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ročník XXXIV.

Želáme Vám vela smiechu, na Velkú noc len potechu,
v pondelok velký zhon, ženám šibacov plný dom.
Vela vody z potoka, budú svieže do roka.

Obecné novinky

Voľby do Národnej
rady Slovenskej
republiky
Výsledky volieb v obci Liptovský Ján
konaných 5. marca 2016.
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov
1251
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky
973
Počet platných hlasov
963
V priebehu mesiaca apríl alebo máj budeme svedkami otvorenia kultúrneho
domu, ktorý po dlhých rokoch chátrania bude znovu slúžiť verejnosti. Vo vynovených a sprístupnených priestoroch
nájde svoje útočisko mnoho aktivít, ktoré boli roztrúsené po celej obci. Na prízemí je informačné centrum, ktoré spĺňa
nároky dnešnej doby spolu s múzeom
Čajakovcov a Slovenského národného
povstania. Svoje miesto tu nájde i aktívna Jednota dôchodcov. Prvé poschodie
patrí divadelnej sále vybavenej osvetľovacou a ozvučovacou technikou s kapacitou 160 miest a priestrannou šatňou pre účinkujúcich. Do podkrovia
poputuje knižnica a pre verejnosť budú
sprístupnené i pivnice, v ktorých šikovné jánske žienky môžu predviesť svoju
zručnosť v tvorivých dielňach a výstavách, na ktoré sú tieto priestory ideálne.
V budove kultúrneho domu sa nachádzajú dve zasadacie miestnosti a sociálne zariadenia. V záhrade pri kultúrnom
dome vyrástol amfiteáter a altánok,
ktorý obec v spolupráci s jednotou dôchodcov, základnou a materskou školou, plánuje využívať na rôzne podujatia
počas celého roka.

a náročným požiadavkám pamiatkového
úradu. Obec získala adekvátne priestory
na jej rozvoj. Zároveň dúfame, že sa podarí obnoviť divadelnú tradíciu v našej obci.
Do otvorenia však ešte treba vykonať veľa
drobnej práce, na ktorej množstve sa podieľa fakt, že celá rekonštrukcia prebehla veľmi rýchlo počas zimných mesiacov.
Kultúrny dom je potrebné vykúriť, odvetrať vlhkosť a dokončiť úpravy, ktoré pre
nepriaznivé počasie nemohli byť vykonané.“ povedal Juraj Filo
V našej obci viac ako rok monitorujú bežný život bezpečnostné kamery.
V tejto chvíli je ich 13 a plánuje sa rozšírenie o ďalšie tri. Za obdobie monitorovania klesol vandalizmus v obci, s ich
pomocou zadržala polícia páchateľov
trestnej činnosti a podarilo sa objasniť
dopravné nehody, z ktorých miesta činu
vodič ušiel. Vďaka tomu napríklad opravy nabúraných stĺpov verejného osvetlenia hradili poisťovne vinníkov a nie
obec. Nakoľko zábery z bezpečnostných
kamier podliehajú zákonu o ochrane
osobných údajov, nie je možné zábery
z nich zverejňovať na webe alebo iným
Monika Urbanová
spôsobom.		

Presný dátum slávnostného otvorenia kultúrneho domu bude zverejnený
na vývesných tabuliach obce a vyhlásený v rozhlase.
„Sme hrdí, že po 12 rokoch sa podarilo
dôjsť do finále, napriek mnohým úskaliam
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zber zeleného
odpadu

Zelený odpad sa bude zbierať od 11. apríla do 31. septembra vždy v pondelok.
Vrecia s odpadom je potrebné vyložiť v pondelok
ráno do 7.00 h. Odpad, ktorý nebude včas vyložený sa
vyvezie až nasledujúci týždeň. Väčšie množstvo zeleného odpadu, ktorý nevojde do vriec, je treba vopred nahlásiť na obecnom
úrade.

1. Strana TIP 	
4
2. STRANA MODERNÉHO
    SLOVENSKA (SMS)
3
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO – NOVA) 125
4. Demokrati Slovenska
     – Ľudo Kaník
1
5. ŠANCA
1
6. SME RODINA – Boris Kollár
96
7. Strana zelených Slovenska
12
8. KOALÍCIA SPOLOČNE
     ZA SLOVENSKO
0
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
0
10. VZDOR – strana práce
2
11. MOST – HÍD
37
12. Slovenská národná strana
85
13. Odvaha – Veľká národná
      a proruská koalícia
0
14. Komunistická strana Slovenska 9
15. Slovenská demokratická
      a kresťanská únia
      – Demokratická strana
1
16. SMER – sociálna demokracia 254
17. Kresťanskodemokratické
      hnutie
20
18. Slovenská občianska koalícia 14
19. Kotleba – Ľudová strana
      Naše Slovensko
54
20. #SIEŤ
59
21. Strana maďarskej komunity –  
Magyar Közösség Pártja
0
22. PRIAMA DEMOKRACIA
0
23. Sloboda a Solidarita
186

Vítanie nového roku pri Kadi
Vítanie Nového roku pri Kadi je prvé
spoločné stretnutie občanov v novom
roku. Už z diaľky nás vítali rezké melódie dychovky. Pán starosta všetkých
srdečne privítal, a poprial všetko dobré do nového roku. Pracovníci OÚ sa

postarali o občerstvenie, ktoré pri
chladnom počasí dobre padlo. Navzájom si popriali šťastný nový rok priatelia,
známi a príbuzní. Niekoľko odvážlivcov
sa namočilo do Kade, iní si zas zatancovali pri dychovke.

Trojkráľový koncert
Deň 6. január 2016 sa v kostole sv. Jána
Krstiteľa v Liptovskom Jáne niesol v znamení mimoriadne vznešenej a krásnej
atmosféry. V podaní domáceho spevokolu sv.Jána Krstiteľa, mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň
a ženského evanjelického spevokolu

z Liptovského Jána, zaznela viac než hodinová zmes krásnych vianočných piesní pod vedením Petra Tajáta, Miroslavy
Smrečanovej a Petry Dubjelovej. Takmer
45-členná zostava účinkujúcich hudobníkov i spevákov podala skvelé výkony,
nadchla prítomné publikum a zožala
veľkú priazeň a aplauz.
Koncert, ktorý už má svoju 6-ročnú tradíciu sa teší veľkému záujmu ľudí a pozvaných hostí. Aj touto cestou vyjadrujem svoje poďakovanie všetkým účinkujúcim a ich dirigentom za prípravu
a uvedenie koncertu. Mala som ohromný zážitok. Ďakujem všetkým za účasť.
Petra Dubjelová

Vodka, šunka, nech Vám chutí, víno nech Vám hlavu múti.
Veď len raz má túto moc, prajem krásnu Veľkú noc!
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od návštevníkov obce čo – to do košíka dostalo. Občania bývajúci na ulici nás tiež pohostili, my sme im zahrali
a zatancovali. Po Starojánskej ulici sme
sa presunuli do hotela Štart, kde po vyhodnotení najkrajších masiek sa rozprúdila batôžková zábava a diskotéka .
Záznam z podujatia urobila aj televízia
JOJ, kde sme sa videli a potešili sme aj
ostatných divákov v SR.
Viera Brtáňová

Fašiangy - Turíce,
Veľká noc ide…
V hojnom počte sme sa, my seniori, zúčastnili spoločenského podujatia v obci:
Fašiangové slávnosti. Príprava na podujatie bola náročná. Prvoradá bola myšlienka- nápad na návrh kostýmov, v ktorých seniorky pôjdu do fašiangového
sprievodu. Mirka Štolfová navrhla kostýmy baletiek a u Želky Šutliakovej sa návrh realizoval. Pri šití sa musel brať zreteľ na počasie, aby baletky mohli tancovať za každého počasia. Materiál na cca
20 kostýmov sme si pozháňali samé,
kto ako mohol. Zručné ruky p. Želky
a p. Majky Kráľovej ušili kostýmy do konečnej podoby. Bolo to pracné, ale výsledok bol úžasný. Všetkým, ktorí sa
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na tejto príprave podieľali vyslovujeme
poďakovanie, zvlášť baletkám, ktoré obveseľovali sprievod a každoročne majú
veľký podiel na udržaní týchto tradícií
a zvykov v našej obci.
Fašiangovníci sa sústredili pred hotelom
Štart, odkiaľ sa sprievod popri obecnom
úrade presunul na Novú ulicu. Zastavil sa na nádvorí Svätojánskeho kaštieľa Gerhát, kde tanečníkom a baletkám
zahrala do tanca ľudová hudba Haluška. Pán majiteľ so zamestnancami nás
pohostil tak ako sa patrí, a sprievod pokračoval hore Novou ulicou blokujúc
dopravu – viac menej naschvál, aby sa
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Zo života
ZO SZPB

Február 1945 je pre našu obec deň
historicky významný. V tento deň
bola naša obec oslobodená sovietskou armádou, spojeneckými vojskami a našim odbojom. Za našu
slobodu padli aj naši občania, ktorých mená sú vyryté na našom pomníku. Všetkým za to patrí úcta
a vďaka. Výbor našej organizácie
pripravil pri tejto príležitosti reláciu
v miestnom rozhlase, a takto priblížil udalosti z konca 2. svetovej vojny
našim občanom.

Oslava MDŽ v obci
Oslava Medzinárodného dňa žien patrí
v živote našej obce k stretnutiam, ktoré
sa stali už tradíciou. Marec je v prírode
čas prebúdzania, v našom živote je utvrdením myšlienky významného postavenia ženy v rodine, v spoločnosti. Uvedomujúc si túto skutočnosť, Mgr. Juraj
Filo starosta obce a poslanci OZ, pozvali
všetky ženy obce 13. 3. 2016 na slávnostné stretnutie do hotela Štart. Veľká snaha bola uskutočniť oslavy v kultúrnom
dome, ale z technických príčin to nebolo možné. Pán starosta s Ľubkom Urbanom a Jarkom Adamčíkom vítali ženy
s karafiátom a milými slovami. Zamestnanci hotela pripravili príjemné prostredie, ktoré „pomaly“ praskalo vo švíkoch.
Zišla sa tu viac ako stovka žien. Pán starosta otvoril stretnutie milými slovami
uznania, zdôraznil, že pozornosť ženám,
matkám a starým mamám treba venovať po celý rok, nielen v tento deň.

prajeme Vám zo srdca v dnešný Deň
žien.
Páčilo sa nám aj vystúpenie speváckej skupiny žien z Východnej a Pavla
Mudroňa so spoločníkom zo Smrečian.
Po tejto oficiálnej časti Viera Brtáňová v mene všetkých prítomných poďakovala za milé podujatie a to menovite starostovi obce, poslancom, deťom
MŠ, žiakom ZŠ aj speváckej skupine
z Východnej a muzikantom zo Smrečian. Tiež poďakovala aj zamestnancom hotela Štart za prípravu prostredia
a občerstvenia.
Poďakovanie patrí aj členom našej skupiny Senior Bend, ktorí sa starali o zábavu do samého večera. Medzi hudobnými blokmi sme predebatovali mnohé
aktuálne otázky, akými sú teraz otvorenie kultúrneho domu po rekonštrukcii
a oživenie činnosti v ňom.

Dojemný bol príhovor Paťky Kňavovej
z MŠ, ktorým sa začalo vystúpenie detí
zo ZŠ s MŠ.

vás pozývajú na oslavy

71. výročia oslobodenia vlasti

dňa 8. mája 2016

Posielame k MDŽ prvé jarné kvety,
pohoda a šťastie pre Vás v nich letí.
Nech Vám splní každý Váš sen,
Marec 2016
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Okresná organizácia ZO JDS v Liptovskom Mikuláši, uskutočnila oslavy MDŽ
8. 3. 2016 v zastúpení Mestského úradu,
ktorých sa zúčastnili naše členky Viera
Brtáňová, Oľga Mlynčeková, Júlia Mindeková a Adela Nikitinová.
Viera Brtáňová

ZO SZPB v Liptovskom Jáne a obec Liptovský Ján

Pri recitáciách, piesňach, tančekoch prežívame dojemné chvíle, najmä, keď vidíme vystupovať naše ratolesti. Ich bezprostredný prejav je úžasný. Tiež nás
prekvapili želaním vyjadreným v ich
darčeku:
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10. februára sme sa zišli, aby sme vyhodnotili uplynulý rok 2015. Výbor
pripravil výročnú členskú schôdzu
v reštaurácii hotela Štart. Bolo čo
hodnotiť, veď akcií v spolupráci s OÚ
a JDS v roku 2015 bolo neúrekom.

pri pamätníku padlých o 17.00 h.


V našej činnosti sú však najdôležitejšie oslavy oslobodenia a SNP.
Významné boli celonárodné oslavy na Háji Nicovô. Predseda Milan
Jančuška v správe konštatoval, že
všetky uznesenia v roku 2015 boli
splnené. Vyzdvihol spoluprácu ZO
SZPB s Obecným úradom v Liptovskom Jáne aj so ZO JDS. Nezabudli sme ani na našich jubilantov, ktorých vždy odmeníme malou pozornosťou. Sme veľmi radi, že sa naša
členská základňa rozrástla. Dnes
evidujeme 17 členov a radi privítame medzi nami aj ďalších i mladých
občanov. V závere našej výročnej
členskej schôdze predseda poďakoval všetkým členom za úspešnú činnosť. Tiež poďakoval za spoluprácu
s ostatnými organizáciami. V diskusii prijal návrhy 5 členov na zlepšenie činnosti a poprial všetkým veľa
tvorivých síl do ďalšej práce a spolupráce v roku 2016.
Ešte treba spomenúť, že Ústredná
rada SZPB v Bratislave dňa 14. januára
2016 predala chatu Partizán v Jánskej
doline novému majiteľovi z Palúdzky.
Našim členom je to veľmi ľúto.
Milan Jančuška, predseda ZO SZPB

Na Liptove rozdali „Oskarov“
(Liptovský Mikuláš, 26. 01. 2016)
Na Liptove dnes rozdávali pomyselných
„Oskarov“ v cestovnom ruchu. Oblastná
organizácia cestovného ruchu REGION
LIPTOV po tretí raz podrobila kontrolám
poskytovateľov služieb v rámci projektu Liptovská hviezda. Tentokrát to boli
ubytovacie a stravovacie služby v hoteloch. Každé zo zariadení, ktoré získalo
čo i len jednu hviezdu, môže byť spokojné, lebo kontroly boli prísne. Päť zariadení sa môže odteraz pýšiť až tromi
hviezdami kvality, ktoré im organizácia
pridelila na dva roky, keď ich opäť čakajú previerky kvality.
O certifikát kvality zabojovali v tomto
ročníku takmer dve desiatky podnikateľov v cestovnom ruchu. Až dvanásť zariadení Liptovské hviezdy obhajovalo.
Výsledky môžu Liptákov tešiť. Päť zariadení získalo najvyšší počet hviezd, a to
tri. Hotel JÁNOŠÍK**** z Liptovského Mikuláša, Wellness Hotel GRAND**** z Demänovskej Doliny, Penzión DRAK z Demänovej, Hotel LIPTOVSKÝ DVOR****
z Liptovského Jána a TRI STUDNIČKY**** tiež z Demänovskej Doliny. Pritom posledné dve spomenuté zariadenia svoje tri hviezdy obhájili.

Kontroly v ubytovacích zariadeniach
prebiehali anonymne. Merania kvality
trvali takmer dva mesiace. Hodnotitelia
sa zamerali najmä na prácu recepcií, posvietili si na reštauračné služby, samotnú prezentáciu hotelov aj ubytovanie.
Liptáci si nastavili zrkadlo. Väčšina môže
byť so svojim hodnotením spokojná
a tí, ktorí našli svoje rezervy, ich čoskoro vyriešia, lebo najlepšou reklamou pre
cestovných ruch je spokojný klient, ktorý sa opäť vracia. Treba veriť, že Liptovské hviezdy budú žiariť aj po hodnotení
a prilákajú aj nových klientov.
prebraté z tlačovej správy OOCR Liptov

Žiadame občanov, ktorí majú záujem
stvárniť postavy v koči (zeman, zemanka, lokaj,
bubeník) počas živej pozvánky na
Svätojánske noci, aby sa prihlásili
Ľubomírovi Urbanovi (0905/560 517)
najneskôr do konca apríla.
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Spomienka na Vianoce a čo sa v škole udialo...
Jarné číslo Jánskych novín zvyčajne začíname zápisom predškolákov do 1. triedy. Ten sa tento rok, podľa novely školského zákona, posunul až na apríl (18.
04. 2016), takže prvou veľkou akciou
našej školy by mala byť Škola v prírode
Ždiar a zimné účelové cvičenie. Mala by
byť, ale dovoľte urobiť tento rok výnimku a vrátiť sa ešte do vianočného obdobia 2015. Uzávierka Jánskych novín začiatkom decembra v nich nedovoľuje
spomenúť Vianočnú akadémiu v ZŠ ani
Vianočné besiedky v MŠ, a v jarnom čísle sa to už veľmi nehodí, čo je škoda. Vianočná akadémia však tento rok bola mimoriadne vydarená – preto tá výnimka.
Prípravy na Vianočnú akadémiu prebiehali dlhé týždne – vybrať, čo; určiť, kto;
zohnať kostýmy, rekvizity a pomôcky;
nájsť vhodnú hudbu… Stres a nervozita vzrastala každým dňom a každou generálkou (spolu boli tri). Deň D nadišiel
15. 12. 2016 o 15.30 h. V slávnostne vyzdobenej telocvični sa doslova tlačili ľudia.
Časť telocvične síce zaberalo ozvučené pódium (Balco Media), ale toľko ľudí
na akadémii ešte nebolo. Boli obsadené
všetky miesta a množstvo ľudí ešte aj
stálo.
Program sa začal „Vianocovaním“. Nespieval A. Ďurica, ale S. Mahdalová, ktorú
sprevádzali pán riaditeľ, pán učiteľ a niekoľkí žiaci našej ZŠ. Potom pokračovali
vystúpenia jednotlivých tried a odborov SZUŠ v Ružomberku. Prváci nás vzali
na vianočný Hawai; druháci na vianočné
trhy; dievčatá druháčky aj tretiačky nám
zatancovali; tretiaci chlapci nás riadne
zguľovali; štvrtáci a tanečný odbor SZUŠ
nás opäť roztancovali; štvrtáci a piataci
koledovali; šiestaci recitovali a siedmaci nám pripomenuli slovenské vianočné zvykoslovie. Dramatický odbor SZUŠ
nás potešil vianočnou verziou Snehulienky a celá akadémia vyvrcholila, keď
sa na pódium postavili všetci účinkujúci a učitelia a spoločne zaspievali „Vianočný zázrak“. Programom sprevádzala pani zástupkyňa Špačková, o ozvučenie sa starali V. a M. Balcovci. Tí, ktorí
nevystupovali priamo na pódiu pomáhali s prípravou, výzdobou, vianočnými
trhmi, ktoré boli vo vestibule. Na predaj
8
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„Vianocujem“ – ticho prosím, začíname

boli výrobky našich žiakov a žiakov výtvarného odboru SZUŠ. Veľká vďaka patrí naozaj všetkým, ktorí nejakým spôsobom zorganizovali, pomohli, vyzdobili.
Mimochodom, veľký adventný veniec
vyzdobený medovníkmi škola dostala
ako dar od rodiny Filippovej. Ďakujeme.
Zimné účelové cvičenie sa uskutočnilo
27. 01. 2016 (teória) a 28. 01. 2016 (prax).
Výpisy vysvedčení žiaci dostali 29. 01.
2016 a mohli si užiť jednodňové polročné prázdniny (01. 02. 2016). Ale ešte ich
čakal Karneval. Ten sa uskutočnil 29. 01.
2016 v čase od 13.00 do 17.00 h. Rôzne
druhy zvieratiek, rozprávkové aj filmové postavičky, strašidlá, ježibaby, čarodejnice, vodníci, bojovníci, princezné,
víly, čerti a čertice, tanečnice, športovci, piráti, kovboji, šašovia, strašidlá, dokonca aj nejaké jedlo sa na ňom mohli
vytancovať, vyblázniť a zrelaxovať. Tvorcovia masiek aj tento rok naplno popustili uzdu svojej fantázii a úroveň zdvihli
pomerne vysoko, takže rodičovská porota mala naozaj ťažkú úlohu vybrať tri
najkrajšie z každej triedy. Tento rok sme
mali na karnevale aj najviac kovbojov
na meter štvorcový. Dokonca bol prítomný aj šerif, alebo ako tvrdil on – ranger a zažili sme aj pravý súboj. Aktérkami boli pani učiteľky. Našťastie sa nezranili (ani nevystrelili) a nehatená zábava
mohla pokračovať. Karneval zorganizovalo združenie rodičov, o zábavu sa

Samé masky



„Ondreju, Ondreju, na tebe olovo lejú...“

starali Balcovci. Karneval vyvrcholil už
tradične – tombolou. Fašiangová zábava pre rodičov a priateľov školy sa tento
rok nekonala pre nízky záujem.
Žiacky parlament mal v tomto období
dve veľké akcie – 06. 02. 2016 nám pripomenul Deň bez mobilu a tradične nás
potešil Valentínskou poštou (15. – 16. 02. )

Stále platí, že vyučovanie neprebieha
len v triedach. Žiaci sa zúčastňujú rôznych vychádzok, exkurzií, výstav, prednášok, výchovných koncertov, divadelných (Kubo) a tanečných (M. Žilka z Old
School Brothers) predstavení a pod.
Svoje vedomosti a znalosti si overujú
v rôznych súťažiach a predmetových
olympiádach. Prváci navštívili expozíciu
Naše dedičstvo a druháci Mincovníčkovo. Tí istí druháci, aj tretiaci pravidelne
navštevujú Knižnicu G. Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Aktuálne prebieha súťaž v recitácii poézie
a prózy Hviezdoslavov Kubín. Školské
kolo prebehlo 09. 03. 2016 a do okresného kola postúpili: Mária Ohraďanová z 5.
tr. za prednes prózy, Terezka Jezná zo 7.
tr. za prednes poézie a Oľga Filippova
z 3. tr. za prednes prózy. Víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme.
Akcia, ktorá sa práve pripravuje,
a na ktorú by sme radi pozvali širokú
verejnosť, je Deň otvorených dverí v ZŠ
s MŠ v Liptovskom Jáne. Uskutoční sa
01. 04. 2016 (piatok) od 07.35 h a pripravené sú otvorené hodiny pre verejnosť
s možnosťou zapojiť sa do výchovnovzdelávacieho procesu, vyskúšať si prácu s interaktívnou tabuľou a vyučovanie
v odborných učebniach – počítačová
učebňa, tabletová učebňa. Bude možné
absolvovať prehliadku školy, diskutovať
s vedením školy, príp. so zriaďovateľom
– a mnoho iných zaujímavých vecí. Využite možnosť vrátiť sa aspoň na chvíľu
do školských lavíc a zažiť netradičnú hodinu, resp. jeden celý školský deň!

práve kúzelníci – Cyrilko Turčáni a Lucka
Dúbravcová. Súťažné popoludnie pokračovalo ešte voľnou zábavou a diskotékou. Všetkým súťažiacim, aj tým neoceneným, patrí vďaka za odvahu a snahu podať čo najlepšie výkony.
Hneď po Talentmánii, sme v piatok 12. 02.
2016 usporiadali v ŠKD ďalšiu súťaž – Srdiečkomániu. Bola viazaná k sviatku sv.
Valentína, ale tentokrát nám išlo skôr
o zdravú súťaživosť a upevňovanie tímového ducha ako o vyznania lásky a priateľstva. Súťažili sme v tom, ktoré vyfarbí
najviac, a čo najkrajšie papierové srdiečka.
Všetky srdiečka skončili spoločne na stenách chodby na prvom poschodí ZŠ.
Viete, čo je hip-hop? Deti, ktoré boli
v piatok 19. 02. 2016 v ŠKD, to už vedia.
Zúčastnili sa totiž Hip-hop party, ktorej
cieľom bolo priblížiť im tento hudobný
a tanečný žáner. Na party sme sa patrične pripravili, najmä oblečením – šiltovky, tenisky… Lektorkou nám bola Saška
Gerhátová. Najprv nám premietla niekoľko inštruktážnych videí a potom sme
sa presunuli do telocvične, kde sa začal
naozajstný tanečný výcvik. Saška predviedla ukážky niekoľkých tanečných zostáv a potom nás začala učiť niektoré
krokové variácie. Výsledný hip-hopový tanec si potom s ňou tí šikovnejší aj
zatancovali.
Na 15. 03. 2016 pripravujeme Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD.

Škola v prírode Ždiar

Hneď druhý školský januárový týždeň
(18. 01. – 22. 01. 2016) sme sa tretiaci
a štvrtáci našej základnej školy vybrali na týždenný pobyt v prírode na Ždiar.
Školu v prírode absolvovalo 37 detí
a štyria dospelí ako pedagogický dozor.
Boli sme ubytovaní v penzióne Jánošík. Ubytovali sme sa hneď po príchode a naša prvá popoludňajšia vychádzka smerovala na svah, kde sme si požičali lyže, prilby, … a vyskúšali lyžiarsku
výstroj.
Každý deň dopoludnia sme sa učili
a o 11.00 sme sa vybrali na svah. Lyžiarsky výcvik na svahu sme absolvovali
v skupinách. Podelení sme boli na lyžiarov a nelyžiarov. V skupine nelyžiarov bolo najviac žiakov, ale chuť a snaha
naučiť sa lyžovať sa napokon všetkým
vyplatila. Na konci týždňa svah zlyžovali všetci, niektorí síce s pomocou, ale
predsa. Po lyžovaní zvyčajne nasledoval
obed a popoludňajší oddych. Neskoré
popoludnie a večer sme si vypĺňali súťažami v rôznych disciplínach, hrami. Bola
aj diskotéka. Na konci školy v prírode
sme dostali diplomy, odmeny za čistotu
na izbách.
Čo sa týka počasia – vydarilo sa. Už druhý deň nás prekvapil poriadny mráz
-18°C pod nulou a mrazivé, pravé zimné počasie vydržalo až do konca týždňa.
Toto počasie sme teda využili na výučbu
telesnej výchovy, ktorá bola zameraná

Mgr. Zuzana Daňová

Mgr. Zuzana Daňová

Aktivity ŠKD

Pozor, bude sa strieľať

Taká „normálna“ rodinka

Po všetkých „superstar“ a „talentoch“
v televízii, sme sa v ŠKD rozhodli, že aj
my zistíme, akými schopnosťami sú obdarené deti, ktoré navštevujú školský
klub. Na utorok 09. 02. 2016 sme vyhlásili Talentmániu. Mohol sa do nej zapojiť
každý, kto si myslel, že disponuje nejakým talentom. Zúčastnilo sa jej až šestnásť účinkujúcich. Predviedli rôzne talenty – spev, tanec, kreslenie, cvičenie
so švihadlom, s loptou, dokonca sme
mali aj dvoch kúzelníkov. Päťčlenná detská porota mala čo robiť, aby ich výkony
spravodlivo zhodnotila. Právo hlasovať
mali aj všetci diváci. Napokon spoločne
rozhodli, že celkovým víťazom sa stali

ŠvP – učíme sa učiť

Talentmánia

ŠvP – učíme sa lyžovať

Tancujem, tancujem – hip-hop
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na základy zjazdového lyžovania. Okrem
toho cieľom školy v prírode bolo obohatiť
teoretické poznatky z vyučovania o praktické skúsenosti z priameho pozorovania,
upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť a kultúrne návyky a v neposlednom
rade upevňovať žiacky kolektív.
Týždeň v škole v prírode sa nám vydaril, celí
natešení sme v deň odchodu nakúpili suveníry a autobusom sme sa vrátili domov.
Ľubica Forgáčová, Kvetoslava Čenková

Úspechy našich žiakov

PYTAGORIÁDA
Súťažiaci riešia 15 úlohy v limite 60 minút.
Kto správne vyrieši aspoň 10 úloh, stáva
sa úspešným riešiteľom a pripočítajú sa
mu body za ušetrený čas 4 min=1b.
V školskom kole boli úspešní žiaci: 3.
roč.: BARTOŠ Jarko, KRAJČÍ Tomáš, DOBIÁŠ Teodor, FILIPPOVA Oľga, JEZNÝ
Tomáš, KOMPIŠOVÁ Simona, KOMIŠÁKOVÁ Helena 4. roč.: DÚBRAVEC Aurel,
ČENDULOVÁ Nina, MIŠKOVIČOVÁ Sára,
TVRDOŇ Miroslav, TURČÁNI Cyril, 6.

roč.: DÚBRAVCOVÁ Lucia 8. roč.: ŠPAČEK
Oliver.
8. 3 sa konalo 2. kolo Pytagoriády v kategóriách P3, P4, P5 na škole. Úspešní žiaci:
P3 - Olga Filippova-3. roč., 12 + 11 = 23 b.
P4 –Aurel Dúbravec-4. roč., 12 + 11 = 23 b
Žiaci sa zapájajú do mnohých súťaží
a pod vedením skúsených pedagógov
sa im darí byť úspešnými. Želám žiakom
aj učiteľom veľa zdravia a úspechov.
Mgr. Janka Dúbravcová

Beh o pohár starostu obce - A. Pavelicová - 7. roč. predbehla všetky dievčatá
vo svojej kategórii a zvíťazila . Postúpila na okresnú súťaž v Cezpoľnom behu
kde získala 1. miesto. V krajskom kole
Cezpoľného behu skončila na 5. mieste.
VŠETKOVEDKO
Táto celoslovenská súťaž je všestranne
zameraná. Žiaci (2.-5. roč.) si môžu poznatky a vedomosti vyskúšať v úlohách
z rôznych oblastí života. Čítajú s porozumením. Je robená zábavnou formou.
Žiakom sa páči, že brožúra s úlohami je
plnofarebná a zostáva im. Z našej školy
súťažilo 26 žiakov.
Titul VŠETKOVEDKO získali 4 žiaci: Ivanka Tvrdoňová-2. roč., Olga Filippova-3.
roč., Aurelko Dúbravec-4. roč., Filipko
Krajčí-5. roč.

Titul VŠETKOVEDKO

Účastníci školského kola Hviezdoslavovho Kubína

EXPERT geniality show
Aj toto je celoslovenská súťaž, v ktorej
môžu žiaci zažiariť. Určená je pre žiakov
6.-9.roč. (gym 1.-4.) Môžu si vybrať dve
z ponúkaných tém: Tajomstvá prírody,
Svetobežník, Mozgolamy, Spoločnosť
kedysi a dnes, Do you speak English?
Riešia 2×30 úloh za 60 minút. Súťažilo
9210 žiakov zo 419 škôl SR (cca 1200 žiakov v každom ročníku). Titul a diplom
Expert získali za umiestnenie v prvej
štvrtine.
Z našej školy súťažilo šesť žiakov. Titul
získali: EXPERT na tému Mozgolamy –
Oliver Špaček, 8. roč. EXPERT na tému
Svetobežník – Andrea Bucová, 9. roč.
EXPERT na tému Mozgolamy, EXPERT
na tému Tajomstvá prírody –Lucia Dúbravcová, 6. roč TOP EXPERT – Lucia Dúbravcová – celkovo 5. miesto v SR.
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Titul EXPERT

Pytagoriáda – úspešní riešitelia školského kola

Výlet detí
do Dobšinskej
ľadovej
jaskyne
Aj v roku 2016 sa snažíme pracovať s deťmi zo školy v Liptovskom
Jáne. Po dlhšej, niekoľkomesačnej
prestávke spôsobenej peripetiami
života, sme 3. marca spolu s pani
zástupkyňou B. Špačkovou, uskutočnili cestu do Dobšinskej ľadovej
jaskyne. Táto unikátna jaskyňa, zapísaná aj vo Svetovom prírodnom
dedičstve UNESCO je pozoruhodná
z niekoľkých hľadísk. Nachádza sa
tu okolo 110 000 metrov kubických
ľadu a je to prvá elektricky osvetlená sprístupnená jaskyňa na svete. Na prelome 19. a 20. storočia sa
v lete vypravovali z Budapešti vlaky
pre záujemcov o letné korčuľovanie
vo Veľkej sieni jaskyne a iba niekoľko rokov po jej objave ju sprístupnili pre širokú verejnosť. Provizórne sprístupnenie bolo s pomocou
drevených pilín, ktorými sa posýpali chodníky vykopané v ľade. Tieto
a ešte aj mnohé iné pozoruhodnosti si deti mohli vypočuť z úst nášho
kamaráta, správcu jaskyne Ľubomíra Očkaika. V tomto období sme
mohli pozorovať aj unikátnu ľadovú výzdobu, ktorá bohužiaľ 15. mája,
keď sa sprístupní podzemie Dobšinskej ľadovej jaskyne pre verejnosť bude roztopená. Veríme, že aj
v nasledujúcom období sa nám jaskyniarom zo Speleoklubu Nicolaus
podarí zorganizovať pre deti zaujímavé výlety, ktoré by mohli byť pre
nich do ďalšieho života podnetné.
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek,
Stanišovská jaskyňa



Prišla jar

Gúľaj sa vajíčko, cez hory doliny,
prines môj Veľkonočný pozdrav do každej rodiny.

Prvý jarný deň je dňom rovnodennosti, čo znamená, že všetci na Zemi budú
mať rovnako dlhý deň ako noc.
Traduje sa, že na Juraja sa zem otvára.
Na povrch vychádzajú rastliny, hady a
iné živočíchy. Kto na Ďura stretne hada a
odreže mu hlavu získa účinný talizman.
Na Juraja sa ľudia rôznymi magickými
úkonmi usilovali prekaziť činnosť škodlivých síl. Uhlíkom vykiadzali stajne, kravám dávali cesnak, dobytok okiadzali
zeleným žitom. Ženy skoro ráno stierali
rosu z cudzej lúky. Ohňami vyháňali zlé
sily z chotára.
Príchod najkrajšieho ročného obdobia
bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny, slamenej figuríny odetej do ženských
šiat.


Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Morenu nosili ľudia po
dedine a nakoniec podpálil a hodili ju
do potoka. Verili, že takto odoženú od
seba choroby, ba aj smrť.
Aj pre staré dievky bol tento zvyk veľmi dôležitý. Museli pozorne sledovať, na
ktorú stranu Morena bude plávať a pri
ktorej strane sa zastaví. Ak to bolo blízko
chalupy, v ktorej býval slobodný mládenec, ten jej mal byť súdeným.
Zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari
sa na Slovensku uchoval aj po prijatí
kresťanstva.
,,Morena, Morena! Za koho si umrela?"
Nuž vitaj, dlho očakávaná jar! Čo nového a hlavne dobrého v tomto roku nám
prinesieš?
Mgr. Jana Pivková
Noviny z Jána
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Nový
nábytok
Tento rok boli u nás bohaté a štedré Vianoce. Nové hračky a knižky potešili najmä deti. A nový nábytok v každej triede
potešil nás všetkých.

Náš veľký
úspech
V kategórii materských škôl v oblasti maľba, kresba, grafika, počítačová
grafika na XII. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“ obsadil I. miesto náš Teodorko Baraňay.
Jeho interpretácia „Prišli k nám Vianoce – Vianočná chvíľa“ zaujala porotu svojim duchovným posolstvom a precítením v kombinácii
s použitou farebnou škálou vystihujúcou jednoduchosť prírody, ľudských zvykov a imaginácie. Materská škola získala zvláštne ocenenie
aj za celú kolekciu detských prác.
Teodorkovi i pani učiteľke Ľubke
srdečne blahoželáme.

Karneval v materskej škole

Veselo s gitarou

Tohtoročný maškarný ples pripadol
na 5. februára 2016. Tradičnej fašiangovej zábave predchádzali niekoľkodňové
prípravy – deti maľovali masky, vystrihovali škrabošky, lepili farebné reťaze
z papiera, spievali typické fašiangové
piesne, zoznamovali sa s typickým sviatočným jedlom a slovenskými zvykmi.
V deň D vstupovali do vyzdobenej sály
(triedy) v doprovode tanečnej hudby nebojácni piráti, bodkované lienky,
okúzľujúce princezné, moderní roboti,
kráľovské sestry Anna a Elza z Ľadového
kráľovstva, krokodíly, smelí rytieri či poletujúce včielky. Po promenáde masiek
a ich predstavení sme pokračovali spoločným tancom v kruhu, v reťazi, pároch
či jednotlivo. Vytancovanú energiu sme
doplnili vitamínmi v džúse a pochutnali

„Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce
otvára, pesničkou sa krása kráse, srdce
srdcu privráva.“

si na ovocí, koláčoch, keksíkoch, či slaných dobrotách. Zábava nemala konca
kraja a keby nás neboleli nohy, určite by
sme tancovali doteraz. Pre usporiadateľov karnevalu bol odmenou šťastný
úsmev detí a pocit, že niekomu blízkemu sme spravili radosť a obyčajný deň
premenili na sviatok.

Pod týmto názvom sa deti v materskej
škole stretávajú s Veselou gitarou už
druhý rok. V hudobno-pohybovom interaktívnom pásme piesní a riekaniek
prostredníctvom rozprávkových príbehov O trpaslíkoch sa oboznamujú so
zvláštnosťami a krásami jednotlivých
ročných období.

v oblasti hudobno-pohybovej, v speváckych činnostiach, v činnostiach pri
počúvaní piesní a hudby, pri rytmických
a inštrumentálnych činnostiach. Obľúbenou činnosťou je i umelecké stvárnenie pocitov detí z počúvania hudby.
Niektoré kresby sú skutočné umelecké
diela. A pri hudobno-pohybovom stvárnení melódie alebo piesne možno vidieť prvé kroky budúcich baletiek alebo
herečiek.
Zora Šimovčeková

Jeseň – o trpaslíkoch, deduškovi a oberačke, zima – ako trpaslíci zimovali a narodeniny oslavovali, jar – ako trpaslíci
jar vítali a kvietky zobúdzali, leto – ako
trpaslíci v záhradke pracovali, v lese sa
s chrobáčikmi a kvietkami zabávali.
Deti sú súčasťou deja ako trpaslíci a aktívne sa zapájajú do celého príbehu.
Upevňujú si zručnosti a schopnosti
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Tieň kríža
Čínsky básnik a filozof Čuang-tse, žijúci
asi 250 rokov pred Kristom, považovaný
za najduchovnejšieho z čínskych mysliteľov, vyjadroval určité základné pravdy obrazne. Jeden z jeho príbehov hovorí o človekovi, ktorý neznášal pohľad
na vlastný tieň a preto sa rozhodol ho
nechať za sebou. Povedal si: ja mu jednoducho utečiem. Ale zakaždým, keď
urobil krok, jeho tieň ho neúnavne prenasledoval. Bežal rýchlejšie, tak dlho,
kým vyčerpaný neklesol a ostal ležať
mŕtvy. Keby bol vkročil do tieňa stromu,
bol by sa zbavil vlastného tieňa, ale on
na to neprišiel.
My sa dnes len pousmejeme nad príbehom a skonštatujeme, že to je len vymyslený príbeh, to sa nemohlo stať. Ale
či nerobí mnoho ľudí podobne? Sú nespokojní so svojim životom. Sťažujú sa
na nedostatočné schopnosti, trpia svojimi chybami ktorých sa nemôžu zbaviť, utekajú pred svojou nie dobrou minulosťou. Vzpierajú sa proti pominuteľnosti, starobe, chorobe či smrti. Pohľad
na tieto skutočnosti vyvoláva znechutenie, pocity menejcennosti a depresie.
Východisko hľadajú v ilúziách, v úteku za kariérou, za ziskom, v neúnavnej
práci, ale ich tieň beží za nimi a nedá
im pokoja. Takto sa vyčerpáva duševná
energia, kým sa človek neocitne na konci. Za takejto situácie si dávame otázku:
ako sa zbavíme svojich – tienistých stránok? Odpoveď pre veriaceho človeka
je jasná: „vstúpiť do tieňa stromu života.“
Tým je Kristov kríž.
Prijať výzvu Kristovu: „vezmi svoj kríž
a nasleduj ma“. To je to – uchopiť tieň nemohúcnosti a vstúpiť do tieňa stromu života a výsledok je vzkriesenie. Sv. Peter
to jasne zdôraznil „že Vzkriesený Kristus
sa viditeľne zjavil a zjaví už nie všetkému ľudu, lež iba svedkom vopred určeným od Boha.“ Ako viem, že som vopred Bohom určený? Krst je toho zárukou. Krstom sa Boh zaručuje, že budem
mať účasť na vzkriesení, budem vidieť
Vzkrieseného Pána. Ale kedy to bude?
Vtedy, keď ja sa stanem jeho živým svedectvom. Keď moje slová a činy budú
svedectvom Kristovej lásky, keď ucho-
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Aj Veľká noc môže byť krajšia
Celkom dobre rozumiem vám, milé
ženy, dievčatá, drahé naše sestry, prečo
mnohé vravíte: Nemám rada Veľkú noc.
Nie každému je príjemné šľahanie korbáčom, či oblievanie studenou vodou.
Tieto svojrázne slovenské ľudové zvyky
spojené s modernou snahou nazbierať
za to čo najviac peňazí vytvárajú naozaj
podivnú atmosféru Veľkej noci.

pím svoj kríž a budem Ho nasledovať až
na Golgotu svojej smrti.
Ako sa to konkrétne v praxi v živote
uskutočňuje. Dovoľte mi to uviesť príkladom, ktorý uvádzajú Misijné listy.
Kňaza Michala Orlova, posiela biskup
do emigrantského tábora, kde sú sústredení ľudia, ktorí ušli z krajín, v ktorých bol diktátorský režim. V sústreďovanom tábore si mladý kňaz skoro získal
srdcia emigrantov. Svojou dobrotou si
podmaňoval srdcia všetkých. V tábore bola aj istá žena, ktorá sa mu vyhýbala a nikdy sa nechcela s ním stretnúť.
V isté veľkonočné ráno dostala srdcový
záchvat a zavolali k nej kňaza Michala.
Prihovoril sa jej, ale ona v zúfalstve volala, že jej nikto nemôže pomôcť, že bude
zatratená, že si zaslúži peklo. Ale veď
je tu milosrdný Pán Ježiš, ktorý nikoho
nechce zatratiť, položil život za hriešnikov a Jeho milosrdenstvo je nesmierne
– konštatoval kňaz. Nemocná pokrútila hlavou: Vy to hovoríte preto, že nepoznáte môj hriech. Nemám už rodinu – otca, matku, brata, sestru. Chodila
som do ateistickej školy, naučila som sa
nenávidieť všetko a všetkých, ktorí boli
veriaci. Udala som rodičov, že sa tajne
modlia a schádzajú na obradoch. Uväznili ich a ja som bola spokojná, zožala
som slávu i kariéru, do okamžiku vojny – rodičov odsúdili na smrť i sestru,
iba malého Miška zachránila teta, ktorá
s ním vraj ušla do Francúzska. Kňaz Michal, trasúc sa, padol na kolená a oslovil ju ticho, Anna, Anička, sestra moja,
ja som svoj život vložil do rúk Nebeského Otca, aby ťa zachránil. Ty si môj brat,
Michal Orlov? – v zúfalstve Anna pokračuje - tebe som vyznala svoj hriech, svoj
hrozný zločin. Môžeš mi odpustiť?
Áno, ja brat mám moc ti v mene Pána Ježiša Krista odpustiť. Odpustiť ti i v mene
rodičov. Ľutuješ, sestra moja? Áno, z celého srdca. Spoznala som lož ateizmu –
prosím o odpustenie.
A jej brat jej udelil sviatosť zmierenia,
podal jej Pána Ježiša Krista i sviatosť nemocných a sám na kolenách v modlitbe



A predsa, ja mám Veľkú noc veľmi rád, ba
je mi tým najmilším sviatkom. Je to preto,
lebo práve na Veľký piatok náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus seba samého obetoval
za všetkých ľudí, aby ich vykúpil z moci
hriechu a smrti a na Veľkonočnú nedeľu
vstal z mŕtvych. Táto udalosť nám hovorí
niekoľko veľmi dôležitých vecí.

Oznam

1. Boh nás nesmierne miluje! To je úžasné poznanie v dnešnom svete, kde chce

každý každého využiť a jeden druhému
je natoľko milý, nakoľko ho ten potrebuje. Pán Boh dal svojho jednorodeného Syna kvôli nám, aby za nás prešiel
mučením, posmievaním, ukrižovaním
a smrťou. Boh neváhal svojho Syna poslať touto strašnou cestou utrpenia, aby
nám získal odpustenie hriechov, právo
volať sa Božími deťmi a nádej večnosti.
Každého jedného z nás mal pred očami,
keď sa rozhodol, že svojho Syna vydá na
kríž. To poznanie, že sa našiel niekto, kto
ma tak miloval, že bol ochotný kvôli mojej záchrane položiť aj svoj život, ma napĺňa nesmiernou vďačnosťou.
2. Boh získal veľké víťazstvo! Už počas Ježišovho pôsobenia mohli ľudia zistiť, že Pán
Ježiš je niekto jedinečný a zvláštny, iný
ako ostatní ľudia. Dokázal vracať zdravie
chorým, Večerou Pánovou ovplyvňovať

Rímskokatolícka Cirkev v Liptovskom Jane má svoju novú webovú
stránku:

www.liptovskyjan.fara.sk
hovorí: „Vďaka, Ti Bože, že dnes som videl,
čo je to vzkriesenie! Ďakujem Ti!“
Snáď nám i tento príklad pomôže pochopiť slová sv. Pavla, ktorý hovorí: „Vyhoďte starý kvas a budete novým cestom,
pretože ste nekvaseným chlebom.“ Ak
chceme naozaj zažiť, vidieť a skúsiť čo
je to vzkriesenie, k čomu sme Bohom
prostredníctvom krstu povolaní, je nutné odhodiť, zanechať všetko to, čo nás
spútava a nedovoľuje byť opravdivým
svedkom Kristovho života. Nedajme sa
zviesť nijakou propagandou, ktorá by
nám chcela vyvrátiť pravdu vzkriesenia, ale dokážme milým slovom posilniť unaveného, zanechať tieň minulosti
preniknutý zlobou a vstupujme do tieňa Kristovho kríža, aby sme mohli byť
účastní jeho vzkriesenia!
Ak to dokážeme, sv. Pavol nám hovorí,
že sa nám zjaví Kristus, náš život a vtedy
aj my sa s ním zjavíme v sláve.
A v tom je zmysel nášho života.
Mgr. Ing. František Čureja, rímskokat. farár

prírodu a konať veci, ktoré nedokáže nikto
z ľudí. Ukázal tým, že je iný ako ostatní ľudia, pretože prišiel od Boha. Najväčší skutok však vykonal keď umrel na kríži, a na
tretí deň vstal z mŕtvych. To sa nikomu z
ľudí nikdy nepodarilo. Pán Ježiš tým zvíťazil nad mocou smrti a ukázal, že Jeho moc
je najväčšia. To poznanie, že svetu už nemusí vládnuť moc smrti, ale že Pán Ježiš je
oveľa mocnejší a porazil jej moc, ma napĺňa veľkou radosťou.
3. Boh počíta s nami! Tieto všetky veľké
veci Pán Ježiš nevykonal len pre iných,
len pre tých druhých. Počíta s každým z
nás! V Jánovom evanjeliu sú zaznačené
Jeho slová: (J 14, 1 – 3) „Nech sa vám srdce
nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov;
keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy
boli tam, kde som ja?“ To poznanie, že aj
ja raz môžem prísť k Pánovi Ježišovi do
neba a že On pri tom nebeskom plánovaní počíta aj so mnou, ma napĺňa nesmiernou nádejou.
K tomu všetkému od nás žiada jediné:
úprimnú vieru v srdci. Pretože len ten,
kto úprimne verí, že Pán Ježiš je Jeho
Spasiteľ, bude mať zapísané meno v Knihe života. A raz, keď tá kniha bude otvorená a z nej budú čítané všetky mená, aj
jeho meno bude prečítané, aby vošiel do
Božieho kráľovstva a prijal z Ježišových
rúk ten pripravený príbytok.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo sa chystá?
24. 3. 2016 Zelený štvrtok

17.00 h

Služby Božie s Večerou Pánovou

1. 5. 2016

9.00 h

Služby Božie s Večerou Pánovou

25. 3. 2016 Veľký piatok

9.00 h

Pašiové Služby Božie s Večerou Pánovou

5. 5. 2016 Vstúpenie

17.00 h

Služby Božie

27. 3. 2016 Veľkon. nedeľa

9.00 h

Slávnostné Služby Božie

8. 5. 2016 Nedeľa po Vstúpení 9.00 h

Služby Božie

28. 3. 2016 Veľkon. pondelok 9.00 h

Slávnostné Služby Božie

15. 5. 2016 1. sl. svätodušná

9.00 h

Slávnostné Služby Božie

3. 4. 2016

9.00 h

Služby Božie s Večerou Pánovou

16. 5. 2016

17.00 h

Slávnostné Služby Božie

10. 4. 2016

9.00 h

Služby Božie - Ned. partnerstva

22. 5. 2016

9.00 h

Konfirmácia

17. 4. 2016

9.00 h

Rodinné Služby Božie

29. 5. 2016

9.00 h

Rodinné Služby Božie

24. 4. 2016

9.00 h

Služby Božie

1. ned. po Veľkej noci
2. ned. po Veľkej noci
3. ned. po Veľkej noci
4. ned. po Veľkej noci

5. ned. po Veľkej noci

2. sl. svätodušná
Svätá Trojica
1. ned. po Sv. Trojici
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Okienko seniorov
Naše aktivity sa v roku 2016 začali pri Kadi prvého januára, kde sme sa stretli mnohí seniori so starostom obce, aby sme si vzájomne zaželali nový rok plný pohody, šťastia, lásky a hlavne zdravia. Stretnutie bolo s sprievodom rezkej hudby spevu a malého
občerstvenia. Ďakujeme, že sme sa takto mohli stretnúť na prahu Nového roka 2016.
S umeleckým zážitkom sa spája ďalšie naše stretnutie 6.1.2016 na Trojkráľovom koncerte v kostole sv. Jána Krstiteľa, kde sme si
vypočuli niekoľko vianočných a novoročných piesní v podaní spevokolov a sprievodného slova p. Petry Dubielovej.

Obdivovali sme zrekonštruované múzeum

Hodnotili sme svoju činnosť
V mesiaci januári sme pripravovali našu
výročnú členskú schôdzu. Schôdza sa
konala 27.1.2016 v priestoroch TJ Štart.
Na zasadnutie sme pozvali Mgr. Juraja
Filu, starostu obce, Dr. Michala Kotiana
predsedu OO JDS v Liptovskom Mikuláši a predsedu KO JDS v Žiline, Emmu Žiškovú, predsedníčku revíznej komisie KO
JDS v Žiline, Boženu Marečkovú, hospodárku OO JDS v Liptovskom Mikuláši,
Vieru Vozárikovú, predsedníčku ZO JDS
v Podturni. Ďalej sa zúčastnili aj zástupkyne výboruZO JDS Uhorskej Vsi Drahušu Urbanovú a Ruženu Kráľovú, Alenu Brandobúrovú, zamestnankyňu OÚ
a Ľubomíra Urbana poslanca OÚ v Liptovskom Jáne.
V úvode rokovania sa k seniorom prihovorili žiačky ZŠ s MŠ v Lipt. Jáne, Terka Kubová a Miška Balcová. VČS otvorila a prítomných privítala predsedníčka
Viera Brtáňová. Zvlášť srdečne privítala hore vymenovaných hostí a nových
členov prijatých v roku 2015 a v januári
2016: Jaroslava Juráša, Zlaticu Melnovú,
Jána Brziaka, Gabrielu Urbanovú, Jána
Daňu a Máriu Čurnú. Od konania HČS
nás navždy opustila Mária Barániová,
ktorej spomienku sme si uctili minútou
ticha. Z našej ZO JDS odišiel p. Marian
Golas, ktorý sa z obce odsťahoval.
Po tomto akte pán Milan Brtáň sa ujal
vedenia schôdze. Po voľbe návrhovej
komisie predsedníčka predniesla správu o činnosti ZO JDS za rok 2015. V správe podrobne informovala o plnení úloh
vytýčených na HČS v roku 2015 v rozširovaní členskej základne v oblasti sociálnej a zdravotnej, v oblasti kultúry, športu
a turistiky, skrášľovaní životného prostredia v mediálnej činnosti a úloh vytýčených pre prácu výboru ZO JDS. Úlohy
sme plnili. Zorganizovali sme veľa akcií,
podujatí a stretnutí, ktorých sme sa zúčastňovali v hojnom počte. Spolupracovali sme na príprave niektorých podujatí
16
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organizovaných OÚ. Naša činnosť bola
pestrá, členovia sú aktívni a to priťahuje
ďalších seniorov do našich radov.
Pani Dubravcová predniesla správu o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu
na rok 2016.P. Brtáň predniesol správu revíznej komisie. Magdaléna Budová oboznámila prítomných s plánom
hlavných úloh a plánom činnosti na rok
2016. Aktivity na tento rok sú naplánované. Je ich veľa v každej oblasti, je len
na nás, ako sa budeme do ich realizácie
zapájať.
Za významnú aktivitu považujeme prevádzkovanie expozície Naše dedičstvo,
ktorou sa podieľame a propagácii našej obce. Pri príležitosti otvorenia novovybudovanej asfaltovej cesty na Novej
ulici navštívil expozíciu aj predseda žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj
Blanár so sprievodom. Vysoko hodnotil
našu expozíciu a vyslovil nám poďakovanie za aktivity s expozíciou spojené.
Činnosť našej ZO je hodnotená kladne. Vysoko je hodnotená pomoc a spolupráca pri organizovaní a priebehu Okresného Majálesu seniorov 2015
a Krajského turistického zrazu 2015.
Na okresnom aktíve v Liptovskom Hrádku 7.10.2016 boli za aktívnu prácu ocenení naši členovia Milan Brtáň, Magdaléna
Budová a Jolana Perdeková. Predsedníčka Viera Brtáňová prevzala pre ZO v Liptovskom Jáne krajské vyznamenanie.
Aktivitu našich členov vyhodnocujeme v rámci našej ZO udelením Ďakovných listov. Za rok 2015 za aktívnu prácu
v oblasti tvorivých dielní sme udelili vyznamenanie Blažene Brtáňovej, za pomoc a spoluprácu Kristíne Schwartzovej, za úspešnú reprezentáciu ZO JDS
na okresných a krajských športových
hrách v roku 2015 Jozefovi Hapčovi.


Ďakovný list sme udelili Alene Brandobúrovej pracovníčke OÚ a Ľubomírovi
Urbanovi za pomoc a spoluprácu v prospech starších občanov. Zablahoželali
sme členom, ktorí sa v druhom polroku
2015 dožili životných jubileí: k 80- ke Vladimírovi Kubovčíkovi, k 75-ke Anne Szimandelovej, Viliamovi Rothovi, Arnoldovi Garabášovi, Milamovi Brtáňovi
a Elene Kompišovej. K 70-ke Anne Strapoňovej, Milade Oravcovej, Júlii Mindekovej, Pavlovi Šúlekovi, Agneše Krajčuškovej a Margite Repčekovej. Ďakovným
vinšom sa k nim prihovorila Mária Šarafínová. K blahoželaniam sa pripojili Juraj
Filo a Michal Kotian.
Potom sa prihovoril Michal Kotian, ktorý poďakoval za pozvanie, uviedol, že
naša ZO je druhá najpočetnejšia v okrese a patrí k najaktívnejším. Poďakoval
všetkým členom, výboru aj predsedkyni
Viere Brtáňovej za vykonanú prácu. Taktiež sa poďakoval aj obecnému úradu
a starostovi a vyhodnotil vzájomnú spoluprácu ako veľmi úspešnú. Zaželal veľa
elánu a zdravia do ďalšej práce.
K poďakovaniu sa pripojil aj starosta Juraj Filo, uviedol, že veľmi rád medzi seniorov prišiel. Vyslovil sa, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Podal informácie o aktuálnych otázkach
v obci. Tiež zaželal veľa chuti a síl do ďalšej práce. Predsedníčka ešte podala informáciu o aktuálnych otázkach týkajúcich sa liečebných pobytov, kultúrnych
podujatí, vyzvala členov, aby sledovali
informácie na tabuli oznamov vo vestibule predajne Jednoty.
Po prijatí uznesenia Milan Brtáň poďakoval za účasť a rokovanie ukončil. Na záver p. Brtáňová poďakovala
pracovníkom a vedeniu hotela Štart
za krásne pripravené prostredie a výborné jedlo.
Viera Brtáňová

čas na podrobnejšie informácie, preto
odporúčame všetkým členom ZO JDS
pozrieť túto nádhernú expozíciu. Je to
dielo minulosti, súčasnosti, ale aj budúcnosti s odkazom pre všetky generácie obývajúce našu matku Zem:
Po informácii o otvorení zrekonštruovaného a vynoveného Múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši, sme sa rozhodli 5.2.2016 spoločne ho navštíviť. Zišlo sa nás 15 členov a všetci sme boli exponátmi múzea očarení. Pri pokladni sme dostali slúchadlá so zariadením, ktoré nám
sprostredkovalo výklad v jednotlivých
vitrínach. V suteréne sú sústredené exponáty týkajúce sa jaskyniarstva – napr.
rôzne lampy, ktorými si jaskyniari svietili v podzemí, alebo dejiny jaskyniarstva,

Tvorivé dielne

O tieto aktivity začal byť od našich členiek veľký záujem. Aby sme zabezpečili rôznorodosť a odbornosť, poverili sme
Blaženu Brtáňovú a Margitu Dúbravcovú vedením dielní. V zimnom období
máme viac voľného času a preto sme sa
stretávali 2x do týždňa. Podľa plánu aktivít sme sa naučili háčkovať. Niektoré
členky začínali od základu, od retiazky.
Veľmi sa tešili, keď videli, ako nadobúdajú zručnosti a tvoria malé dielka čipky, dečky. Ďalej sme sa venovali drôtikovaniu, no najväčším ťahákom pre ženy
bolo macrame. Práca záležala od vhodného materiálu. Gitka Dubravcová si naštudovala techniku náramku so srdiečkami. Bolo to dosť náročné, a preto sme
urobili náramky s jednoduchšími vzormi. V marci sme začali zdobiť vajíčka.

techniky odkrývania podzemných systémov. Návštevníka upúta množstvo
hornín a minerálov hýriacich krásnymi
farbami. Nielen malým deťom sa páči
množstvo vypchatých zvierat, plazov,
vtákov, ktoré sa dajú aj vypočuť – sú tam
nahraté spevy slávika, alebo vábenie,
trilkovanie, ruja, či rev medveďa. Na poschodí zaujme les a jeho obyvatelia, salašníctvo, ovčiarstvo. Žiaci tu nájdu veľa
námetov na vyučovanie biológie, geológie, chémie aj geografie. V múzeu sme
strávili len 2 hodiny, čo je veľmi krátky

Milý človek!

Za chladných zimných nocí som darcom
chleba v tvojom krbe. V horúčave letného
slnka Ti poskytujem odpočinok v chladnom tieni mojich korún. Dal som trámy
tvojmu domu a dosku tvojmu stolu. Zo
mňa je posteľ, na ktorej spávaš, drevo kolísky i truhly tvojej. Som Ti tým, čo pre blahobyt je chlieb. Som domovom vtáctva i zveri
rôznej. Počuj teda prosbu moju: Neodkladaj do mňa veci pre Teba nepotrebné, nepustoš a nenič ma!
Mgr. Jana Pivková

Vedúca Blažka Brtáňová si pripravila vydierkované vajíčka, ale pretože je
nemocná, zdobili sme vajíčka voskom.
Sme veľmi radi, keď v našom kolektíve
privítame aj mladšie generácie, mamičky s deťmi, aby sme mali komu zanechať skúsenosti, práce a výrobky, urobené dielka a hlavne pozitívne emócie zo
stretnutí.                                        Viera Brtáňová

Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
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Babské rady

Roma – Rím

Niekoľko babských rád, ktoré sú overené a hodia sa do chrípkového obdobia

Povesť hovorí, že 760 rokov pred Kristom Romulus a Rémus založili sväté
mesto Rím. O dve a pol storočia neskôr
sa Rím stal republikou. Začiatkom nášho
letopočtu sa Rímska republika zmenila
na Rímske Impérium.

Zmes medu a škorice lieči
Zmiešajte med s mletou škoricou – napr.
1 Dl medu a lyžičku mletej škorice . Zmes
si naneste na krajec chleba – ako džem,
či lekvár.  Jedzte pravidelne na raňajky.
Znižuje to hladinu cholesterolu v krvi.
Med a škorica vracajú cievam ich pružnosť, čím zamedzíme infarktu.

Prvý zlatý vek antického Ríma, z dejín
ktorého čerpajú aj mnohí dnešní spisovatelia po celom svete, bolo obdobie
vlád cisárov Cézara, Augusta-Oktaviána,
Claudia, Hadriána, šialencov Caligulu
a Nera. V treťom storočí nášho letopočtu rozhodol cisár Dioklecián, že Rímska
ríša je príliš veľká, neovládateľná a treba
ju rozdeliť.
Cisár Konštantín v roku 286 založil nové
hlavné mesto východnej „polríše“ - Konštantínopol. Táto ríša pod názvom Byzantská vydržala do roku 1453, kedy
Turci mesto dobyli a premenovali na Istanbul, čím urobili definitívny koniec
Rímskeho Impéria. Západo-rímska ríša
zanikla už takmer tisíc rokov predtým,
v piatom storočí nášho letopočtu.
Druhé obdobie, ktoré Rím obohatilo,
bolo obdobie renesancie a baroka.
Vďaka bohatým rodinám zberateľov
a hlavne niektorých osvietených pápežov - za všetkých spomeniem pápeža
Sixta, po ktorom je pomenovaná Sixtínska kaplnka - Rímu a Vatikánu pribudli umelecké diela najväčších majstrov,
od egyptských sarkofágov až po súčasné Modiglianove sochy, umenie Michalangela, Leonarda da Vinciho, Berniniho,
Rafaela, Tiziána, Carravagia, Modiglianiho, Morandiho a mnohých iných.
Rím je obrovským múzeom plným umeleckých skvostov a skanzenom monumentálnych stavieb. Sú to predovšetkým kostoly, námestia, fontány, vily
a paláce, ale aj malebné romantické zákutia skryté za každým rohom. Na dôkladnejšie oboznámenie s nimi treba
niekoľko mesiacov, možno až rokov.
Obchodný partner môjho synovca, ktorý žije v Ríme tvrdí, že desať rokov každý víkend navštívi nejakú rímsku štvrť
a vždy objaví nové pamiatky, starovekú
architektúru, či chránené rozvaliny.
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Veľkonočné mafiny

Kopula vatikánskeho chrámu sv. Petra

Ak sa do svätého mesta chystáte, mali
by ste si vopred vybrať, čo chcete vidieť
a zoradiť pamiatky tak, aby boli blízko
seba. A ak chcete vedieť čo sa dá za štyri
dni chodenia peši a sem tam s použitím
vyhliadkového autobusu stihnúť, tu je
náš, po skúsenostiach trochu upravený
štvordňový program:

Tretí: Koloseum, Forum Romanum, Španielske schody, fontána di Trevi – najlepšie vyhliadkovým autobusom.
Štvrtý: Prechádzka po zahradách Villa
Borgese, námestie Navona, Námestie
Santa Maria del Popolo, Pantheon .
Ing. Rudolf Gajar

Prvý deň: Vatikán - cirkevná a svetská
architektúra, predovšetkým námestie
a bazilika sv. Petra, vatikánske záhrady.
Druhý: Vatikánske múzeá – egyptské,
grécke, rímske, kresťanské, renesančné
a súčasné umelecké zbierky, špeciálne
Sixtínska kaplnka a jej Michalangelov
strop.

Súsošie talianskych odbojárov neďaleko vily Medici



Vonkajší múr starorímskeho Kolosea

Na cesto potrebujeme:
2 ks
bielky
štipka 	 soli
180 g 	 cukru
2 ks 	 banány
2 ks
žĺtky
150 g 	 zmäknutého masla
2 PL 	 oleja
200 g 	 hladkej múky
30 g 	 škrobu
2 zarovnané KL 	 prášku do pečiva
100 ml 	 polotučného mlieka
Na ozdobenie:
šľahačku
150 ml 	 polotučného mlieka
rôzne ozdoby s veľkonočnými
námetmi
Ešte potrebujeme:
formu na muffiny (12 kusov)
12 papierových košíčkov
Príprava
Na prípravu cesta ušľaháme bielky
so soľou elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni na tuhý
sneh, postupne pridáme polovicu
cukru.
Banány olúpeme a nakrájame na
plátky, pridávame žĺtky, maslo, olej,
zvyšok cukru a elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni ušľaháme do peny. Múku, solamyl a
kypriaci prášok zmiešame a opatrne
striedavo vmiešame s mliekom do
peny. Vmiešame sneh z bielkov, cestom naplníme formičky, vložíme do
rúry predhriatej na 180°C a pečieme
asi 30 min. Upečené ozdobíme šľahačkou a cukrovými ozdobami, prípadne čokoládou.

Alebo: ak si pripravíme denne ráno pred
raňajkami aj večer pred spaním,  do hrnčeka s horúcou vodou ( teplota tela) 2
lyžičky medu s 1malou   lyžičkou mletej
škorice, môžeme si takto liečiť artritídu. Bolesti kĺbov sa  pravidelným pitím

takéhoto čaju zmiernia. Podobne zmes
pomôže aj pri bolestiach a zápaloch
mechúra.
Kto má ťažkosti so žalúdkom, že mu zle
trávi, nech skúsi ráno pred jedlom zjesť  
malú lyžičku škorice s 2 lyžicami medu.
To zabraňuje prekysleniu žalúdka a vzniku žalúdočných vredov.
V literatúre sa uvádza, že med a škorica
veľmi prospieva organizmu, zabraňuje
chronickej únave, lieči a zabraňuje ťažkostiam starnutia.

Cesnakové prírodné
antibiotikum
(zaberá na liečenie kašľa)
6 strúčikov cesnaku nasekáme na drobno,  dáme do nádoby s 250 ml vody. Pomaly varíme 10 minút spolu s 8 lyžicami
cukru. Necháme odstáť 2-3 hodiny. Potom scedíme, vlejeme do fľašky a odložíme do ľadničky.
Medicína rýchlo zaberá, treba ju užívať
aj 6x denne po 5ml. Už na druhý deň sa
intenzita kašľa zmierni.
Skúsme sa takto liečiť, možno sa dožijeme vysokého veku bez bolestí.:)
Mgr. Jana Pivková

OZNAM
Vážení občania v termíne 15.–20. 9. 2016
pripravujeme návštevu partnerskej obce
Fontaine Le Port. Občania, ktorí majú
záujem zúčastniť sa (celkovo 35 osôb),
nech sa prihlásia na obecnom úrade. Pri
prihlásení treba zložiť zálohu 100,- €, ktorá
sa použije na zakúpenie obojsmernej
letenky.

Detail fontány námestí Navona
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Apríl - mesiac lesov
Lesy a pôda sú najzložitejšie systémy, ktoré dokážu premeniť energiu slnka na produkty potrebné pre našu existenciu.
Lesy sú pre nás samozrejmosťou ako
ranný východ slnka, pohár čistej vody či
chlieb náš každodenný. Apríl ako mesiac
lesov si pripomíname už od roku 1952.
Okolité lesy v blízkosti našej prekrásnej
a turistami hojne navštevovanej obce
v minulosti boli, a dnes už zasa sú, v prevažnej miere urbárskeho a komposesorátneho charakteru, založené na podielovom spoluvlastníctve. Každý člen
lesných spoločenstiev vlastní len určitý
podiel v lese alebo pasienku, ale nikdy
nie konkrétnu časť lesa či pasienku.
Týmto spôsobom bolo v minulosti, a je
aj v súčasnosti, zabezpečené racionálne
obhospodarovanie lesov, ktoré je pod
kontrolou a dohľadom všetkých členov
lesných spoločenstiev a orgánov štátnej
správy lesného hospodárstva.

Brigáda 25. 4. 2014

Zalesňovanie na Kaštieľskych lazoch

Lesy v Jánskej doline sú zásobárňou
kvalitnej čistej pitnej vody, drevnej suroviny, sú naše pľúca a majú tiež úžasnú
zdravotnú a rekreačnú funkciu.
Každoročne vyžadujú nie malé finančné
prostriedky na ich obnovu, výsadbu nových stromčekov a na odstránenie škôd
spôsobených prírodnými živlami, ale aj
zapríčinených človekom.
Vypaľovanie suchej trávy v jarnom období je nebezpečné a zakázané!
Napriek tomu sa každoročne vyskytujú požiare, ktoré napáchajú obrovské
škody. A práve preto, nielen v apríli,
ale v každom čase, by sme mali chrániť
a zveľaďovať naše lesy, aby sa zachovali krásne a zdravé aj pre ďalšie generácie
našej nádhernej obce Liptovský Ján.
Dušan Pivko, predseda - Pozemkového spoločenstva
Komposesorát Marcovská v Liptovskom Jáne

Zakladanie nového lesa

Unavení , ale spokojní majitelia a brigádnici

Uzávierka príspevkov do 30. 6. 2016

Príjem príspevkov na obecnom úrade.
e-mail: ic@liptovskyjan.sk

Šport
Stolnotenisový oddiel pri TJ Štart
Liptovský Ján usporiadal dňa 26. 12.
2015 svoj tradičný a zároveň jubilejný
30. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja registrovaných, neregistrovaných hráčov a žiakov. Tohto
roku si tiež pripomíname okrúhle jubileum - 30 rokov od založenia nášho
stolnotenisového oddielu, ktorý bol
registrovaný v roku 1986 a začal písať novú históriu tohto športu v Liptovskom Jáne. Stolný tenis vždy robil
a aj robí, svojimi výsledkami dobré
meno našej obci.
Výsledky Vianočného turnaja:
Kategória registrovaných hráčov:
1. Jakub Olejár, STO Štart L. Ján
2. Martin Hán, STO Štart L. Ján
3. Miroslav Jakubovič, ŠKST L. Mikuláš
Kategória neregistrovaných hráčov:
1. Jacek Adamczyk, Poľsko
2. Ľubomír Oravec ml., L. Ján
3. Ferdinand Jančuška, L. Ján
Kategória žiakov do 15 rokov:
1. Andrej Baloh, Bratislava
2. Michal Kováč, L. Kokava
3. Tomáš Krajči, L. Ján
Turnaja sa zúčastnilo celkom 27 stolných tenistov. Prví traja v jednotlivých kategóriách boli odmenení
vecnými cenami, ktoré zabezpečila
Obec Liptovský Ján.
V súťažnom ročníku 2015/2016 6.
ligy okresu Liptovský Mikuláš, si
naše mužstvo mužov vedie veľmi
dobre. Dva kolá pred skončením súťaže sme na 2. mieste v tabuľke, kde
na prvú Demänovú strácame len jeden bod. Mužstvo je odhodlané zabojovať o prvé miesto, čo by mu zabezpečilo postup do 5. ligy. V prípade, že obsadíme 2. miesto, budeme
mať možnosť si vybojovať postup
v baráži po skončení súťaže.
Dušan Čurný, predseda STO
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