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Svätojánske noci

a v amfíku to chvíľami hučalo ako v úli.
Tento rok sme vymenili aj našich „otváračov sezóny” minerálika, jaskyniarika
a turistíka za novú generáciu, lebo tí
pôvodní nám už vyrástli, ale myslím si,
že ich dokonale nahradili. Po programe
to už malo rýchly sled – sprievod dolu
dedinou, zapálenie vatry a hor sa na zábavu. Ploštín Punk ako vždy nesklamal,
žrebovanie Jánov, ohňová šou a polnočné žrebovanie vecných cien zavŕšilo piatkový deň a tancovačka bez výtržností do skorých ranných hodín ukončila prvú etapu osláv.

Svätojánske noci, už tradičné a v našom regióne vyhľadávané podujatie, si
za svojej desaťročnej existencie vytvorili
pevné miesto v kalendári regionálnych
podujatí.
Áno, tento rok sme usporiadali v poradí
už 10. ročník a sme radi, že práve tento
ročník sa niesol v znamení troch symbolických udalostí. Prvou bolo spomínané okrúhle výročie, tou druhou bolo, že
nám to vyšlo presne na Jána (v kalendári 24.6.) a tou treťou bola skutočnosť, že
sa prvýkrát konali v našom novopostavenom amfiteátre v obci pri zrekonštruovanom kultúrnom dome.

Sobotné počasie bolo sice premenlivé,
ale nakoniec vydržalo, všetky pripravené aktivity sa uskutočnili podľa scenára:
Cesta rozprávkovým lesom, florbalový
turnaj, remeselný jarmok, tvorivé dielne, detské atrakcie, futbalový turnaj Old
Boys a ďalšie sprievodné aktivity vrátane možnej návštevy a obhliadky zrekonštruovaného a už fungujúceho kultúrneho domu.

Keďže v živote nie je nič ideálne a niekedy veci nevychádzajú tak, ako by človek chcel, plánovaný začiatok programu
nám prekazil viac ako hodinový dážď,
ktorý jednak takmer úplne zničil pol dňa
pripravovanú výzdobu, rozmočil okolitý
terén, pokropil lavice na sedenie a vodou zalial pódium. Určite zneistil aj ľudí
– divákov a návštevníkov, ktorí verím
tomu, že váhali, či sa vybrať na program
alebo zostať doma, čo si obliecť. Čiastočne sa muselo improvizovať. Tieto
okolnosti spôsobili časový sklz, ktorý už
bolo veľmi ťažké dobehnúť tak, aby to
nebolo na úkor pripraveného bohatého
programu a neurazili sme ani účinkujúcich, ktorí sa na svoje vystúpenia veľmi
tešili a mnohí k nám cestovali desiatky
kilometrov.

Som nesmierne rád, že sa tohtoročné
podujatie obišlo bez väčších úrazov,
výtržností, škôd a zásahov. Čo ma však
mrzí, je čoraz nižší záujem a návštevnosť
zo strany občanov Liptovského Jána,
ktorú pozorujem takmer pri všetkých
podujatiach, ktoré sa v obci počas roka

Našťastie pršať prestalo, program sa začal a tí, čo prišli vôbec nebanovali. Umelci boli skvelí, podali maximálne výkony
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konajú. Ich príprava a organizácia stojí
veľa času, energie a samozrejme aj peňazí. A hlavne je vo všetkom práca a iniciatíva ľudí, ktorí sú to zatiaľ ochotní robiť. Ale dokedy?
Je ešte veľa vecí, ktoré by som tu rád
spomenul, vysvetlil prip. zdôraznil, ale
vyčerpal som priestor na tento príspevok. Napriek tomu verím, že existujú ľudia, ktorí chápu a rozumejú.
Na záver moja veľká vďaka za pomoc
a ochotu všetkým zúčastneným, pomocníkom, poradcom a priaznivcom
spoločenského diania v našej obci.
Ľubomír Urban

Dovoľte aj mne poďakovať všetkým,
ktorí sa na príprave a celkovom chode
slávností podieľali, a prispeli k ich zdarnému priebehu i k dôstojnej reprezentácii obce.
Mgr. Juraj Filo
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Pochovávanie ciagľa
Tak, ako po iné roky, aj tohtoročný 1. máj sa uskutočnilo podujatie Pochovávanie ciagľa. Už ráno sa pri kadi zhromaždili záujemcovia, ktorým nie je ľahostajný stav doliny. Katka Schrötterová rozdala každému plastové vrece a pod vedením pána starostu sa
prvomájový sprievod pohol hore dolinou čistiac od odpadkov okolie cesty. Bolo ich neúrekom, každý nazbieral určite celé vrece,
ale zdalo sa, že ich bolo menej ako minulý rok. Keď sme došli ku Stanišovskej jaskyni, tak nás tu už čakalo občerstvenie. Kvapeľ
z jaskyne sa pochovával v turistickom retro-štýle zo 70. rokov minulého storočia. Súčasťou podujatia bolo aj bozkávanie pod
rozkvitnutou čerešňou. TV Markíza priblížila toto naše podujatie cez večerné správy celému Slovensku.

Uvítanie detí
Dňa 14. 7. 2016 o 15.00 h sme v priestoroch divadelnej sály v kultúrnom
dome uvítali do života obce týchto 13
detí: Kristínu Šimovčekovú, Martina
Kompiša, Viktóriu Lisú, Patrika Vrzala, Natáliu Nahálkovú, Annu Vrlíkovú,
Lenku Birvoňovú, Timeu Zajacovú,
Andreja Kubíka, Máriu Garabášovú,
Samuela Hlaváča, Kamila Gerika, Miu
Tarageľovú.

Oslavy ukončenia vojny
Keď píšem tieto riadky, tak mi je smutno. Takú slabú účasť na oslavách si nepamätám. Neviem čím to bolo. Piatkové
popoludnie, pekný čas začiatok o 17.00
h. myslel som si, že práce v záhradkách
sú už urobené. Akosi sme zavčasu začali zabúdať na to čo bolo, koľko to stálo
životov a strádania, aby sme žili v mieri. Nato čo prežili naši dedovia, otcovia,
že položili to najcennejšie - svoje životy v boji za našu slobodu. Nuž čo, život
dnes je už o niečom inom, záujmy sú
iné. Osobné. O verejný život sa zaujíma málokto. Doba internetu, mobilov,
tabletov, facebookov je tu. Ešte, že tu
máme mužský spevokol, ktorý ako tak
zachránil reputáciu. Ináč pár slov, ktoré som predniesol by nemal kto počúvať. Výbor ZO-SZPB v spolupráci s OÚ

vždy pripraví tieto oslavy na patričnej
úrovni. V tomto smere sme príkladom aj
pre okolité obce, tak to bolo aj v tomto
prípade. Pamätníkov žijúcich je medzi
nami čoraz menej. Vojnová generácia
pomaly vymiera. Mládež má iné záujmy,
školy v dejepise učia žiakov veľmi málo,
skoro nič o hrdinoch II. Svetovej vojny.
Hovorí sa, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, nie je hoden svojej budúcnosti. Dúfam, že na najbližších oslavách
to bude lepšie. Najbližšie oslavy budú
72. výročie SNP, na ktoré Vás touto cestou výbor ZO-SZPB pozýva. Bližšie informácie a program budú včas oznámené
v obecnom rozhlase a na plagátoch.
V Lipt. Jáne 11.07.2016
predseda ZO-SZPB v Lipt. Jáne Milan Jančuška
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Zbor sv. Jána Krstiteľa

Svetový deň
autizmu

Jedného krásneho, slnečného dňa roku
Pána 2007 sa do Liptovského Jána prisťahovala rodinka Petra Dubjela so svojimi detičkami a svojou šikovnou a hlavne spevavou manželkou Petrou.

Ako každá kresťanská rodina aj oni začali navštevovať bohoslužby v rímsko-katolíckom kostolíku v našej obci. Hoci sv.
omše boli sprevádzané odbornou hrou
na organe a spevom veriacich, Petre sa
zachcelo niečo viac. Skrsol jej v hlave
nápad.
„Čo tak založiť spevokol“. Skúsenosti s touto prácou mala bohaté, veď pod jej vedením už vzniklo niekoľko speváckych
skupín. A tak začala hľadať, prehovárať,
oslovavať žienky aj „ chlapcov“ . Práca
to bola dlhá, namáhavá, veď prehovoriť niekoho , kto si pospevoval len tak pri
práci, či pre radosť nie je len tak. Ale podarilo sa a vzniklo zoskupenie 16 členov
nášho zboru.

v Liptovskom Jáne, organizovanie Trojkráľového koncertu, či Mariánskeho
koncertu tu v obci.
A nespievajú iba na pôde sakrálnej. 28.
apríla tohto roku sa zúčastnili 6. ročníka okresnej prehliadky spevokolov,
folklórnych súborov, sól , duet , – seniorov v Liptovskom Mikuláši, kde vyhrali 1. miesto a postúpili na krajskú súťaž
Žilinského samosprávneho kraja, ktorá
sa uskutočnila 16. Júna 2016 v Kysuckom
Novom Meste.

V roku 2010 oficiálne vystúpili ako Zbor sv.
Jána Krstiteľa a dnes už uplynulo 6 plodných rokov ako si pospevujú s menšími
zmenami, niekto občas odíde, iný zase príde. A pospevujú nie len tak, hala-bala. :)
Okrem toho, že ich prioritou je spievať
počas svätých omší, sviatkov, svadieb,
majú za sebou aj množstvo vystúpení aj mimo našej obce, napríklad dotváranie úžasnej atmosféry pri jedinečných bohoslužbách v kostolíku na Čiernom Váhu, v susedných obciach, účasť
na prehliadke cirkevných zborov počas
Jánskych nocí v evanjelickom kostole

Členovia nášho zboru prišli síce z tejto
súťaže „trochu“ smutní, ale neprávom.
Odviedli úžasný výkon a so cťou reprezentovali okres Liptovský Mikuláš a aj
našu obec. Veď postúpiť môže byť iba
jeden, a ja som presvedčená, že na budúci rok sa im to podarí. Nie je dôležité
vyhrať, ale ukázať , čo vo vás je a to ste
ukázali na 100 % . Vďaka vám za úspešnú reprezenáciu.

Oslavy SNP

Milé „dievčatá“ a „chlapec „ je krásne venovať sa takej záľube ako je spev. Rozdávať ľuďom radosť, niekedy ich pri ľubozvučných tońoch vašich piesní aj
rozplakať. Som presvedčená, že pod
vedením vašej úžasnej dirigentky Peťky vám to bude spievať ešte dlhé roky.
Máte medzi nami svojich priaznivcov,
ktorí vás budú vždy radi počúvať a hlavne podporovať. Želám vám do ďalšej
práce veľa krásnych nápadov, veľa zvonivých tónov, veľa nadšených poslucháčov a všetko len to najlepšie.

72. výročie

28. 8. 2016
Svidovské sedlo
9.00 h

29. 8. 2016

pri pomníku padlých
17.00 h

Ing. Zuzana Eichlerová
6



Noviny z Jána



Júl 2016



Svetový deň povedomia o autizme
dňa 1. apríla, podporila aj Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Liptovskom Jáne.
V mnohých mestách, dedinách ako
prejav úcty k ľuďom s touto vývinovou poruchou rozsvietili tento
deň ,,na modro“. Žiaci a zamestnanci v modrom oblečení, doplnenom
s modrými balónmi a mávadlami
vyrobili pekné letáky, ktoré rozdali ľuďom počas pochodu cez obec
Liptovský Ján. Týmto spôsobom vyjadrili podporu všetkým, ktorých sa
autizmus týka. Modrá farba je symbolom komunikácie. Modré svetlo
pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti
viac ako 70 miliónov ľudí na celom
svete. Zároveň cieľom tohto pochodu bolo zvýšiť povedomie o autizme a snaha začleniť ich medzi seba
a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.
Zamestnanci a žiaci ŠZŠ s MŠI Liptovský Ján

OZNAM
Od 6.7.2016 je
Obecná knižnica
presťahovaná do nových
priestorov kultúrneho
domu na 2 poschodí.
Otvorená
je každú stredu
od 14.00 do 17.30 h.

Ktoré nápoje by sme mali piť? Hádanky
Prinášame vám päť tipov na zázračné drinky.
Nejde len o pitný režim, pokiaľ sa snažíte schudnúť, nápoje by mali byť významnou súčasťou vášho stravovacieho
režimu. My vám dnes poradíme, ktoré
vám môžu pomôcť viac než iné. Potraviny, ktoré naozaj pomôžu:

Na slnečnicovom kvete pasie sa, to
iste viete. Líže nektár, ba aj peľ, veľký,
čiernožltý … (ČMEĽ)
Kto sa plazí popri skale, naplaší tam
myšky malé, naženie strach kobylke,
čo si sedí na byľke? (HAD)

Voda

Čistá voda je skutočným zázrakom nielen pre zdravie ako také, ale aj pre chudnutie. Navyše sa hovorí, že hlad je len
prezlečený smäd, preto je dobré zakaždým, keď vás prepadne chuť nekontrolovane jesť, skúsiť najskôr vypiť pohár
vody. Okrem toho je dôležité dodržiavať pitný režim počas celého dňa, a ak
do vody pridáte trochu citrónu, pomaranča, zázvoru či byliniek, nielenže si pochutíte, ale aj naštartujete svoj
metabolizmus.

Čerstvé šťavy

Jedným z najlepších pomocníkov pri
chudnutí sú jednoznačne čerstvé zeleninové, ale aj ovocné šťavy. Dodajú
vám potrebnú vlákninu, aj veľké množstvo vitamínu C, vďaka čomu sa vaše
telo môže detoxikovať od nahromadených toxínov a pokiaľ zvolíte tie správne
kombinácie, efektívne vám napomôžu
pri spaľovaní tukov. Uprednostniť sa
vám oplatí zelenú zeleninu, ale rovnako
výborná je aj cvikla či mrkva v kombinácii s jablkom či citrónom.
Náš tip: Pokiaľ ide o prírodné šťavy, určite by ste nemali zabudnúť ani na tú
z kyslej kapusty!

Zelený čaj

Bolo preukázané, že zelený čaj pôsobí ako silný antioxidant, posilňuje

metabolizmus a dokáže urýchliť chudnutie i spaľovanie tukov. Samozrejme
ho treba piť bez rafinovaného cukru,
ideálne s kvapkou citrónu a ak si sladké
neviete odpustiť, doprajte si radšej malú
lyžičku medu.

Čierna káva

Kvalitná a dobrá čierna káva má na zdravie naozaj blahodárne účinky. Obsahuje
antioxidanty, zbavuje telo voľných radikálov, znižuje riziko cukrovky a rovnako
vie skvele naštartovať metabolizmus.
Podľa niektorých štúdií dokonca dokáže potlačiť hlad. Pozor si však treba dať
na to, akú kávu pijete a samozrejme,
s čím ju pijete. Cukor by ste mali vynechať úplne a ak mlieko, tak s nižším obsahom tuku.

Kefír

Kefír je výborným pomocníkom najmä
pri podpore imunity, ale rovnako aj pri
chudnutí. Už jeden až dva poháre denne dajú do poriadku vašu črevnú mikroflóru, podporia trávenie, zamedzia
premnoženiu kvasiniek a baktérií, vďaka čomu organizmus získa dostatok
energie aj pre spaľovanie tukov, cukrov a prebytočných kalórií. Ak chcete
schudnúť, vyberajte si radšej kefír s nižším obsahom tuku.
Pripravila: Mgr. Jana Pivková, zdroj: internet


Tamto letí hnedý chrobák. „Chyť ho,
sliepka, otvor zobák!“ Aj mne mama
často vraví, keď ma čímsi sladkým baví:
„Zavri oči, otvor ústa, a dostaneš chutného …“ (CHRÚSTA)
V júni, keď je tepla dosť, za šera v sad
prišiel hosť. Plno ihiel a krok rýchly,
skoro sme sa do rúk pichli. (JEŽ)

Letná básnička
Zavčas rána bzučí včela,
že navštívi každý kvet.
Nabzučí sa veru veľa,
kým vyrobí sladký med.
Letí motýľ, poznáme to,
na krídelkách nosí leto.
Roznesie ho po poli
v celom našom okolí.
Trepoce sa ako vlajka
nad hladinou rieky čajka.
Zdraví lode, lodičky,
a má radosť z vodičky.
Kto to zletel na chodníček?
Malý vrabček hudobníček.
Čviri, čviri, čviriká
– to je vrabčia muzika.
Noviny z Jána
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Okienko seniorov
ZO JDS v Liptovskom Jáne sa aktívne zúčastňuje akcií, podujatí poriadaných v obci.
Takou bola 1. mája 2016 brigáda pri čistení doliny s Pochovávaním ciagľa. Početná
skupina seniorov v dobovom oblečení sa pri Kadi chopila vriec a vydala smerom
do doliny zbierať, čo nezodpovední návštevníci a turisti po sebe zanechali. Organizátorom a sponzorom musíme vysloviť poďakovanie za druhú časť tohto podujatia, v ktorom sme dostali výborný guláš, občerstvenie, koláčiky. Rozlúčili sme sa
s Ciagľom, ktorý už bol vo forme ľadových kocočiek, lebo pre teplé počasie už ľadu
v jaskyni nebolo. I keď lúčenie je smutné, nám bolo veselo počas celého podujatia.
Veríme, že aj v nasledujúci rok sa znova stretneme.
Čo do počtu sa nás menej stretlo pri pomníku padlých v obci na oslavách slobodenia obce v 2. Svetovej vojne. S členmi ZO SZPB sme si dôstojne pripomenuli oslobodenie obce aj pri malom občerstvení v Štarte.
Pri príležitosti MDD navštívili členky ZO JDS v Liptovskom Jáne p. Dubravcová, Strapoňová, Mlynčeková, Kráľová, Budová, deti v Materskej škole. Deti sa nám predstavili krásnym programom – pesničkami a básničkami. Po milom programe sme si spolu
zaspievali a deti sme obdarovali loptami a sladkosťami.
Členovia ZO JDS sa podieľali na prípravách a priebehu Jánskych slávností. Naše
členky predávali v piatok večer žrebovateľné lístky do tomboly, zapisovali prítomných Jánov a v sobotu na Svätojánskom jarmoku v tvorivých dielňach predvádzali
svoje zručnosti p. Dubravcová a p. Šutliaková. Oslavy v piatok sa konali v novo zrekonštruovanom kultúrnom dome a amfiteátri. Neboli sme spokojní so stanovišťom
na predaj lístkov, lebo do amfiteátra bol prístup z viacerých miest. Do budúcnosti
treba urobiť len jeden vstup, aby sme lepšie zachytili návštevníkov osláv.
Pre rekonštrukciu priestorov COOP Jednoty bola expozícia Naše dedičstvo dočasne
zatvorená a nemohla byť k dispozícii účastníkom Svätojánskych nocí 2016. Májové
zasadnutie výboru sa konalo ešte v týchto priestoroch, ale výborová schôdza v júni
sa konala v nových priestoroch v kultúrnom dome aj za prítomnosti starostu obce.
Sme radi, že sa tu budeme môcť stretávať, začo sme vedeniu obce veľmi vďační.
Zvýšenú pozornosť sme venovali zdravotníckej starostlivosti a to rekondično – liečebným pobytom a pobytu pri mori. Pre našu ZO sa nám podarilo získať 12 poukazov. Vyjadrenia k týmto pobytom prinesieme v nasledujúcom čísle Jánskych novín.

Okresný majáles seniorov
Pri príprave okresného majálesu sa ani
neuvažovalo o uskutočnení majálesu na inom mieste. Taký priestor, ako
je v Liptovskom Jáne nie je ani v jednej obci, nemôže ho poskytnúť iná organizácia. Preto jeho príprava pripadla
zasa nám. Na výbore sme poverili jednotlivých členov úlohami, ktoré všetci
splnili k spokojnosti. Očakávala sa vysoká účasť, čo sa aj naplnilo. Jednotliví
účastníci boli disciplinovaní, nahlasovali počty záujemcov, uhrádzali vstupné,
hneď dostali lístky na guláš a občerstvenie. Majáles otvoril predseda OR p. Kotian, prítomných a pôde obce privítal
p. starosta Juraj Filo a za usporiadateľskú ZO predsedníčka p. Brtáňová, ktorá
8



Noviny z Jána



Júl 2016

prítomných oboznámila s programom,
v ktorom vystúpil výborný tanečný súbor Seniorka zo Závažnej Poruby pod
vedením p. E. Chovanovej.
Pani Brtáňová poďakovala všetkým,
ktorí sa na príprave podieľali, starostovi
p. Filovi, p. Šajbidorovi, vedúcemu hotela Štart, členom výboru, a našej hudbe Senior Bend, ktorá hrala do tanca. Tanečníkov nebolo treba vyzývať do tanca, parket sa hneď zaplnil. Gurmánskym
zážitkom bol aj výborný guľáš. Tohoročnému IV. majálesu sa teda nedalo nič vyčítať. Spoločná zábava mala výbornú atmosféru, a tak sa tešíme na budúcoročné jubilejné piate stretnutie.


Seniori a kultúra
Náš záujem o kultúru neupadá. S veľkým časovým náskokom sledujeme ponuky Domu kultúry v Lipt. Mikuláši. Lístky
na podujatia sa nedajú rezervovať na čas,
potrebný na zistenie záujmu členov. Lístky musíme kúpiť hneď. Napr. na vystúpenie súboru Moravanka sme zakúpili lístky
už v máji, hoci koncert sa uskutoční až
v septembri. Potom je ťažko zisťovať záujem členov v takom časovom predstihu. Lístky potom delíme podľa aktivít
členov a členov striedame na jednotlivé
podujatia. Takto sme sa zúčastnili na koncerte Kollárovcov, na predstavení „Sláva“
Radošinského naivného divadla. V rámci
42. roč. Belopotockého Mikuláš 2016 sme
navštívili 2 predstavenia.
Do budúcnosti uvažujeme o návšteve
divadiel v Spišskej Novej Vsi a v Košiciach
v dopoludňajších hodinách, spolu s členmi JDS v Podturni a Uhorskej Vsi.

Spevokol na prehliadke
Dňa 28.4.2016 sa uskutočnila okresná
prehliadka spevokolov a tanečných skupín. Po vlaňajších skúsenostiach a dosiahnutom úspechu sme zasa náš spevokol sv. Jána Krstiteľa prihlásili. Opäť sa
ukázalo, že súbor je na vysokej úrovni.
Porota rozhodla, že súbor bude reprezentovať okres na krajskej prehliadke v Kysuckom Novom Meste. Speváčky to povzbudilo a pripravovali sa na krajskú prehliadku. Vystúpenie sa konalo 16.6.2016.
Divákov znovu výkon uchvátil a odmenili
ich dlhotrvajúcim potleskom. Prehliadka
nebola súťažná, porota len vybrala súbor,
ktorý bude reprezentovať náš kraj na celoslovenskej prehliadke. O účinkujúcich
bolo dobre postarané, mali pripravené
občerstvenie aj obed. Za moderovania
Nadeždy Behúňovej, predsedníčky okresnej organizácie, sme sa o súboroch aj čo
to dozvedeli, lebo nám priblížila všetky
súbory. Po prehliadke aj naše speváčky
dostali Pamätný list.

Gulášové posedenie
Pripraviť takéto posedenie je jedno z náročnejších podujatí, ktoré každoročne
organizujeme. Je to stretnutie, ktorého
sa seniori zúčastňujú v hojnom počte.
Tohoto roku nás bolo len do 70. Stanovili sme si termín, keď sa ustálilo počasie.
Zavčas rána nastúpila „gulášová čata“.
Pani Strapoňovej, Šutliakovej, Kompišovej E.,Kompišovej O.,V. Mlynčekovi šéfoval Paľko Šúlek. Všetky suroviny už mali
pripravené, tak im šlo varenie od ruky.
Navarili výborný guláš. Úderom 13.-tej
hodiny privítala predsedníčka Viera Brtáňová všetkých seniorov a popriala im
dobrú chuť. Po obede informovala o nasledujúcich akciách, ktoré výbor pripravuje . Požiadala o pomoc pri riadení expozície, keď sa skončí s rekonštrukčnými prácami. Čakal nás zájazd na Duklu,
Jánske slávnosti, krajská prehliadka speváckych súborov, krajské športové hry.
Po príchode starostu p. Filu sme spoločne poblahoželali jubilantom. Mária Šarafínová im zarecitovala básničku. Blahoželania a kytičky si prišli prevziať :
k 70 – ke p. Vladimír Hadvidžiak a p. Marta Róthová
k 75 – ke p. Miroslav Kompiš, p. Rastislav
Niňaj a p. Tatiana Hlavienková
Pán Niňaj a p. Rothová boli neprítomní,
a preto sme ich navštívili po posedení
doma.
Už ako zvyčajne nám do tanca zahrala naša skupina Senior Bend. Tanec sa
rozprúdil hneď od začiatku, nechýbala

dobrá nálada, ani sa nám nechcelo ísť
domov. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili toto príjemné popoludnie a prajeme si navzájom veľa zdravia, aby sme sa
o rok zišli spoločne znova.

Nové priestory pre seniorov
S potešením sme prijali oznámenie starostu Juraja Fila, že priestory, ktoré sú
určené pre seniorov sú dokončené, vyriadené a zariadené nábytkom. Splnilo
sa naše niekoľkoročné želanie, aby sme
mali svoje priestory. Bude len na nás,
ako ich budeme využívať.



Touto cestou vyslovujem poďakovanie obecnému úradu, OZ a starostovi
Jurajovi Filovi za pridelenie miestnosti
a umožnenie uskutočnenia väčších akcií
vo veľkej kongresovej miestnosti.
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Okienko seniorov
Pamätné dni na Dukle
Výbor ZO nemal problém vybrať lokalitu poznávacieho zájazdu. Členovia sa
vyjadrili v ankete. Najviac bol záujem
o Duklu a Vychylovku. Rozhodli sme sa
navštíviť východné Slovensko po trati: Svidník, Dukla, Bardejov a Bardejovské kúpele. Trasu sme na májovom zasadnutí výboru pripravili s Vladimírom
Eichlerom. Na zájazd 28.6.2016 sa prihlásilo 37 členov. Pán Eichler zo zdravotných dôvodov nemohol sa zúčastniť zájazdu a preto sme hľadali „sprievodcov“
touto trasou.

Okrem pamätníka sme videli múzeum
vojenskej bojovej techniky, tanky, lietadlá, ale aj uniformy vojakov a rôznu
vojenskú výbavu. Pamätník a cintorín
príslušníkov 1. československého armádneho zboru je národnou kultúrnou
pamiatkou, na cintoríne sú hroby s menami 1 265 padlých bojovníkov. Pod sedlom stojí kamenný pylón (výška 28 m)
s monumentálnym súsoším „Vďaka matky sovietskemu vojakovi za oslobodenie“
a obradnou sieňou. Pred pamätníkom
bola vysadená Aleja hrdinov Dukly. Priamo na štátnej hranici vztýčili na mieste
bývalej Pozorovateľne generála Ludvíka
Svobodu 49 metrov vysokú vežu.

Predsedníčka sa obrátila na manželov Pivkovcov. Dušan Pivko počas svojej základnej vojenskej služby navštevoval s vojakmi často Duklu ako vodič
autobusu, a preto sa na výlet prihlásil, lebo chcel vidieť, ako miesta bojov dnes po 45. rokoch vyzerajú. Jana
Pivková si pripravila z internetu zaujímavosti o Svidníku, Dukle, Bardejove
a o drevených kostolíkoch na trase. Hlboké zážitky v nás zanechal dobový dokument, ktorý nám premietli v múzeu
vo Svidníku. Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych
a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944,
ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP
so sovietskymi armádami. Bola jednou
z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Straty Sovietskej armády
a Česko-slovenského armádneho zboru však boli tiež ťažké, padlo asi 19 000
sovietskych vojakov a 1800 príslušníkov
1. česko-slovenského armádneho zboru. Dohromady mali útočiace vojská asi
88 000 ranených. Celkové straty nemeckých vojsk vrátane ranených a nezvestných sa pohybovali medzi 50 - 70 000.
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Nezabudnuteľným zážitkom bola pre
nás návšteva gréckokatolíckeho kostolíka sv. biskupa Mikuláša Bodružal, ktorý je zapísaný do svetového dedičstva
UNESCO. Samotný chrám je prototypom cerkvi tzv. lemkovského typu. Pochádza z roku 1658 a patrí k najstarším
dreveným sakrálnym stavbám východného obradu na Slovensku.
V reštaurácii Gurmán v Bardejove
sme mali zabezpečený spoločný teplý
a chutný obed. Na záver sme sa prešli
po promenáde v Bardejovských kúpeľoch, ktorá bola veľmi zaujímavá. Dopoludnia bolo zamračené, ale popoludní
sa vyjasnilo a v kúpeľoch svietilo príjemné slniečko. Na spiatočnej ceste sme si
spoločne zaspievali. Pani predsedníčka poďakovala manželom Pivkovcom
za sprievodcovské informácie, účastníkom za disciplinovanosť a príjemnú
spoločnosť a vodičovi za bezpečnú jazdu. Tešíme sa na ďalší spoločný zájazd
v septembri na Vychylovku .



Med, významný produkt vo výžive
Už dávnejšie sme mali v pláne besedu o význame medu vo výžive človeka.
Pán starosta sa ponúkol, že nám o mede
a včelách porozpráva veľa zaujímavého
a že nám ich aj vo svojej včelnici ukáže.
Keď nadišiel vhodný čas, kedy sa nám
mohol starosta venovať sme 12 členovia
navštívili jeho novovybudovaný včelín.
Pani A. Nikitinová opísala návštevu
slovami: Náš starosta sa ozaj stará, a to
nielen o obyvateľov našej dediny, ale aj
o svoje včely. Tichý bzukot včiel sa miešal s jeho slovami, ktorými nám vykresľoval ich život – zrod kráľovnej, organizácia práce samotných včiel i trúdov.
V jeho slovách sa skrýval hlboký vzťah
k nim a veľa práce, ktorú musí vynaložiť,
aby včielky prinášali úžitok. Aby žili zdravo a vykonávali všetko, čo treba. A oni to
vedia najlepšie, ich spôsob života si zasluhuje náš najväčší obdiv. Príjemne sa nám
sedelo na včelej terase, pri chutnom medovníku upečenom podľa receptu starej
mamy. Aj exkurzia pri úľoch prebehla bez
pichnutia, a tak sme ukončili toto príjemné predpoludnie s tými najlepšími pocitmi a želaním veľa zdaru pri tejto záslužnej
práci.

Za ZO JDS v Liptovskom Jáne
pripravila predsedníčka Viera Brtáňová

Okresné oslavy dňa matiek
12.5.2016 sa uskutočnili okresné oslavy Dňa matiek v Závažnej Porube. Zišlo
sa nás tu 66 členiek zo Závažnej Poruby, Dovalova, Pavlovej Vsi, Liptovského
Mikuláša, Bobrovca a Lipt. Jána. Z našej
ZO sa stretnutia zúčastnili: V. Brtáňová,
O. Mlynčeková, A. Nikitinová, E. Kompišová, A. Strapoňová, M. Dubravcová, a Ž.
Šutliaková.
Pani Nikitinová, ktorá sa zúčastnila týchto osláv 2x, vyjadrila svoje dojmy
takto: Športový areál v Závažnej Porube
leží v krásnom lesnom prostredí ozvučený malým potôčikom. Sedenie pod stromami poskytuje príjemný chládok, a tak
sa všetky účastníčky okresného stretnutia rýchlo zvítali so známymi, posadili
k stolom a občerstvili milým pohostením
domácich. Úsmev a spev sa ozýval z každej strany, veď dobrá nálada už neodlučiteľne patrí k tomuto dňu – Dňu matiek.
V programe zatancovali členky z domáceho tanečného súboru – krásne zelené
ako stromy / nielen na Horehroní/. Zelenú dostali aj piesne veselé aj nostalgické, plné lásky ako srdcia všetkých mám.
Po potrave ducha prišla na rad i potrava
tela. Na pripravené ražníky sme si ponapichovali pripravené dobroty a o chvíľu
už dolina voňala pečenou slaninkou či
klobáskou. Všetkým nám chutilo a to už
bol záver tohto vydareného dňa, ktorý
nám naplnil srdcia radosťou. Lúčili sme sa
so želaním – dovidenia o rok!

Okresné športové hry a turistika
V mesiaci máji sa členovia ZO pripravujú na okresné športové a turistické
hry seniorov. Tohto roku sa uskutočnili 25.5.2016 v rámci európskeho týždňa
športu za účasti štafety Slovenského
olympijského kola výboru RIO – 2016.
Konali sa v areále ZŠ M. R. Martákovej
v Lipt. Mikuláši. Celkom súťažilo 135 seniorov zo 17-tich ZO. Do súťaže sa prihlásili Daniela Bujnáková, Valéria Jandová,
Mária Kráľová, Dagmar Mišúnová, Adela
Nikitinová, Vladimír Brziak a Jozef Hapčo. Športové zápolenie otvoril a prítomných privítal predseda Okresnej organizácie JDS v Lipt. Mikuláši Michal Kotian,
ktorý zaželal súťažiacim veľa športových
úspechov. K nastúpeným športovcom
sa prihovoril aj Ivan Bubelíny, člen olympijského klubu Liptova, účastník štafety.
Disciplíny prebehli podľa pripraveného
harmonogramu plynule, bez nedostatkov, začo treba vysloviť poďakovanie

Ivanovi a Vierke Bubelínyovcom, ako aj
všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu
podieľali.
Záverečné hodnotenie a odovzdávanie
medailí a diplomov prebehlo v telocvični ZŠ za účasti olympioničky Marcely
Paukovčekovej.
Valéria Jandová sa umiestnila v hode
granátom na cieľ na 3. mieste a vo vrhu
3 kg guľou na 2. mieste. Dagmar Mišúnová v hode váľkom sa umiestnila na 3.
mieste, v streľbe na 3. mieste. V stolnom
tenise získala Adela Nikitinová 2. miesto
a Vladimír Brziak 2. miesto. ZO JDS skončila celkovo na 11. mieste. Dagmar Mišúnová bola nominovaná na Krajské športové a turistické hry 13.7.2016 v Martine.
Všetkým našim športovcom ďakujeme
za účasť na športových hrách a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

Alexandra - plávanie
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Čo sa v škole udialo...
Posledné zvonenie školského roka 2015
/ 2016 zaznelo v našej škole 30. 06. 2016
a žiaci, učitelia aj nepedagogickí pracovníci sa „rozpŕchli“ na zaslúžené prázdniny a dovolenky.
Posúďte sami, že sú naozaj zaslúžené.
Od marca, kedy naposledy vyšli Jánske
noviny, sa toho v našej škole udialo naozaj veľa. Tak aspoň telegraficky:

korbáčov; to už mal na starosti pán M.
Trnka. Trochu netradičnejšie techniky
nám zabezpečila pani M. Stanislavová, ktorá s deťmi vyrábala jarné vtáčiky z papiera, plsti, pierok. „Najsladšou“
technikou bolo zdobenie medovníčkových kuriatok a zajačikov. O to sa spolu
s deťmi starala pani A. Filippova.

2016 v ŠKD divadielko „Pán pes domáci“. Bol o domácom, ktorý bol nespokojný
s každým podnájomníkom, až mu napokon ostali „na krku“ neposedné blšky. Príbeh potešil a zabavil deti, ktoré navštevujú oba oddelenia ŠKD. Páčil sa im o to viac,
že ho pre nich hrali ich spolužiaci a mohli
ich tak vidieť priamo „v akcii“.

Filmovú projekciu v Liptovskom Mikuláši si 18. 03. 2016 pozreli žiaci 1. a 2. ročníka spolu s MŠ.

Základná škola s materskou školou
v Liptovskom Jáne otvára raz ročne
svoje brány netradične aj pre rodičov
a priateľov školy. Býva to na Deň otvorených dverí. Tento rok to bolo 08. 04.
2016 v čase od 07.00 do 16.00. Uskutočnili sa netradičné aj tradičné hodiny
rôznych predmetov. Rodičia aj hostia si
mali možnosť overiť svoje vedomosti,
zručnosti, pohotovosť i tvorivosť v porovnaní so žiakmi. Mohli si tiež prezrieť
zmodernizované priestory školy, pobesedovať s vedením školy a samozrejme,
aj sa občerstviť.

Vosková technika zdobenia vajíčok

Marec
Dňa 14. - 18. 03. sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka
zúčastnili na lyžiarskom výcviku v Jasnej. Boli ubytovaní v hoteli Marmot. Počasie bolo počas celého výcviku ideálne. Žiaci boli rozdelení do troch skupín.
V 1. a 2. skupine boli zdatní lyžiari, ktorí
sa na svahu Biela Púť, Turistická, Brhliská, Luková zdokonaľovali v zjazdovom
lyžovaní. Niektorí žiaci z 3. skupiny, ktorí nevedeli na začiatku kurzu vôbec lyžovať alebo lyžovali len veľmi slabo, sa
na jeho konci odvážili niekoľkokrát zlyžovať svah Biela Púť. Žiaci mali popoludní a večer rôzne aktivity, hry, diskotéku. Zaujímavosťou bola aj beseda so
záchranármi.

Keď sa pustí do výroby jarného venca toľko detí
výsledok musí stáť za to

Apríl
Ďalšiu tvorivú aktivitu v ŠKD – Jarný veniec pre našu školu (05. 04. 2016) zorganizovali pani Stanislavová a pani Filippová. Úlohou detí bolo z farebných
látok vyrábať kvietky na vopred pripravený základný kruh s polystyrénu. Keďže je nás v ŠKD pomerne veľa – netrvalo
dlho a jarný veniec bol hotový. Pán školník nám ho pomohol zavesiť a žiaci, učitelia a všetci ostatní ho mohli obdivovať
na chodbe pri prvej triede.

V Slovenskom múzeu ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši otvorili 14. 03. 2016 výstavu s názvom
Veľkonočné variácie. Videli ich aj naši
žiaci 5.-9. ročníka.
Vo veľkonočnom duchu sa niesli aj tvorivé dielne v Školskom klube detí (15. 03.
2016). Oslovili sme zopár kreatívnych
tvorcov, siahli sme aj do vlastných radov
– medzi pani učiteľky 1. - 4. Deti si pod
vedením pani učiteľky E. Jurčovej vyrábali papierové vajíčka technikou quillingu. Tradičnú techniku výzdoby vajíčok
voskom mala na starosti pani V. Jandová, ktorej pomáhala pani D. Fröhlichová, bývalé pani učiteľky našej školy. Ďalšou tradičnou technikou bolo pletenie
12
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Testovanie 9-2016 sa uskutočnilo 06. 04.
2016. U žiakov 9. ročníkov základných
škôl bola zisťovaná individuálna úroveň
vedomostí a zručností zo slovenského
jazyka a matematiky.
Divadelný krúžok pod vedením pani zástupkyne B. Špačkovej odohral 07. 06.


Prvýkrát v tomto roku sa zápis do prvého ročníka základnej školy neuskutočnil začiatkom februára, ale až v polovici apríla. Zápis v našej škole prebehol
v pondelok 18. 04. 2016 a zapísalo sa
cez dvadsať budúcich prváčikov, ktorí
v septembri zasadnú do školských lavíc.
Všetci sa už na nich tešíme.
Apríl je mesiacom, v ktorom viac hovoríme o prírode, o jej ochrane, o ekológii.
Prednášky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sa uskutočnili
20. 04. 2016. Témy boli rôzne: Chránená
fauna Liptova, Geológia Liptova, Tatry,
Povesti a legendy o jaskyniach, riekach,
plesách... Na Deň Zeme (22. 04. 2016)
školskú bránu zdobili eko-plagáty našich žiakov a žiakov MŠ.
Mladí záchranári Civilnej ochrany súťažili 28. 4. 2016 v ZŠ M. Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši. Žiaci M. Balcová, L. Gabrižová, O. Špaček a D. Hanko
obsadili pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Máj
Žiacky parlament pripomenul, že aj Slnko je dôležité pre náš život na Zemi. Vedeli ste, že Deň Slnka si pripomíname 3.
5. Naši žiaci to už vedia, lebo v tento deň
mali prísť do školy v žltom oblečení.

Od 10. 05. 2016 sa už niektoré triedy vybrali na školské výlety. Tretiaci a štvrtáci
v tento deň spoznávali nočnú oblohu
v planetáriu v Žiari nad Hronom a vzácnu flóru mohli vidieť v Arboréte Tesárske Mlyňany. V utorok 31. 05. 2016 žiaci
5.-8.roč. absolvovali výlet do nášho hlavného mesta – Bratislavy. V Bratislave
navštívili: Parlament, Bratislavský hrad,
Podhradie, prešli sa nábrežím Dunaja
až k novej budove SND a centru Eurovea. V ten istý deň videli a spoznávali históriu II. svetovej vojny žiaci 9. ročníka. Navštívili novootvorené Múzeum
holokaustu v Seredi a potom si prezreli
Trnavu.
Už tradične sa skoro všetky triedy vystriedali na chovateľskom dni v Podturni (12. 05. 2016).
Zberný dvor a pamätník spolu s vojenským cintorínom na Háji-Nicovom si pozreli žiaci 8. a 9. triedy 18. 06. 2016.

Jún
Na Medzinárodný deň detí (01. 06.) sme
sa v našej škole neučili. Na dvore opäť
pristál drak, resp. dračica Tukabelka (tak
ju aspoň pomenovali deti) a vedenie
školy spolu s agentúrou Panter a Balco
Media pripravili pre žiakov našej školy
súťažno-zábavné dopoludnie. Žiaci súťažili po triedach v rôznych disciplínach:
streľba z kuše, vedomostný kvíz, holandský biliard, maxipuzzle a maxilyže,
okuliare, ktoré navodzujú stratu rovnováhy. Svoje stanovište mali aj pani lektorky zo SZUŠ Ružomberok, boli aj záchranári a policajti. Deti nasýtil aj dobrý
guláš, ktorý navarili naše pani kuchárky.
Druhé „kolo“ školských výletov prebehlo 15. - 16. 06. 2016. Druháci boli 15. 06.
2016 na Rozprávkovom Bojnickom zámku, kde odkrývali tajomstvá princezien
z rozprávky o Popoluške, Šípkovej Ruženke, Snehulienke a o Kráske a zvierati.
Prváci odhaľovali podzemné krásy Demänovskej ľadovej jaskyne 16. 06. 2016.
Z jaskyne sa potom presunuli do Wellness hotela Chopok, kde si užívali príjemný letný deň.
Najťažšie obdobie školského roka skončilo 22. 06. 2016, kedy sa uskutočnila klasifikačná porada. Do tohto termínu sa

museli uzavrieť koncoročné známky, napísať záverečné testy, dokončiť opakovanie a skúšanie, poodovzdávať všetky
žiacke práce. Vzápätí nás čakalo letné
účelové cvičenie – teoretická časť (23.
06. 2016) a praktická časť (24.06. 2016).
V utorok 28. 06. 2016 bol ešte športový
deň. Na školskom dvore si žiaci zahrali
futbal, ringo, šach aj dámu. Na pódiu sa
nám predstavili žiaci zo SZUŠ v Ružomberku - dramatický aj tanečný odbor.
Predviedli sa aj niektorí žiaci so svojimi
kúskami.
Nie je možné spomenúť množstvo športových a vedomostných súťaží, predmetových olympiád, ktorých sa zúčastnili
naši žiaci, a na ktoré ich poctivo a zodpovedne pripravovali ich učitelia. Videli sme niekoľko divadelných aj hudobných predstavení, absolvovali sme
rôzne prednášky, exkurzie. Za všetko
možno trochu štatistiky: v súťaži o športovú školu roka 2015 / 2016 sme skončili na 9. mieste z 21 škôl a získali sme 28
bodov; v súťaži „Škola roka 2015 /2016“
(súťaž základných škôl v predmetových
olympiádach a postupových súťažiach)
sme z 23 škôl skončili na 10. mieste so 65
bodmi.
Slávnostné ukončenie školského roka sa
teda uskutočnilo 30. 06. 2016 v telocvični našej školy. Výchovno-vzdelávacie
výsledky zhodnotili a najlepších žiakov
odmenili pán riaditeľ a pani zástupkyňa.
Žiakom, rodičom, učiteľom a hosťom

sa prihovoril aj pán starosta Liptovského Jána. Žiaci sa potom rozišli do tried,
kde dostali vysvedčenia a na dva mesiace sa so školou rozlúčili. Nie však všetci.
Deviataci sa s ňou rozlúčili úplne a rady
pracovníkov školy tiež opustili dvaja ľudia – pani učiteľka
K. Čenková, ktorá
sa odsťahovala na západné Slovensko
a pani upratovačka B. Rakytová, ktorá
odišla na dôchodok. Všetkým želáme
veľa šťastia, zdravia a úspechov na ich
nových pôsobiskách.
Mgr. Z. Daňová a kol.

Múzeum holokaustu v Seredi a žiaci 9. triedy

Takto to vyzerá pred NR SR – školský výlet 5.-8. triedy

Užívame si MDD, aj keď to niekedy ide ťažko
Divadelný krúžok

Športový deň – v plnom nasadení

Prváci s pani učiteľkou na školskom výlete
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Key West a Hemingway
Aj počas našej nedávnej cesty za deťmi
a vnúčatami sme s nimi za sedem týždňov zažili veľa nového. V tomto článku vám chcem predstaviť a najmä pár
fotografiami priblížiť Floridu, najjužnejší floridský a súčasne tiež najjužnejší
ostrov kontinentálnych Spojených štátov a jeho najslávnejšiu bývalú celebritu
a obyvateľa. Key West, kde osem rokov
žil a tvoril kedysi populárny americký
spisovateľ a novinár, svetoobčan, aficionado španielskych býčích zápasov a nositeľ Nobelovej ceny za novelu Starec
a more (The Old Man and the Sea), Ernest Hemingway. Dnešnej mladej generácii Hemingwayove romány Zbohom
zbraniam (A Farewell To Arms), alebo
Komu zvonia do hrobu (For Whom The
Bell Tolls) asi už nič nehovoria, ale generácia jánskych seniorov si na Ernesta
a jeho knihy určite spomína.

Nákupná a oddychová promenáda v meste Palm Beach

Zhodou náhod teraz na Floride, v meste
Jupiter, neďaleko Palm Beach naša dcéra so zaťom, bývajú a nebolo ich treba
veľmi nahovárať, aby sme si výlet na Key
West urobili. Zvláštnosťou , ktorú by
som mal na tomto mieste vysvetliť je aj
to, že slovenské slovo ostrov sa po anglicky povie island, ale niektoré floridské
ostrovy, ktoré vznikli z pieskových nánosov sa volajú keys (and don´t ask me
why… nepýtajte sa ma prečo!). A ďalšou
záhadou je, že ten najjužnejší z nich (the
southernmost) sa volá Key West, čo preložené do slovenčiny je západný ostrov,
ale to už určite patrí medzi záhady amerického sveta…

Hemingway bol veľmi spoločenský, ochotný
rozprávať sa s kýmkoľvek o čomkoľvek, ale najmä
o literatúre

ré teraz roztrúsené na morskom dne čakajú aj na vás, milí Jánčania.
Key West, tento piece of paradise on
Earth, kus raja na zemi, je posledný
ostrov v reťazci pieskových ostrovov
prepojených štvorprúdovou a v mestečkách dvojprúdovou kvalitnou asfaltkou
so 42 mostami. Raritou je aj to, že je 159
míľ od Miami, ale len 90 míľ od Kuby,
čo bola veľká výhoda napríklad počas
americkej prohibície – kubánsky rum sa
do barov na Key West pašoval priamo
z Kuby na motorových člnoch.

Hemingwayov dom je určite najnavštevovanejšou atrakciou Key West, hoci má
tento ostrov-kľúč aj krásne pláže s priezračnou teplou vodou ako stvorenou
na šantenie pre plavcov, potápačov, surfistov, rybárov, atď. Pre mňa zaujímavou
a celkom vážne propagovanou aktivitou bolo aj hľadanie pokladov. Bohužiaľ
ja veci skôr strácam a zabúdam (… vetrovku, klobúk a o okuliaroch a kľúčoch
ani nehovorím), namiesto toho, aby som
ich nachádzal. Ale vážne, pri floridských
ostrovoch voľakedy stroskotalo veľa lodí
plných a niekedy vraj aj preťažených tonami zlata, striebra a starých mincí, kto-
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Ešte malá lekcia z dejepisu: Začiatok
osídľovania Spojených štátov sa často
popisuje len ako anglická kolonizácia
z východu na západ a zabúda sa, že španielski conquistadori začali kolonizovať
kalifornské pobrežie z Pacifiku a južnú


Ostrov Jupiter je oddelený od pevniny úžinou.
Na južnom cípe ostrova je maják Jupiter Inlet
Lighthouse, ktorý je aj v zozname historických
pamiatok Spojených štátov

Floridu z Mexika, približne v tom istom
čase. V mojom článku Kráľovská cesta

Výlet do Jánskej doliny

Nízky tlstý stĺp označuje najjužnejšie miesto
kontinentálnych Spojených štátov

a františkánske misie z decembra 2015
v Občasníku som písal o dôležitosti španielskych františkánskych misií pri osídľovaní Kalifornie.
A ešte dodám, že sme si zvykli, že kvôli
robote, škole a veľkým vzdialenostiam,
takmer vždy niekto na našich rodinných
stretnutiach chýba. C´est la vie - taký je
život. Samozrejme často telefonujeme,
emailujeme, facebokujeme, skypujeme, ale raz, dva razy za rok sa „musíme“
stretnúť. Virtuálna komunikácia je dnes
samozrejmosťou, ale byť spolu pod jednou strechou a je úplne jedno ktorou,
je predsa len niečo iné. Pre naše americké deti je možno ešte lepšie byť spolu na jednej lodi, ako tomu bolo minulý rok v Grécku na Coste Mediterranea,
alebo na malej modrej Spark (Iskre)
na Bahamách pred pár rokmi. Sú to pre
celú rodinu nevšedné a nezabudnuteľné chvíle, ktoré sú odmenou aj obohatením zároveň.
Cestovanie na dlhé trate s pribúdajúcim
vekom nemusíme. To posledné sa začalo jedenásťhodinovým letom z Viedne
do Miami. Letušky šikovné a milé (jedna
z nich dokonca hovorila aj slovensky!),
jedlo výborné a na palubnej obrazovke
bolo veľa zaujímavých programov. Ale
spať som nevedel a počas letu som pozeral palubnú telku… Aj pre vnútroštátne lety z West Palm Beach do Sakramenta a späť platí to isté, len jedenie a pitie, okrem vody, kávy, orieškov si bolo
treba kúpiť. Neviem prečo, ale zdalo sa
mi, že sedadlá v lietadlách sa zužujú, ale
také maličkosti ani vás určite neodradia
od cestovania.
Ing. Rudolf Gajar

Aj v nedeľu 15. mája sme sa vypravili s deťmi zo školy v Liptovskom Jáne
na výlet do jaskýň. Azda kvôli upršanému počasiu okrem pani učiteľky B.
Špačkovej prišli iba dve deti. Tento počet je výhodný aj pre náročnejšií výlet,
a tak sme zamierili do dolinky Záskočie.
Nad tesným kaňonom zvaným Rumunky sme odbočili doľava do bočnej dolinky. Azda po 500 metroch nás tu prekvapil vodopád v veľkým jaskynným portálom. O vodopáde a ani o jaskyni sme
nemali ani tušenie, hoci sa viac ako 20
rokov pohybujeme v týchto lokalitách.
Boli by sme radi, keby nám nejaký znalec jánskej doliny poradil, ako sa táto
pozoruhodná lokalita volá. Vodopád
treba určite navštíviť v zimnom období,
môže tu byť vytvorený zaujímavý ľadový útvar.
Napísal Peter Holúbek, Stanišovská jaskyňa

Park miniatúr
Park MINISLOVENSKO v Liptovskom
Jáne otvoril svoje brány 4. 7. 2016. Tematický park miniatúr tvoria slovenské
kultúrne a technické pamiatky - hrady,
zámky, kostoly, zvonice a iné. Park otvorili s 13 modelmi v mierke 1:25, ale práce na ďalších 7 miniatúrach pokračujú
a čoskoro doplnia už existujúce modely.
Tvorca modelov je Kamil Fischer, ktorý
sám alebo za pomoci svojej rodiny až 11
rokov tvoríl všetky miniatúry.


Modely sú skutočne vernými kópiami
a použité sú autentické materiály. Ten
najväčší je Bojnický zámok, zároveň je
a najnáročnejším, keďže sa na ňom pracovalo až 5 600 hodín. Najťažším modelom je 620 kilogramov vážiaci hrad
Strečno.

Park je otvorený denne
od 9.00 do 17.00 h.
Vybraté z tlačovej správy
OOCR Region Liptov
Noviny z Jána
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7. 8. 2016
Štart, Liptovský Ján

TalentCup
futbalový zápas medzi STAR TEAM
vs. hokejové talenty

14.00 h

Svätojánsky grif
festival ľudových
hudieb, sólistov
a inštrumentalistov

16.30 h

Deň ľudových remesiel
remeslá, tvorivé dielne, folklór
a dobrá nálada

31. 7. 2016
15.00–19.00 h

amfiteáter pri Kultúrnom dome
v Liptovskom Jáne

Uzávierka príspevkov do 24. 11. 2016
Príjem príspevkov na obecnom úrade alebo e-mail: ic@liptovskyjan.sk
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