariadení. Išlo o stretnutie sa min. 100-120
seniorov, podanie gulášu pre všetkých
účastníkov a ubytovanie cca 25 osôb,
nakoľko súčasťou tohto podujatia bolo
i výjazdové zasadnutie Predsedníctva
KR krajskej organizácie v Žiline.
Po slávnostnom zahájení na vonkajšom priestranstve penziónu, ktorého sa
10
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zúčastnil i starosta obce Mgr. Juraj Filo,
ktorý účastníkov zrazu privítal na pôde
obce a poprial im krásne zážitky z pobytu v Liptovskom Jáne.
Vytvorili sa skupiny seniorov, ktoré si
mohli vybrať aktivity športového rázu
a to výstup na rozhľadňu, vychádzku
do doliny, smerom k Stanišovskej jaskyni. Týchto seniorov sprevádzal J. Hapčo
a V. Mlynarčík, ktorí účastníkov zoznamovali s blízkym a vzdialenejším okolím
Liptovského Jána. Pre seniorov ktorí by
takéto vychádzky nezvládli sme zabezpečili prechádzku obcou s návštevou
expozície Naše dedičstvo, evanjelického
a katolíckeho kostola s výkladom o ich
histórii. Niektorí stihli i našu Kaďu.
Po podaní gulášu a posedení v krásnom
prostredí prebehla i súťažná časť podujatia vrh granátom na cieľ, ktorého sa
zúčastnil veľký počet účastníkov zrazu.


V tomto roku sa po ročnej odmlke
zúčastnili aj zástupcovia z Poľska
a pri tomto stretnutí bola podpísaná zmluva o spolupráci seniorov
moravsko-slezského kraja, žilinského a bielsko-biala kraja. Každý okres
sa prezentoval tým najlepším vystúpením a účinkujúci zožali veľké
ovácie. Program bol pestrý, striedala sa hudba, spev, tanec, scénky.
Obdivovali sme, čo seniori dokážu.
Vyjadrili to vo svojich vystúpeniach,
zástupcovia žilinského samosprávneho kraja a okresu a mesta Turzovky. Škoda len že účasť na tomto
podujatí je vždy limitovaná cca 700
seniorov, záujem by bol omnoho
väčší.

Naša účasť
na oslavách
71. výročia SNP
Ako po iné roky i v tomto roku sme
sa 28.8.2015 zúčastnili 71, výročia
SNP pri pomníku v obci, ktorého súčasťou bolo zapálenie vatry pri Kadi
spojené s malým občerstvením
a posedením pri dychovke.
Organizátorom ZO-SZPB a obci je
potrebné poďakovať za prípravu
a dôstojný priebeh osláv a taktiež
za pobyt pri Kadi. Vyžadovalo si to
nemalé úsilie a obetavosť na zorganizovanie podujatia.

Pokračovaním týchto osláv bolo
položenie vencov 30. 8. 2015 pri
pomníku J. Lukáča pred Bielym
a por. Daniela vo Svidovskom sedle.
Slávnostnú atmosféru umocnili salvy poľovníkov a spoločná partizánska pieseň.
Organizátori nezabudli na pokračovanie v zábavnejšom duchu. Umožnili zbieranie húb a posedenie pri
guláši v Štarte. Za krásne prežité
chvíle ďakujeme.

Spolupráca
v praxi
S členmi ZO z Uhorskej Vsi a Podturne sa stretávame na mnohých
okresných podujatiach. Pre užšiu
spoluprácu s výbormi a aj členmi
sme pripravili stretnutie pri Kadi
spojené s výstupom na rozhľadňu. Stretli sme sa v bufete pri Kadi,
kde sme sa vzájomne oboznámili
s prácou v našich ZO, o pripravovaných podujatiach a ďalšej spolupráci. Po výmene skúseností z činnosti
sme sa vydali na výstup na rozhľadňu. Prialo nám počasie, takže sme
boli uchvátení pohľadom, ktorí sa
nám po výstupe naskytol. Na záver sme sa vyslovili za organizovanie spoločných chvíľ v krásnom
prostredí prírody.

Za našu ZO bolo prítomných 17 členov,
ktorí v priebehu dňa boli pri zabezpečovaní úloh nápomocní, najmä pri prezentácii seniorov.
Druhý deň sa konalo v penzióne VICTÓRIA zasadnutie krajskej rady, na ktorom

okrem iného vysoko hodnotili prípravu a priebeh celého podujatia a vyslovili našej ZO poďakovanie. Ale čo nás
najviac teší je, že v našej obci sa im veľmi páčilo a vyslovili sa, že sa sem určite
vrátia.

Stretnutie ZO JDS
s primátormi a starostami obcí
V mesiaci októbri sa každoročne uskutočňuje aktív ZO JDS s primátormi miest
L. Mikuláš a L. Hrádok a starostami obcí,
v ktorých sú ZO JDS. Aktív sa uskutočnil
21.10.2015 v kultúrnom dome v L. Hrádku. Bolo potešiteľné, že zúčastnení primátori p. Blcháč a p. Tarageľ boli prítomní počas celého rokovania, podobne i starostovia obcí. Aktív kultúrnym
programom obohatila A. Olšovská vlastnou tvorbou, ďalej vystúpil p. Richter,
p. Stromko.
Pán Kotian vo svojom vystúpení hodnotil činnosť OO v L. Mikuláši a základných
organizácií, ktoré na každom úseku dosahujú dobré výsledky predovšetkým
stúpa aktivita ZO, úroveň ich práce. Vymenoval rad akcií, ktoré v sledovanom
období dominovali. Medzi inými vysoko
hodnotil tretí ročník celo okresného majálesu seniorov v Lipt. Jáne, na ktorého
organizácii sme sa podieľali, podobne
i prípravu a priebeh krajského turistického zrazu. Vysoko hodnotil tiež prevádzku expozície Naše dedičstvo. V mene
okresnej a krajskej organizácie vyslovil
poďakovanie všetkým ktorí sa na týchto


podujatiach podieľali. Pán Kotian poďakoval všetkým starostom obcí a primátorom miest za pomoc v prospech základných organizácií bez ich pomoci by
sa mnohé akcie nemohli uskutočňovať
a napredovať v ďalšej činnosti.
Primátori vo svojich vystúpeniach poďakovali všetkým seniorom za prácu v produktívnom veku a za terajšiu činnosť.
Vyslovili obdiv čo seniori napriek veku
a zdravotným ťažkostiam dokážu.
Súčasťou aktívu bolo odovzdávanie
Vyznamenaní III. a II. stupňa, Čestných
uznaní a Ďakovných listov.
Z našich členov dostali vyznamenanie III. stupňa: M. Budova a Milan Brtáň
- za aktívnu činnosť v prospech staršej
generácie a Mgr Jolana Perdeková Česné uznanie - za aktívnu činnosť v prospech staršej generácie.
Viera Brtáňová prevzala pre našu ZO JDS
krajské vyznamenanie II. stupňa - za aktívnu činnosť v prospech staršej generácie. Vyznamenaným gratulujeme.
Noviny z Jána
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Okienko seniorov
Pobyty v kúpeľoch

Expozíciu
navštívila ZO
JDS Liptovský
Hrádok – Tesla
Expozíciu Naše dedičstvo navštevujú turisti i návštevníci obce individuálne, ale prichádzajú k nám
i hromadné návštevy. Predseda ZO
JDS L. Hrádok – Tesla p. Paštrnák sa
informoval o možnostiach pobytu
v Liptovskom Jáne a návšteve našej
expozície, ktorú navštívili 16. 9. 2015.

Obdivovali sme krásy Slovenska
Z návrhov miest na uskutočnenie zájazdu sme sa na výbore rozhodli pre návštevu Dunajca s trasou Červený Kláštor – Dunajec – Stará Ľubovňa. Naše
rozhodnutie bolo správne, vybrali sme
krásny kút Slovenska. A k tomu sa pridalo krásne počasie – vynahradilo nám to
veľmi nepriaznivé počasie z minulého
roku, keď sme boli na Orave.
K úspešnému zájazdu prispela skutočnosť, že nám pomohol naš člen Vladimír Eichler a jeho manželka. Spoločne
sme pripravili trasu zájazdu s časovými limitnmi. Pán Eichler s manželkou
vopred zabezpečili vstupy, plte, guláš
– všade sme boli ohlásení a čakali nás
aj zľavy. Mnohí sme sa obávali plavby

plťami, nakoniec sme ich absolvovali
skoro všetci a boli sme radi, že sme obavy prekonali a videli tú nádheru prírody.
Po absolvovaní plavby nás čakal výborný guláš v Lesnici a potom sme sa vybrali do Starej Ľubovne na zámok. Táto
návšteva bola už pre niektorých namáhavá, lebo bolo treba absolvovať náročný výstup schodmi, ktorý by niekoľkí nezvládli. Návštevníci zámku boli aj touto
prehliadkou uchvátení.
Pri návrate domov sme živo debatovali
o tom, ako sa nám tento zájazd vydaril.
Veľký podiel na tom malo krásne počasie ale aj príprava zájazdu a sprevádzanie slovom, ktorým Eichlerovci nešetrili
celý deň. Ďakujeme

Po príchode členovia prejavili veľký
záujem o exponáty, veľmi sa im páčila aj výstava Lyžovanie v minulosti
a dnes. Vysoko hodnotili vytvorenie
expozície, ktoré umožňuje mladým
ľuďom aspoň tým málom poznávať
život v minulosti. A starším vrátiť
sa do mladých čias, zaspomínať si
na mladosť, oživiť si spomienky.

Úspešná
reprezentácia
na krajských
športových
hrách v Žiline
Dňa 7. 7. 2015 sa v Žiline konali Krajské športové hry seniorov. Okresnú
organizáciu v Lipt. Mikulái reprezentovali naši členovia Dagmar Mišunova, Adela Nikutinová a Jozef
Hapčo, aj v Žiline dosiahli pódiové
umiestnenia.
Jozef Hapčo: v streľbe – III. miesto,
hod granátom na cieľ – III. miesto.
Dagmar Mišunová: hod váľkom – III.
miesto, hod granátom na cieľ – III.
miesto.
Adela Nikitinová: hod váľkom – III.
miesto, hod granátom do diaľky –
II. miesto. Za úspešnú reprezentáciu
srdečne gratulujeme.
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Brigáda
na cmiteri
Pred sviatkami Všetkých svätých
a Pamatky zosnulých sme na deň
29.10.2015 zorganizovali brigádu
na dočistenie cintorína. Zúčastnilo
sa jej 16 členov a 1 nečlenka. V predchádzajúci deň pracovalo 5 členov
a 1 nečlenka. Pri odnášaní vakov
a vedier pomáhali pracovníci OU.
Pri práci nás bol povzbudiť starosta
Mgr. J. Filo a poďakoval nám za odvedenú prácu. Škoda že už nebolo
popadané všetko lístie zo stromov,
aby sa vyzbieralo.

Seniori
na kultúre
Z dôvodu rekonštrukcie Domu kultúry v Lipt. Mikuláši sa neuskutočnili podujatia, ktorých by sme sa radi
boli zúčastnili.

Rekondično – liečebné pobyty pre seniorov poskytli v tomto roku kúpele
Lúčky, Turčianske Teplice, Trenčianske
Teplice, Dudince, Bardejov, Číž, Nimnica
a Tatranské Zruby.

v mesiaci jún – júl pobytu v Trenčianskych Tepliciach sa zúčastnili manželia
Kostrabovci, Viera Brtáňová a Nadežda
Cholvadtová a v mesiaci október Jolana
Perdeková a Anna Baraniová.

Podľa počtu členov ZO JDS bolo nám
pridelených 8 poukazov, ktoré boli pridelené členom podľa záujmu – zohľadneného na žiadané miesto a termín. Liečebného pobytu v Bardejove v mesiaci máj sa zúčastnili manželia Hapčovci,

Rekondično liečebné pobyty sa všetkým
veľmi páčili, vyslovili spokojnosť s priebehom pobytu, ktorým si zregenerovali
svoje sily. Členovia v tomto roku neprejavili záujem o pobyt pri mori, ktorý bol
organizovaný do Chorvádska – Trogiru.

V Národnej rade SR
Predsedníčka ZO JDS Viera Brtáňová ako
členka KR JDS v Žiline sa zúčastnila dňa
6. 10. 2015 slávnostného podpisu memoranda o partnerstve a spolupráci Žilinského samosprávneho kraja s Krajskou
organizáciou JDS v Žiline. Memorandum podpísal predseda ŽSK Juraj Blanár a predseda KO JDS Michal Kotian.
Súčasťou celého diania bola prehliadka
Národnej rady SR a z balkóna zasadacej
miestnosti sme sledovali hlasovanie poslancov NR SR.

Po slávnostnom podpise sa medzi prítomnými rozvinula živá diskusia, ktorá
sa týkala pálčivých problémov seniorov
a to z oblasti zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.
Dňa 19. 10. 2015 sa Viera Brtáňová zúčastnila stretnutia s ministrom práce,
sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom, ktoré sa uskutočnilo v novo vybudovanej budove Radošinského naivného divadla v Bratislave

konané pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Na stretnutie prišiel okrem
iných hostí i predseda vlády SR Róbert
Fico. Vo svojich príhovoroch vyslovili
poďakovanie všetkým seniorom Slovenska, za ich prácu v minulosti a za prácu,
ktorú vykonávajú v seniorskom veku,
o čom svedčia nespočetné aktivity členov JDS.
Dňa 15. 7. 2015 sa zúčastnila Viera Brtáňová Krajskej prehliadky spevokolov
v Martine a dňa 9. 9. 2015 Ružomberskej lýry na Lúčkach. Tieto podujatia
boli organizované na vysokej úrovni a aj
úroveň súborov bola vysoká. Svedčí to
o veľkej láske seniorov k ľudovej piesni,
tancu, celkove k tvorivosti.
Pocity z týchto podujatí tlmočila V. Brtáňová členom výboru ale aj ostatným
členom, že takejto činnosti by sme sa
mohli venovať po otvorení zrekonštruovaného kultúrneho domu aj my.
Viera Brtáňová, predsedníčka ZO-JDS Lipt. Ján

Niektorí členovia individuálne navštevovali filmové predstavenia
alebo baletné predstavenia v kine
na Kamennom poli. Prvým podujatím po rekonštrukcii Domu kultúry ktorého sme sa v počte 25 členov zúčastnili bol program seniorov
z Klubov dôchodcov z Liptovského Mikuláša Sami sebe. Bol znovu plný zábavy, spevu a tanca, bol
pre nás impulzom, dodal nám elán
do života.
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Brána milosrdenstva
Ôsmeho decembra 2015 na slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny Márie,
Svätý Otec František slávnostne otvoril v bazilike svätého Petra v Ríme Svätú
bránu, čím symbolicky naznačil začiatok mimoriadneho Jubilejného svätého
roku milosrdenstva. Slávnostne sme začali prežívať rok trvajúci sviatok Božieho
milosrdenstva.
Symbolika Svätej brány obsahuje bohaté posolstvo pre kresťanov a viaže sa aj
na brány našich kostolov.

Brána – obraz Krista
Svätá brána milosrdenstva je aj naša
kostolná brána, je obrazom Ježiša Krista. On sám povedal: „...Ja som brána. Kto
vojde cezo mňa, bude spasený...“ Jeho narodením na svet, ktoré si budeme pripomínať cez Vianoce, sa nám otvorila
brána do svätyne Najsvätejšej Trojice.
On svojím príchodom na svet sprítomnil na zemi Boha, bohatého na milosrdenstvo. Otvoril nám dvere lásky, cez
ktoré možno vstúpiť do náručia milosrdného Otca. Jestvuje len jediná cesta
k Bohu a len jediná brána do vnútorného spoločenstva s Otcom, a to je Ježiš
Kristus, narodený v Betleheme, umučený na Kalvárii a vzkriesený v Jeruzaleme.
Márne je pokúšať sa prísť k Bohu cez
iné náhradné a bočné vchody. Ak nepôjdeme cez Ježiša Krista, s Bohom sa
nestretneme.

Brána- obraz Panny Márie
Symbolika brány sa vzťahuje aj na Pannu Máriu. V modlitbe Loretánskych litánií dávame Márii vznešený titul „Brána do neba“. Ona je bránou, veď cez ňu
k nám prišiel Vykupiteľ sveta. S Pannou
Máriou máme ľahší a bezpečnejší prístup
k Ježišovi Kristovi, jej Synovi. „Skrze Máriu k Ježišovi!“ – je starobylé heslo.

Brána – vstup do Cirkvi
Svätá brána, ktorú nám bude pripomínať aj brána nášho kostola, sú zároveň
aj dvere do Božej rodiny. Každému veriacemu by mala ležať na srdci starosť
o to, aby náš kostol bol upravený zvonku i zvnútra tak, aby vyjadroval našu
úctu a bázeň voči tomu, ktorý v ňom
prebýva.
14
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Ďalším symbolickým významom brány kostola je brána do Cirkvi, do spoločenstva bratov a sestier, predovšetkým
do Cirkvi miestnej, kde žijem. Vo svätom roku milosrdenstva mali by sme
plnšie vstúpiť do spoločenstva bratov
a sestier, s ktorými sa stretávame v rodine, na ulici, v dedine a naplno sa zaradiť
medzi nich, ako živé údy do tajomného
Kristovho tela - Cirkvi. Zanechajme svoje predsudky voči Cirkvi, kňazom, veriacim. Otvorená brána farnosti je pre nás
všetkých márnotratných synov a dcéry
výzvou k návratu cez tento Svätý rok
milosrdenstva.

Brána – obraz večného
domova
Svätá brána milosrdenstva je symbolom
a ohlásením aj budúcej brány nášho
večného domova, cez ktorú raz v hodine smrti každý z nás musí prejsť. Brána
neba má nám denne, najmä v nedele
a prikázané sviatky pripomínať aj vchod
do nášho kostola. Veru, neprejde bránou nebeskou ten, kto neprechádzal
bránou kostolnou.
Cez bránu sa vchádza i vychádza. Platí to aj o Svätej bráne milosrdenstva,
aj o bráne nášho kostola. Však má dva
smery – zvonku i zvnútra. Žiaľ, musíme
spomenúť, že sú pre nás smutné vnútorné odchody, keď ľudia zvábení svetom a pomýlení hriechom odchádzajú z kostola aj z Cirkvi. Pre svoj odchod
spomedzi nás často hľadajú lacné výhovorky, najčastejšie v našich nedostatkoch. Ježiš hovorí: „..kto je z vás bez hriechu, nech prvý dvihne kameň a hodí ho...“

Brána nášho srdca
Vo Svätom roku milosrdenstva nám treba
otvoriť predovšetkým bránu svojho srdca
Kristovi, ktorý prichádza na tento svet ako
Svetlo. Človek na Vianoce osvetľuje svoje domovy umelými svetlami. Je to pekné, ale Vianoce majú predovšetkým prežiariť svetlom Kristovým nás samých, my
sa máme stať svetlom sveta. Narodenie
Ježiša ohlasuje svetu tajomstvo, že Boh
ako človek prišiel na svet a ak mu otvoríme bránu nášho srdca, naplní nás láskou,
spravodlivosťou a pokojom. Do nášho
srdca vstúpi Boh a nielen On, ale aj ľudia


za pomoci remeselníkov a dobrovoľníkov
z radov farníkov.
blízki, vzdialení, známi i cudzí. Ak však zatvoríme čo len pred jediným človekom
tejto zeme svoje srdce, zostanú zatvorené
pre nás všetky sväté brány.
Každý z nás má kľúč od brány svojho
srdca. Ten kľúč je zvnútra, nik zvonku
neotvorí. Len my sami môžeme otvoriť
svoje vnútro milosrdnému Kristovi.
Prajem vám v tieto Vianoce 2015 a v Jubilejnom roku milosrdenstva 2016 odvahu pootočiť kľúčom svojej slobody
zvnútra a otvoriť dokorán svoje vnútro
milosrdnému Kristovi a kvôli Nemu aj
každému človeku.
Bolo by márne uveriť vymyslenej bájke
či v Jeho historický príchod na svet pred
dvetisíc rokmi, utratiť toľký čas a peniaze zháňaním sa za darčekmi, výzdobou
domovoch či prípravou jedál, keby sme
nanovo neprežívali jeho tajomný a duchovný príchod do nášho srdca dnes.
František Čureja, farár (spracované podľa knihy: Pavol
Janáč, Brána milosrdenstva)

Veľké ďakujem!
Touto cestou chcem vysloviť VEĽKÉ POĎAKOVANIE pánovi farárovi
Mgr. Ing. Františkovi Čurejovi za jeho
húževnatú prácu, ktorú vynakladá
na obnovu a skrášlenie našej farnosti.
Vážený pán farár, do farnosti Liptovský Ján ste prišli iba pred niekoľkými
mesiacmi, a už ste stihli urobiť obrovský kus práce. Všetci vieme, že táto farnosť je náročná, farníkov málo, aj napriek tomu ste sa nezľakli a pustili ste
sa do veľkých zmien.
Zmenil sa poriadok bohoslužieb, podchytili ste prácu s deťmi, prejavujete
empatiu a záujem o svoje ovečky, čo
sa aj denno-denne prejavuje.
Ale najväčšia zásluha Vám patrí
za skrášlenie a obnovu nášho starobylého kostolíka. Upravilo sa okolie,
odvodnili sa múry, čo je prvý predpoklad na osadenie zreštaurovaného oltára. V kostole sa intenzívne pracuje

Konečne bol do kostola vrátený hlavný
oltár, ktorého reštaurovanie trvalo dlhé
roky a ktorého osadenie by malo zavŕšiť
túto etapu prác, aby sme mohli stráviť najkrajšie sviatky v roku – Narodenie Pána už
v novom krajšom chráme.
Určite do budúcna bude tých opráv ešte
veľa – reštaurovanie lavíc, fasáda kostola,
okolie, stropy. Prosto, ako sa vraví, „práce
ako na kostole“, a tu to platí doslova. Ale
dostali sme dobrého duchovného pastiera, ktorý sa s veľkou vervou pustil do skrášľovania našej farnosti.
Určite sú tieto práce závislé od finančných
prostriedkov,od ľudí ochotných pomôcť,
ale aj od síl a možností pána farára. Ale
všetko chce svoj čas. Budeme Vám, pán farár, pri tejto činnosti pomáhať, ako sa dá,
vyprosovať Vám Božie milosti, zdravie, silu
a trpezlivosť.
Je radosť prichádzať na svätú omšu, či už
v nedeľu, sviatky alebo vo všedné dni. Samozrejme, že do kostola sa nechodí kvôli
výzdobe. Ale aj toto všetko znásobuje atmosféru a pohodu pri modlitbách a počúvaní slova Božieho. No a nedá mi, aby som
nespomenula náš spevokol Jána Krstiteľa, ktorý taktiež prispieva k slávnostnému
prežívaniu svätých omší.
Blížia sa Vianoce – sviatok Narodenia
Pána. Dni pokoja, kedy sa lámu ľady zlosti
a nenávisti a mäknú aj tie najtvrdšie srdcia.
Aké by to bolo krásne, keby to nebolo iba
cez sviatky, ale po celý náš život. Zastavme
sa na chvíľu a spomeňme si aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami a doprajme im Kráľovstvo nebeské.

Turistické aktivity
Turistická sezóna bola v roku 2015 veľmi bohatá. V zime sme sa venovali
hlavne lyžovaniu, využívali sme často
skibus, ktorý premával dvakrát denne priamo do Demänovskej doliny,
do Jasnej.
Na jar sme sa zamerali na vrcholy zakvitnuté jarnými kvetmi. Poludnica
a Krakova hoľa boli krásne žlto-modré od prvosienok a horcov. Siná v Demänovskej doline bola úplne fialová
od poniklecov. Niekoľko našich dôchodcov využilo ponuku Klubu slovenských turistov (KST) v Liptovskom
Hrádku a zúčastnilo sa trojdňového
poznávacieho výletu po Východnom
Slovensku od 12. 6 do 14. 6. 2015. Prvý
deň sme navštívili aj známe lyžiarske
stredisko Javorica v Poľsku a hneď pod
Javoricou je kúpeľné mesto Krynica
s viacerými minerálnymi prameňmi.
Na programe boli hrady, napr. Šarišský
hrad pri Prešove, alebo hrad Podčičva
neďaleko Vranova nad Topľou, kaštieľ
Budimír pri Košiciach, v ktorom je múzeum hodín, Viniansky hrad, Morské
oko, Sninský kameň a Vihorlat. Počasie bolo priam tropické a tak sa už dalo
kúpať na Šírave, kde sme mali zabezpečený nocľah.

Hrádok a zúčastnili sa krásneho päťdenného výletu do Banskej Štiavnice
a Štiavnických vrchov. Program bol vynikajúci, striedali sa návštevy pamiatok v meste s túrami na Sitno a Paradajs, zámok Sv. Anton, Banské múzeum, Počúvadlo a veľa menších tajchov,
termálne bazény vo Vyhniach, Kamenné more a cestou domov bol ešte výstup na najvyšší vrch Pohronského
Inovca na Veľký Inovec. Veľká vďaka
za perfektné zorganizovanie oboch
pobytov patrí pani Hanke Literovej.
Na jeseň sme využili krásne inverzné počasie na výlety po okolitých
vrchoch, napr. na Ďumbier alebo
na Predné Solisko, kde sa dá využiť aj
lanovka.
Nezabudnuteľné zážitky sme mali aj
z Malej Fatry. Vystúpili sme na Veľký
Rozsutec a celá Turčianska kotlina bola
ponorená v bielom mori hmly, z ktorej
vystupovali ako ostrovy okolité pohoria. Bohatou škálou jesenných farieb
sme sa kochali nielen na Rozsutci, ale
aj vo Veľkej Fatre, kde sme prešli náučný chodník okolo Čierneho kameňa.
Bukové a bukovo-smrekové lesy tam
hýrili všetkými farbami a odtieňmi žltej, hnedej, zelenej aj červenej farby.

Aj v septembri sa niekoľko našich dôchodkýň pridalo k turistom z KST Lipt.

Valéria Jandová

Pán farár, milí farníci a všetci spoluobčania
Liptovského Jána, prajem vám pokojné
a milosti plné vianočné sviatky a do nového roku 2016 veľa zdravia, lásky, pohody
a vzájomného porozumenia.
„Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme
dieťa spinká. Dobrú pohodu vinšujem
vám, štedrosť a hojnosť vašim chalupám.
V novom roku zdravie pevné, nech vám
Ing. Zuzana Eichlerová
všetkým slúži verne.“
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Rozídená rodina sa opäť zišla vo svojom dome
o dvojitú slávnosť: 107. výročie posvätenia súčasného chrámu Božieho a 230.
výročie posvätenia toho pôvodného, tolerančného. Prečo tolerančného? Pretože bol postavený v roku 1785, teda štyri
roky po vyhlásení Tolerančného patentu cisárom Jozefom II., ktorým bola daná
evanjelikom náboženská sloboda.

„To, čím je dom a vlastný domov pre rodinu, tým je kostol pre Božiu rodinu.“
Takto dobre vyjadril rímskokatolícky
farár František Čureja význam slávnosti, ktorú mali evanjelici v 1. adventnú
nedeľu. Pripomínali si Pamiatku posvätenia chrámu. Keďže na mieste súčasného evanjelického chrámu stál aj ten
predchádzajúci, tolerančný, išlo hneď

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili významní hostia. Zborová dozorkyňa Iveta Lukáčová ich na úvod
privítala a každý dostal kytičku a odznak. Slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Medzi ďalšími hosťami boli sestra
seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková, dozorca Liptovsko-oravského seniorátu Peter Gärtner,
brat farár Michal Belanji z cirkevného
zboru Liptovská Porúbka, dozorcovia
z cirkevných zborov Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok a Liptovský Ondrej
a starostovia z Liptovského Jána, Uhorskej Vsi a Podturne. Ospravedlnil sa pán
starosta Ján Martinovič z Beňadikovej.

Evanjelické služby Božie
20. 12. 2015
4. adventná nedeľa
24. 12. 2015
Štedrý večer
25. 12. 2015
1. slávnosť vianočná
(Božie narodenie)
26. 12. 2015
2. slávnosť vianočná
Pamiatka Štefana
mučeníka)
27. 12. 2015
Nedeľa po Vianociach
31. 12. 2015
Záver občianskeho roka
1. 1. 2016
Nový rok
3. 1. 2016
Nedeľa po Novom roku
6. 1. 2016
Zjavenie Krista Pána
mudrcom
16
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9.00 h

Ev. kostol
v L. Jáne

Služby Božie s požehnaním
detí, spoveďou a Večerou
Pánovou

16.00 h

Ev. kostol
v L. Jáne

Štedrovečerné služby Božie

9.00 h

Ev. kostol
v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9.00 h

Ev. kostol
v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9.00 h
17.00 h
9.00 h

Ev. kostol
v L. Jáne
Ev. kostol
v L. Jáne
Ev. kostol
v L. Jáne

Služby Božie
Služby Božie
Slávnostné služby Božie

9.00 h

Ev. kostol
v L. Jáne

Služby Božie s požehnaním
detí, spoveďou a Večerou
Pánovou

9.00 h

Ev. kostol
v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

December 2015



Z Liptovského Ondreja to dokonca bol
celý autobusový zájazd, keďže tento cirkevný zbor sa rozhodol, že v túto nedeľu
nebudú mať služby Božie u seba doma,
ale strávia ich u nás.
Výber hostí nebol náhodný. Cirkevné
zbory Liptovský Ondrej a Liptovská Porúbka kedysi patrili do cirkevného zboru Liptovský Ján. Patrila tu aj Závažná
Poruba, brat farár sa však ospravedlnil.
K rozdeleniu cirkevného zboru došlo až
v 20. storočí, čiže starý tolerančný chrám
slúžil skutočne všetkých týmto obciam.
V chráme sa k nám prihovára svojím slovom Boh. Preto centrom služieb Božích
je kázeň slova Božieho. Brat biskup prečítal príbeh o vstupe Ježiša do Jeruzalema (Ev. podľa Matúša 21, 1 – 11). Upozornil na to, ako vítali ľudia Ježiša: svojimi vlastnými rúchami, ktoré si vyzliekali
a prestierali na cestu. Je to iste prejav ich
veľkej úcty k Ježišovi a radosti z Jeho príchodu. Zároveň to však naznačuje, že ak
dovolíme Ježišovi prísť medzi nás, zrazu
zistíme, že sme všetci navzájom
rovní. Neodlišujeme sa ani oblečením. Ale všetci sme deti Božie.
V chráme sa k nám Boh skláňa aj
so svojou milosťou a odpustením
hriechov. Preto druhým vrcholom služieb Božích bola Večera
Pánova.
Celá slávnosť bola vyplnená chválospevmi k Pánu Bohu. Neboli
to len piesne, ktorými celé zhromaždenie ďakovalo Pánu Bohu.
Na službách Božích vystupovali
tiež štyri spevokoly. Na úvod to bol
detský spevokol Svätojánske mušky, ktorý pôsobí pri domácom cirkevnom zbore, potom domáci ženský spevokol a mužský spevokol
Svätojánsky prameň. Vystúpil však
tiež spevokol z cirkevného zboru
Liptovský Ondrej. Ten vystihol zmysel služieb Božích, keď vo svojej
piesni prosil: „Ó, Duchu Svätý, zapáľ
srdcia, povzbuď k práci Tvojej nás.“
Veď v domácnosti cirkvi, ktorej domom je chrám Boží, treba všetky
horlivé srdcia a ochotné ruky.

Ceňme si viac nohu ako topánku
Vianoce sú sviatkom detí. To je iste pravda. Veď ide predovšetkým o to najdôležitejšie dieťa, o Božieho Syna Pána Ježiša, ktorého narodenie si na Vianoce pripomíname. Práve Jeho narodením Boh
začal konať dielo záchrany človeka, ktoré potom vyvrcholilo Ježišovým ukrižovaním a vzkriesením. V Ježišovom narodení bol daný prísľub toho, že všetci
ľudia budú môcť nájsť odpustenie hriechov, nový život a nádej.
Vianoce sú však sviatkom detí aj v inom
zmysle. Na Vianoce sa snažíme urobiť
radosť práve našim deťom. Mnohí zdobia stromčeky práve kvôli nim a povedia: Veď keby išlo iba o mňa, ja by som
to ani nepotreboval. Deťom kupujeme darčeky, pre ne vymýšľame aktivity,
chceme im urobiť radosť. V tejto súvislosti však potrebujeme počuť dve dôležité upozornenia.
Po prvé: milí rodičia, starí rodičia, príbuzní, nezabúdajte aj na seba. Vianoce
nie sú len sviatkom detí, ale všetkých
nás. Hrozí totiž jedno nebezpečenstvo.
Totiž, že sa budeme snažiť natoľko spríjemniť Vianoce deťom, že v návale povinností a príprav nestihneme nič urobiť pre seba, pre svoju dušu. Vianoce sú
však v prvom rade sviatky duchovné,
preto Vás prosím, aby ste si našli čas aj
na seba a prečítali si biblické príbehy
o Ježišovom narodení. Využite tiež obdobie Adventu, aby ste sa v chráme pripravili na vianočné sviatky. Nezabudnite

sa v domácnostiach spoločne modliť
k Pánu Bohu. Jednoducho, pamätajte
na svoje duchovné budovanie, aby ste
mohli viesť aj svoje deti.
Po druhé: nezabúdajme na dušu detí.
Veď už starý Plutarchos sa právom vysmieval takým rodičom, ktorí si pre svoje deti želajú krásu tela, bohatstvo, slávu a k tomu ich vedú, ale ani trochu sa
nestarajú o vyzdobenie ich duše cnosťami a zbožnosťou; hovoril o nich, že si
väčšmi cenia topánku ako nohu. Čo to
znamená? Že deti nepotrebujú drahé
hračky, ale svojich rodičov. Nepotrebujú parádne zážitky, ale slovo Božie. Bojíme sa o svoje deti a túžime z nich mať
kvalitných ľudí, ale to sa dá jedine v tom
prípade, ak ich bude formovať duchovná kvalita.
Preto Vás prosíme, všetci Vy, ktorí ste
zodpovední za vedenie svojich detí, aby
ste na to pamätali a využívali aj možnosti, ktoré dáva cirkevný zbor. Služby Božie
a detskú besiedku považujeme za základnú a najpodstatnejšiu časť duchovného formovania detí. Detský spevokol
Svätojánske mušky je jedinečnou príležitosťou kde sa deti stretávajú a cítia sa
spolu dobre, spievajú, hrajú sa. A v rodinách je potrebné dávať deťom príklad
modlitby, viery, úprimného kresťanského života. Aby Vianoce boli naozaj sviatkom detí a nie náhradou niečoho dávno
zameškaného.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo zistili vedci
o zemiakoch
Zemiaky pestujeme už od nepamäti. Aj keď bol suchý rok, zemiaky
sa urodili celkom pekné a aj zdravé. Liptáci-záhradkári sa naučili zemiaky zdravo pestovať, vyhýbajú
sa chemickým postrekom. Hnoja
maštaľným hnojom. Starší v záhradkách radšej okopávajú zemiaky ručne aj mandelínky si ručne odstránia, prípadne na postihnuté rastliny
aplikujú postreky tiež len lokálne.
Úrodu dôsledne pretriedia, pripravia sadbu aj pôdu na budúci rok.
Pravidelná konzumácia zemiakov
normalizuje mnoho funkcií organizmu. Najužitočnejšie sú zemiaky varené v šupke. Obsahujú päťkrát viac
vlákniny než banán, veľa vitamínu
C, tiež selén, ktorého je v zemiakoch
viac ako v orechoch a semienkach.
O príprave zemiakových jedál
sme už písali. Teraz sa zameriame
na „nový“ produkt zo zemiakov –
zemiakovú šťavu. Odšťavujeme len
zdravé zemiaky bez čiernych škvŕn
a zelených častí. Čerstvá zemiaková
šťava obsahuje vitamíny A, C, B, prvky P, Ca, Fe, K, vlákninu, bielkoviny.
Zemiaková šťava má:
• protizápalový účinok -pomáha pri zápale kĺbov, artritíde, zvýši krvný obeh
vo všetkých častiach tela
• šťava je zásaditá - pite ju pri pálení
záhy, lieči žalúdočné vredy
• ukľudňuje kožu – na exémy
• odplavuje z tela kyselinu močovú
• znižuje cholesterol
• detoxikuje telo, čistí pečeň
• znižuje krvný tlak
• zabraňuje kardiovaskulárnym chorobám a dokonca predchádza rakovine.
Zemiaková šťava nemá skoro žiadnu chuť, môžeme ju bez obáv miešať napr. s mrkvovou, jablkovou,
či cvikľovou šťavou. Ak potrebujete sladiť, tak radšej medom. Skúste
piť ráno 1 dl, večer pred spaním 2 dl.
Šťava upraví trávenie, prečistí celý
tráviaci trakt.
Zdroj: internet, Pripravila Mgr. Jana Pivková
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Dobový článek o Jánskej doline
V roku 1926 vyšla vo vydavateľstve Družstevní práce v Prahe kniha českého novinára a spisovateľa Rudolfa Těsnohlídka Demänová. Je venovaná najmä Jaskyni slobody v Demänovskej doline objavenej v auguste roku 1921 moravským učiteľom Aloisom
Králom. Dve kapitoly sú tu však venované aj Jánskej doline. Pre Jánske noviny som si dovolil poprosiť dcéru Terezku Petrovnu
o ich prepísanie a prvú časť uveřejnit v tomto čísle. Ešte pre zaujímavosť treba dodať, že v roku 1937 vydal F. Borový v Prahe Těsnohlídkovu povesť o Zakleté Lúčance, kde sa spomína aj Ďumbier a Jánska dolina. Vyšlo to až po autorovej smrti a v závere knihy je o tom napísané: Vypravování O zakleté Lúčance, pohádkové to zpracování osudu tak Těsnohlídkem milovaných Demänovských jeskyň, vycházelo v Dětském koutku Lidových novin od 3. červencce do 18. září 1927, s kresbami Eduarda Miléna. M. N. Príjemné čítanie kde sa opisujú časy už dávno minulé. Prípadný záujemca o knihu si ju môže požičať v Slovenskom múzeu ochrany
Peter Holúbek
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Školskej ulici č. 4 v zrekonštruovanej budove.

Dolina svatojánská
Jsem na rozpacích, co mám říci o dolině Svatojánské, sousední a souběžné
a Demänovskou, kam jsme se vypravili po prvé 9. března 1922. Mužové vědy,
kteří sepsali učená pojednání o Liptovském Krasu, nepáchli do něj ani nohou
a pomíjeli ji, ačkoli jí naprosto nelze odlučovati při řešení ohromného problému bludiště demänovského. Vábí mně
bez ustání jakýmsi tichým, spíš jen podvědomým hlasem. Našeptává mi tajemně, že nás tam očekává vrcholné
překvapení. Přiznám se ihned, že bych
byl raději, kdyby to byl jen klam, poněvadž rozsah výzkumů je již beztoho nad
skromné síly jednoho člověka zůstaveného docela sobě samému. A přece tuším pod jejími štíty podzemní dědiny,
které se tu podle pověsti za válek Rákoczyho propadly, aby se jejich spravedliví
obyvatelé vyhnuli hříchům a světským
marnostem. Dolina Svatojánská mi je
od prvního spatření daleko milejší než
Demänovská, byť nemá jejího divokého rázu, třebaže spí pokojně mezi svými
lesy, jako by utajovala úzkostlivě své záhady pod zelenou plenou.
Za deštivého rána prošli jsme obcí, která
dala dolině jméno. Tři kaštely zemanské
a zámek szentivanyiský vyčnívají nad
střechy chalup, z nichž loni polovice lehla polem. Místní faráři, katolický a evangelický, znesvářili se na smrt a zaslepeni
jsouce chtivostí msty zakládali prý požáry. Nejdříve lehla popelem stodola jednoho, potom došlo k odvetě, žhářství
uvádělo obyvatele v zoufalství, a konečně bylo zhubeno víc, než půl osady. Někdejší středisko kulturního ruchu
v Lipově bylo obráceno v trosky, obec,
která se tají v leckteré kapitole románů
Jókaiových, pustla a pozbyla významu.
18
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Potok běží přes cestu, sem tam ještě
led pokrývá zem, za okny však již byla
na slunci vystaveny pečlivé ošetřované květináče. Všude se chvatně dostavují domky z tufu, lidé zasmušilí a ustraní, spěchají, aby před příchodem jarní
polní práce byli hotovi. Bída a smutek
je duší obce, jež by mohla být blahobytným a bezstarostným letním sídlem.
Hned za posledními domky cítíme těžký
zápach. Čpi jím prameny sirkovice, jež
vystřikují z tufového balvanu na břehu
řeky Štiavničky, na jejím dně a později
z nízkého břehu vedle zřídel kyselky. Sirkovice obrátila těla mrtvých na zdejším
hřbitově v mumie, které jsou přechovány v kostnici pod katolickým kostelem.
Jest nám přeskočiti a přebřísti četné
bystřiny, sněhové potůčky jako večera,
rozjíž je dnes mnohem silnější, zasahuje zvolna svahy hor. Kotlina se úží a širokou branou vcházíme do údolí sevřeného s obou stran hlubokými lesy.
Dolina má tichý, prostý půvab, němž
jest cosi tklivého, cosi ze stesku sirotčí opuštěnosti. Tento stesk mi obestřel
i malou horáreň , v které jsme odpočívali po dvou hodinách pochodu. Čisto
jako v klícce, ticho jako v hrobě. Stařena v okulárech přebírá páteční čočku,
stařec se rozpomíná na ztracené časy
a vypravuje o nich tvrdou spišskou
němčinou. Hej, bývaly doby! To se neopovážil pronajímati si honitbu lecjaký
mäsiar, nýbrž vždycky pán. Skolil býka
medvěd a pán jej zaplatil pansky, nikterak nesmlouvaje, Pán poslal koně medvědům, aby se nakrmili a poveselili, než
na ne podnikl panskou polovačku. Hej,
byly doby, kdy pytlák byl nemenší pán
než velkomožný ze zámku. Nuž, lze se


R. Těsnohlídek (1882-1928)

zeptat horára Filló, kolik zastřelil pro
panskou čest medvědů, když se pánovi zatřásla ruka, kolik pytláku se dělívalo s panstvem o horu a jak bylo těžko jíti
lesní cestou, kde člověk nebyl jist před
divákem, před černou sviní, obyvatelkou močiariska. Ale dnes? Dnes je přece
lépe, připouští vysloužilý horár. Že slouží třicet a šest roku, že má 800 Kč ročně,
byt v této chaloupce a kousek zahrádky před okny, že jako na smilování boží
čeká na návrat syna ze Sibiře, o tom sice
starý horár mlčí, avšak tím horlivější se
vyptává na nový pořádek světa. Je si
vědom, že přišla pravá svoboda, o jaké
se lidu jenom zdávalo. Čeká ji také pro
sebe a věří, že republika dá jeho dětem
tento kousek pronajaté půdy, jež ho živila, půl jeho života.
A zase kráčíme sněhem a stále stoupá neširoká, vozová cesta po prudkém
úbočí, mimo závratné strže, v nichž
dole jsouc zakrývána krajem lesa hučí

Štiavnička, rodná sestra ponorné řeky
demänovské. Kolébka obou stávala
na severní stěně Ďumbiru, tisíce let je
oddálilo, roztopilo ledovce, ponížilo je
na dno úvalů a uvedlo ve služebnost
podzemních říší.
Teď vyšlo slunce, ostrý vítr rozehnal
mračna a z nich vyplynou štíty hor, drsné a posupné. Za námi mizí Poludnica, útes Pred Belom se týčí přímo nad
námi, a vzadu v soutěsce vystupují obrysy masivu Ohniště. Mračně sem pohlíží hřebenu obrovského kohouta. To
je Hlboko, u jehož paty vyvěrá po druhé
Štiavnička. Opouštíme cestu a pracně
slézáme v závějích na dno doliny, kde se
skrývá druhý nový vchod do podzemního světa. Zde tedy vystupuje ponorná
řeka na světlo! Ale kterak! V malé sluji
mezi povalenými kmeny smrku a mezi
balvany je siná tůň, u dna zelená, vesele zelená, uprostřed se černá dno, nahoře jícen, z kterého pokojně proudí
vyvěrání. Řeka hovoří a hovoří, ale nepoví nic o své ponorné pouti, snad delší a jistě dobrodružnější, než má její demänovská sestra Lúčanka. Tamta se vrací na zemi vášnivě, s výkřiky a protesty,
černá, hněvivá, kdežto tato zde jde tanečním krokem, nevyzpytatelná, plavá, mateřsky zjemnělá bolestmi i odvěkého zrodu. Dívám se na zřídlo šumné
řeky a mám dojem, jako by si byla zakryla tvář závojem, abychom z její podoby
nepoznali nic kromě zraku.
Není to nic platné, poněvadž je tu člověk, jenž se již zmocnil prvního klíče
jejich tajemství. Opodál nalezl okénko
do jejího podsvětí. Je těsné, nebezpečné, je třeba se k němu smýkati pod převislou skalou až na okraj tůně. Po smyčkovité oklice a za hradbou kamenů dostihne se první rozlehlé síně. Krápníky
splývají až na vodu, dotýkají se hladiny
a zrcadlí se v ní svým třpytem. Jsou hnědočervené, jak s terakoty, mohutné, silné, bez poruchy, neboť k nim donedávná nepronikl člověk, který by je ničil.
Řeka vteká do síně vysokým portálem,
na jehož římsu se odvážil objevitel, ač je
to velmi nebezpečná procházka, vhodná spíš pro náměsíčné. Chodba se končí v úžině nad vodou, kde bude nutné,
abychom přepluli na prámu nebo člunu, a pak teprve se člověk zmocní jistě

a bezpečně i tohoto světa pod světem.
Ale nebude to úloha snadná, mnohé
okolnosti nasvědčují, že zde číhají propasti, těsniny, neboť jsme asi v starším,
divočejším pásmu, než je pásmo naproti za horou. Nad námi pní horský pás široký sedm kilometrů, výšky téměř velehorské a přímo naproti jsme včera vycházeli z nitra hor. Jaké tu čekají objevy?
Jaká hračka je vedle této horské hradby
převlaka Moravského Krasu mezi Pustým a Suchým žlebem! Objevitel Demänovských jeskyň krotí suchým a střízlivím úsudkem fantasie. Nemohu se
s ním shodnouti.
Za slunce i divé fujavice, která skučí a smetá sníh, po delších dvou hodinách vytrvalého pochodu jsme u kolmá
stěny Púchalek, kde Štiavnička počíná
mizeti v řetězu propadání. Horáreň se
krčí pod srázy Ohnište a my jsme jejím
dvěma obyvatelům první poslové blížícího se jara. Zvou nás do teplé jizby, co
se venku spouští prudká metelice. Nad
hrozivým mračnem probleskuje v stěně
Ohnište až u vrcholu obrovské okno. Živly za vzájemných zápasů prorazily skalní hřeben pravidelným otvorem nad
pásmem kosodřeviny.
Nyní opět věřím, že člověk je stejně nedočkav krásy jako chleba. Krása sídlící
v horách Liptova i v jejích lůně donese chudému kraji chléb. Snad již nikdy
se neotevřou zlaté doly Magurky, snad
nikdy již nevstoupí baník do železných
dolů pod Ďumbirem, avšak lidé milující volnou a nespoutanou přírodou
v její neporušené nádheře, stanou se tu
vždy stálejšími hosty. Poklad nalezený
Králem nezůstane ležeti ladem. Bohužel je tento poklad daleko od velkých
měst, zato však je blízko u letních sídel

tatranských. V jejich sousedství bylo by
lze zříditi letní domov pro nás prosté robotníky republiky, nikoli pro velkomožné. Věřím že se neuskuteční jeskynní autonomie, která by tuze ráda viděla, aby
věda, krápníky a tantiemy zůstaly Moravě, kdežto chudý učitel, lhostejnost
úřadů a politiků, nepochopení a dobšinský led Slovensku.
Jdu v stopách svého průvodce. Sníh,
vítr a mráz mi vzniká až k srdci. Kráčíme umdleně a zmocňuje se nás ospalost z únavy. Míjíme opět boční dolinu,
v které je popleněná a vydrancovaná
jeskyně Stanišovská. A když přicházíme
zase k Váhu, když jdeme rozbředlou silnicí pod stromořadím břiz k Okoličnu,
jsme si jisti, že jsme předešli před prvními rozsevači, ale že námaha nebude
marná, i kdybychom se nedočkali časů,
kdy uzraje.
(pokračovanie nabudúce, kapitola Stanišovská jeskyně)

OZNAM
Upozorňujeme občanov Liptovského
Jána, ktorý si nesplnili povinnosť úhrady
poplatku za komunálny odpad a úhrady dane
z nehnuteľnosti za rok 2015, sú povinný uhradiť
nedoplatok najneskôr
do 29. 12. 2015.
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Čo sa v škole udialo...
zriadila sa tabletová učebňa, upravil sa
priestor pred budovou – máme bezbariérový vstup, zmenili sa priestory školského klubu detí, vymaľovala sa trieda
v prírode a mnohé iné.
Začiatky bývajú ťažké a zvyknúť si
po prázdninách opäť na pracovný rytmus je niekedy náročné. Aby sa nám
všetkým chodilo do školy ľahšie a veselšie, týždeň od 21. 9. do 25. 9. 2015 bol
vyhlásený za Týždeň farieb. Každý deň
sme chodili v jednej z jesenných farieb
v poradí - žltá, zelená, oranžová, hnedá
a červená.

Som prvák, kto je viac? (pasovanie prvákov na začiatku školského roka)

Školský rok 2015/2016 sa začal slávnostným otvorením 2. 09. 2015. Škola otvorila svoje brány pre viac ako 150 žiakov,
medzi ktorými bolo 15 takých, ktorí školský prah prekročili po prvý raz. V škole malých prváčikov, okrem ich pani
učiteľky, privítali tí najstarší – deviataci
a absolvovali aj pasovanie za prvákov.

Okrem prvákov sme privítali aj nových
pedagogických pracovnikov: Mgr. L.
Švajkovú, Mgr. G. Kaštanovú a Mgr. Ľ.
Jaroša. Na miesto pána školníka nastúpil pán M. Jakubovič. Nielen prváci, noví
pracovníci, ale aj všetci ostatní, vstúpili do budovy, ktorá v lete prešla ďalšou
rekonštrukciou. Vynovili sa tri triedy,

Beh o pohár starostu sa uskutočnil 23. 9.
2015. Aj tento rok behali spolu so žiakmi
základnej školy deti z materskej školy.
Z predškolákov mali najlepšie výsledky:
S. Bobríková a S. Beťko. Za základnú školu boli víťazi v kategórii mladších chlapcov – T. Krajči (3. tr.), M. Kačmárik (4. tr.);
mladších dievčat – N. Kováčiková (3. tr.),
S. Miškovičová (4. tr.). Víťazi v kategórii
starších chlapcov – M. Réti (5. tr.), J. Bielik
(9. tr.); starších dievčat – K. Bátoryová (5.
tr.), A. Pavelicová (7. tr.). Absolútnym víťazom sa stala A. Pavelicová zo 7. triedy.
Dňa 25. 9. 2015 sa v Liptovskom Mikuláši
uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom
behu. V súťaži družstiev obsadili naše

Týždeň farieb – červená
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Školský rok 2015/2016 je už v plnom prúde a plno akcií, športových a vedomostných súťaží a zaujímavých podujatí prebehlo na našej škole aj v mesiacoch október a november:
Školský klub detí zorganizoval Šarkaniádu na Dubci pre deti, ktoré ho navštevujú (6. 10. 2015). Tak ako po minulé
roky, bolo aj tento rovnaký: niektoré šarkany lietali krásne vysoko, niektorým sa
lietať veľmi nechcelo. Dôležité je, že deti
prežili jedno z príjemných a nezabudnuteľných školských popoludní.
Svetový poštový deň si svojou akciou
pripomenul žiacky parlament 9. 10. 2015.
Žiaci a učitelia si mohli navzájom poslať
písomné odkazy a správy.
V dňoch 19. – 26. 10. 2015 bola v ŠKD vyhlásená Tekvicová paráda. Deti si tekvičky vyrezali a vyzdobili doma s pomocou
rodičov a starých rodičov. Do školy už
doniesli hotové dielka. Novou hodnotenou kategóriou boli aj výrobky jesennej
výzdoby. Tekvičky a jesenné aranžmány
zdobili vestibul do jesenných prázdnin.
Tie najkrajšie boli odmenené: v kategórii tekvičky (bez poradia): S. Kompišová,

S. a S. Miškovičové, S. a T. Trungelovci, J.
a A. Ľubeľanovci, K. Chlebová, P. Kňavová, P. Čurný, N. Urbanová; v kategórii jesenná ozdoba (bez poradia): T. Krajči, N.
Konfálová, R. Jezná, M. M. Šintaj.
V októbri si pripomíname aj Medzinárodný deň školských knižníc. Pani učiteľka V. Šimovčeková, pri tejto príležitosti,
zorganizovala besedu s bývalým žiakom
našej ZŠ M. Červeňom. Michal Červeň
je úspešný reprezentant v paralympijskom zjazdovom lyžovaní – je navádzač
a zároveň servisman. Beseda sa uskutočnila 26. 10. 2015.
Žiacky parlament sa rozhodol na 28. 10.
2015 v telocvični našej školy zorganizovať Jesenný večer, ktorý sa niesol v duchu halloweenskych tradícií. Deti mohli
prísť v maskách, o občerstvenie sa postarali rodičia (ďakujeme) a o program
členovia žiackeho parlamentu.
Týždeň od 9. do 13. 11. 2015 bol Týždňom
vedy a techniky. V rámci neho prebiehala aj online informatická súťaž i-Bobor,
ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci.
Skúšobné testovanie piatakov a deviatakov sa uskutočnilo 12. 11. 2015 a Testovanie 5 na našej škole prebehlo tak, ako
na celom Slovensku – 25. 11. 2015. Tento
typ testovania slúži na zisťovanie individuálnej úrovne vedomostí a zručností žiakov z matematiky a slovenského
jazyka.

Súťaž Astrostop sa uskutočnila 25. 11.
2015. Naši žiaci (M. Tvrdoň a A. Dúbravec) obsadili 7. a 8. miesto. Všetkovedko
a Expert Geniality preverili našich žiakov
1. 12. 2015. Súťaž SEZAM stále beží, žiaci
majú zatiaľ za sebou dve časti.
Žiaci našej školy navštevujú aj výstavy
a kultúrne ustanovizne. V rámci Roku Ľ.
Štúra žiaci 5. a 6. triedy navštívili Múzeum J. Kráľa a expozíciu Tatrín a Žiadosti
slovenského národa. Ako sme telefonovali zisťovala 7., 8. a 9. trieda v Liptovskom múzeu NKP Čierny orol. V rámci
hodín čítania žiaci 2. a 3. triedy navštevujú úsek literatúry pre deti Liptovskej
knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.
V škole v plnom prúde bežia prípravy
na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 15. 12. 2015 o 15.30 h v telocvični
našej školy. Spojená bude s Vianočnou
burzou, na ktorej si môžete zakúpiť výrobky našich žiakov. Všetci záujemcovia
sú vítaní.

Ako sme telefonovali

Tekvicová paráda

Beh o pohár starostu
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žiačky (A. Pavelicová, L. Pavelicová, T.
Kubová) 3. miesto; A. Pavelicová (7. tr.)
v svojej kategórii 1. miesto a vybojovala si tak postup do krajského kola.
Tam skončila na peknom 5. mieste.
Blahoželáme.

Nevadí, že nelieta, nám je aj tak veselo
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Beseda s M. Červeňom

Ľ. Štúr, Tatrín, Žiadosti a naši piataci a šiestaci

Tabletová učebňa
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Kráľovská cesta a františkánske misie

Nie len pre deti

Real Madrid je madridský kráľovský klub
a el camino je po španielsky cesta. Tento článok bude o ceste a o františkánskych misiách, ktoré španielski misionári postavili koncom osemnásteho storočia, keď ešte Kalifornia nebola súčasťou
USA. Bola súčasťou španielskeho Mexika. Dnes sú tieto katolícke misie navzájom pospájané „kráľovskou cestou“
El Camino Real, ktorá je súčasťou Highway 101, jednej z kalifornských hlavných
ciest.
Prvá misia, na ktorú sme narazili pri našich potulkách po Kaliforni sa volala San
Luis Obispo de Tolosa. Bola to fatamorgána, ktorá sa pred nami zjavila v hornatom kúte južnej Kalifornie, neďaleko
od pobrežia Pacifiku. Kalifornská vláda
všetky misie a ich okolie niekedy až príliš perfektne reštauruje . Ako by naše kúrie vyzerali, keby ich mali Američania? Je
azda na Slovensku veľa historických pamiatok a málo financií? Asi.
El Camino Real si udržala svoj pôvodný
španielsky názov asi preto, že je oveľa
krajšie keď poviete bývam na Kráľovskej ceste, ako keď poviete, že bývate
na Stojednotke, však áno... Kráľovskou
cestou sa Stojednotka stala pred viac
ako dvesto rokmi vďaka misionárovi
Juniperovi Serra, ktorý ju tak pokrstil,
možno zo žartu, keď bola ešte obyčajnou poľnou cestou. Väčšinu z nich Junipero navrhol a s misionármi v službách rímskeho pápeža a španielskeho
kráľa aj staval.
Úlohou misionárov bolo postaviť kostoly a sebestačnú usadlosť. Je zázrak, že sa
im to s minimálnym proviantom a neskôr za pomoci pokrstených indiánov
podarilo. Určite to nebolo jednoduché
nájsť miesta s dostatkom pitnej vody
a obrábateľnej pôdy. Misionári aj zvieratá prežili, z lovcov indiánov sa stali kresťania a naučili sa pestovať obilie, hrozno, olivy, pomaranče, atď. Pomoc, ktorú misionárom z Mexika poskytli, alebo
zo Španielska loďou dopravili - domáce
zvieratá a osivo na začiatok - bola veľmi
limitovaná. Z kultivovanú pôdu okolo
misií nakoniec misionári rozparcelovali
rodinám pokrstených indiánov.
22
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Makový
jablčník
6
250 g
300 g
2 dl
2 dl
1 čl
150 g
1 kg
100 g
100 g
1 čl

Že bol Junipero Serra pri výbere lokalít
úspešným vizionárom dokazujú mestá, ktoré okolo pôvodných misií vznikli.
San Francisko vzniklo z misie San Francisco de Asis, Los Angeles okolo misie San Gabriel Arcangel a podobne to
bolo aj s mestami San Jose, Santa Clara,
Santa Cruz, Santa Barbara, San Diego.
Junipero Serra by bol určite ohúrený,
keby vstal z mŕtvych a videl by dnešné
moderné urbanistické bludiská okolo
skromných katolíckych misií. Mnohé misie sú dodnes funkčné aj keď obyvatelia
Kalifornie sú väčšinou protestanti.
Mimochodom, „padre” Junipero staval
misie tak, aby sa misionári mohli navštevovať a aby sa vzdialenosť medzi nimi
dala prejsť peši za jeden deň. Nemohol
tušiť, že nakoniec sa z nej stane jedna


z najdôležitejších severno-južných diaľnic Kalifornie. Tak, ako my nemôžeme
tušiť, čo bude za dvesto rokov s Liptovským Jánom.
Rudo Gajar

vajec
cukru
múky polohrubej
oleja
vlažnej vody
prášku do pečiva
pomletého maku
postrúhaných jabĺk
čokolády (poleva)
Hery (poleva)
oleja (poleva)

Žĺtka vyšľaháme s cukrom do peny,
pridáme olej, vlažnú vodu a postupne primiešame múku. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a jemne
ho vmiešame do masy. Asi 1/3 cesta odoberieme a primiešame mletý
mak.
Jablká nastrúhame a pokiaľ sú moc
šťavnaté, tak z nich vyžmýkame šťavu. Dáme ich na dno plechu, ktorý si
vyložíme papierom na pečenie. Na
jablká dáme makové cesto a na to
svetlé cesto.
Pečieme asi 35-40 min. na 180 °C. Po
upečení a takmer vychladnutí koláč
preklopíme a polejeme čokoládovou polevou, ktorú si pripravíme z
čokolády, Hery a oleja.

Ked uvidíte svoje sny kráčat
v snehu a na srdiečkach
pocítite nehu, ked snehová
vločka zacengá Vám na nose,
nech tíško znejú slová:
Prajeme Vám krásne Vianoce!
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Mgr. Jana Pivková
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Futbal
Jesenná časť sezóny 2015/2016 je
na konci. Pred začiatkom sezóny sa nám
podarilo doplniť káder
A- mužstva
o novicov Petra Kumančíka z Iľanova,
Andreja Vretenára zo Závažnej Poruby a navrátilca Slavomíra Ručkaya z Beňadikovej. Po predchádzajúcej sezóne
skončili Marek Szcucs a Andrej Brunčiak.
Ťažký úvod sezóny, kedy sme zo 4 zápasov hrali 3 krát von, sme zvládli ako-tak
dobre a so ziskom 4 bodov sme sa pohybovali v strede tabuľky. Mrzí nás hlavne zakopnutie vo Východnej, kde sme
po obrovských chybách v obrane prehrali 4:3 a tiež remíza v Ľubochni, kde
sme remizovali 0:0, ale spálili sme 4 vyložené šance.
V domácich zápasoch sme podávali presvedčivé výkony a stratili sme v 6-tich
zápasoch len 2 body za remízu 0:0 s L.
Kokavou. Z vonku sa nám podarilo doviesť body z Kvačian po víťazstve 2:0
a z Hubovej, kde sme po výbornom výkone od cca 25. min. vyhrali zaslúžene
3:1. Teší nás aj fakt, že ako jediný v celej
súťaži sme zdolali lídra z L. Sliačov. V tabuľke sme na piatom mieste so ziskom
23 bodov a skôre 31:20 . S herným prejavom a umiestnením vládne spokojnosť.

S čím nie je spokojnosť je účasť na tréningoch, ktorá bola v jesennej časti katastrofálna. Veríme, ale že sa to v priebehu jarnej časti zlepší.
Naše žiacke mužstvo bolo prihlásené
do súťaže Malý futbal. Po tom ako skončil pri žiakoch p. Ján Palider sme dlho
nevedeli nájsť trénera pre túto kategóriu. Nakoniec sme ju našli v hodine dvanástej a so spoluprácou p. Jána Tekeľa
a Pavla Krála vládne spokojnosť. Na prvý
majstrovský zápas prišlo len 5 chlapcov,
čo bolo pre všetkých šokujúce. Ale postupom času sa zapojilo do tréningu
viac a viac chlapcov a na konci septembra už trénovalo aj 10 -15 chlapcov. Žiaci
skončili na 8. mieste so ziskom 3 bodov,
ale posledné tri zápasy neprehrali a to
hrali s trojicou najlepších. Veríme, že
prírastok hráčov do žiackeho mužstva
bude pokračovať aj v jarnej časti a časom budú môcť hrať veľký futbal.
Na záver by som chcel poďakovať za činnosť v roku 2015 členom výboru , obci
Liptovský Ján, sponzorom a tiež dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú pri fungovaní
futbalu v obci.
Ľubomír Oravec ml.

Florbalový
oddiel
V roku 2015 resp. v sezóne 2014/15
sme sa po tretí krát prihlásili do mestskej florbalovej ligy v Ružomberku.
Do ligy sa prihlásilo 8 mužstiev väčšinou z okresu Ružomberok a my,
ako jediný tím z okresu Liptovský
Mikuláš. Liga pozostávala zo základnej časti, kde sme odohrali 14 zápasov a obsadili 5. miesto. Po základnej
časti nasledovalo play-off, kde sme
sa stretli s tímom na 4. mieste po základnej časti a to s týmom Katolícka
univerzita. Po veľkom boji v oboch
zápasoch, kde prvý zápas sme vyhrali 4:2 no v druhom sme ťahali za kratší koniec a prehrali sme 3:4 ale v celkovom súčte sme mali lepšie skóre 7:6 a tak sme sa dostali do bojov
o medaily. V semifinále sme narazili
na víťaza základnej časti a to na tím
Meteníci Likavka. V semifinále sme
prehrali oba zápasy a tak nám ostávali už len súboje o 3. miesto. V týchto súbojoch sme sa stretli s týmom
Gumbal a aj keď oba zápasy boli vyrovnané, tak sme v oboch prípadoch
ťahali za kratší koniec a celkovo sme
v lige obsadili pre nás aj tak pekné
4. miesto. S účinkovaním v lige sme
boli spokojní, nakoľko v ostatných
ročníkoch sme podobný úspech
nikdy nedosiahli. Do ligy sme sa prihlásili aj v sezóne 2015/16 a budeme
sa snažiť toto umiestnenie minimálne zopakovať. V tomto roku sme sa
zúčastnili aj florbalového turnaja v L.
Sliačoch, kde sme obsadili pekné 3.
miesto s bilanciou 3 víťazstvá a 1 prehra. Rok 2015 hodnotíme ako úspešný a v ďalšom roku by sme sa chceli
zúčastniť viac turnajov ako v roku .
Dúfame, že rok 2016 bude minimálne taký úspešný ako rok 2015 a my
opäť budeme dobre reprezentovať
obec Liptovský Ján v tomto čoraz
populárnejšom športe.
Ladislav Filo – Predseda Florbalového oddielu
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