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Advent v kúrii

Obecné novinky
Blíži sa koniec roka a s ním posledné
tohtoročné číslo Novín z Jána. Čo sa
udialo a zmenilo za posledných pár mesiacov? V novembri sa ukončil zvoz zeleného odpadu v obci. Aj vďaka tomuto
opatreniu sa zvýšil podiel vyseparovaných zložiek odpadu v našej obci. Zároveň prebehlo výberové konanie na
služby vývozu komunálneho odpadu,
ktoré vyhrali Verejnoprospešné služby
mesta Liptovský Mikuláš. Zvoz komunálneho odpadu vykonávajú VPS LM, a
preto môže dôjsť k zabudnutiu vysypania niektorých kuka nádob. Prosíme občanov, aby takéto prípady nahlásili na
obecnom úrade.
V mesiaci november začala COOP Jednota v zrekonštruovaných a rozšírených
priestoroch prevádzku Supermarketu.
Široké uličky medzi regálmi a väčší sortiment určite potešia nielen nás domácich. Do bývalých priestorov práčovne
sa v krátkom čase presťahuje Slovenská Pošta, ktorá tak získa po mnohých
rokoch moderné priestory. Vďaka dlhodobej a výbornej spolupráci s COOP
Jednotou na pôvodnom mieste zostáva výstava Naše dedičstvo, ktorej chod
zabezpečuje jednota dôchodcov. Tieto zmeny budú mať pozitívny ohlas aj
medzi turistami, ktorí určite ocenia, že
nájdu obchod i poštu na jednom mieste.

V živote obce začína svoje miesto získavať zrekonštruovaný kultúrny dom. Informačné centrum počas letných mesiacov zaznamenalo obrovskú návštevnosť
Turisti ocenili jeho lepšiu situovanie a
služby. V budúcom roku sa plánuje v
pivniciach kultúrneho domu sprístupniť
expozícia Liptovský Ján od počiatku až
po súčasnosť. Zároveň sa jeho priestory
začnú intenzívnejšie využívať. V mesiacoch január až apríl budú v kultúrnom
dome inštalované obrazy od akad. maliara Pavla Petráša ml. z Liptovského Mikuláša. V priebehu roka sa uskutočnia
putovné výstavy Slovenského zväzu výtvarných umelcov. Jednota dôchodcov
využíva priestory na realizáciu tvorivých
dielní, v prevádzke je každú stredu knižnica. Tieto aktivity určite pomôžu znovu
začleniť kultúrny dom do života obce a
stane sa z neho kultúrne centrum obce,
kde právom patrí.
Na záver by sme vám radi poďakovali za podporu a spoluprácu počas roka,
a popriali príjemné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu najbližších. Do nového
roka želáme všetko najlepšie.
Mgr. Juraj Filo a reakčná rada Novín z Jána

Silvester

31. 12. 2016 o 22.00 h

Privítanie
Nového roku

1. 1. 2017 o 13.00 h

Amfiteáter pri
Kultúrnom dome
v Liptovskom Jáne
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Prvýkrát sa konalo v kultúrnom dome podujatie Advent v kúrii. Počas tohto podujatia mal premiéru Ochotnícky divadelný súbor
Jánčania z Liptovského Jána pod vedením Zlatky Melnovej s predstavením Vianočný príbeh. Po veľkom a zaslúženom potlesku
nasledovalo odovzdanie ocenení: Nadežde Cholvadtovej, Elene Kompišovej, Adele Nikitinovej, Natálii Vadovickej, Jánovi Ondášovi a Jurajovi Záborskému za ich obetavú prácu. Záver popoludnia patril adventnému koncertu v podaní Ženskej speváckej
skupiny Čriepky a Ľudovej hudby Hravé struny z Ružomberka. Programom sprevádzala Renátka Hurajová.

Čo sa bohužiaľ v tomto roku nezmení je
stav Lyžiarskeho strediska Javorovica,
ktoré je momentálne v konkurze, a tak
ani túto sezónu nebude v prevádzke.
Lyžovania chtiví turisti i domáci budú
môcť i tento rok využívať skibus do Jasnej. Riešime dopravu aj do strediska
v Závažnej Porube. Je to určite slabá
náplasť, no dúfajme, že sa v budúcom
roku veci pohnú dopredu a v dohľadnej
dobe bude lyžiarske centrum Javorovica
spustené do prevádzky.



Zberný dvor

Mikuláš

Mráz namaľoval na okná biely kvet a vianočný čas opäť prišiel k nám.
Pod bielou perinou spí celý svet a každý začal veriť rozprávkam.

Z matriky
Počet obyvateľov je 1071
k 1. 12. 2016.
Z toho:
do 6 rokov
86 občanov
od 6–18 rokov
145 občanov
od 18–62 rokov
607 občanov
62 rokov a viac
233 občanov
V roku 2016 (1.1.2016 do 1.12.2016)
sa narodilo 8 občanov a zomrelo 8
občanov.
Do našej obce sa prisťahovalo 45
občanov a odsťahovalo 37 občanov.

Tento rok prišiel Mikuláš pozrieť jánske deti do kultúrneho domu. V divadelnej sále
bolo už všetko pripravené na rozprávku Pin, Fin, Qin v podaní bábkového súboru
KUK pod vedením Zlatky Melnovej. Po rozprávke sa na javisku predviedli deti z materskej a základnej školy. Za tento program Mikuláš štedro odmenil všetky deti.
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Deň ľudových remesiel
Tradičné podujatie sa tento rok konalo v amfiteátri pri kultúrnom dome. Svoju zručnosť predviedli nielen jánske žienky, ale aj remeselníčky z blízkeho okolia. Ich počet naznačuje, že tradičné remeslá u nás len tak rýchlo nezaniknú. Na počúvanie
aj do tanca hrali Lúčanskí hudci.

Oslavy 72. výročia SNP
Slovenský národ povstal so zbraňou
v ruke proti presile fašistického Nemecka. Nechce sa tomu ani veriť, že máme
tu doma 72 rokov mier. Nezabúdajme
na tých vlastencov, čo položili svoje životy za to, aby sme my všetci žili v mieri.
Oslavy sa konali dva dni. V nedeľu (28.
8. 2016) na Svidovskom sedle, kde padol za našu slobodu por. Daniel. Plný
autobus účastníkov veštil dobrú náladu.
Cestou na Svidovo sme sa zastavili Pred
Bielym, kde sme položili veniec Jankovi Lukáčovi, ktorý bol v týchto miestach
zastrelený guľkou fašistu.
Pietny akt pri pomníku sme začali položením venca. Príhovor a privítanie účastníkov predniesol pán starosta obce. Boje
na Svidovskom sedle a v Jánskej doline
pripomenul predseda ZO-SZPB, krásnu
báseň predniesol náš člen pán Vladimír
Kubovčík. Oslavy vždy spestria salvy našich poľovníkov. Nakoniec si všetci zaspievali partizánsku pesničku.
Potom sa už všetci účastníci „vrhli“
na zbieranie hríbov, čo je súčasťou našich osláv. Príroda tohto roku nebola
skúpa. Našli sa krásne úlovky, ktoré sme
potom ohodnotili pri dobrom guľáši.
Peknými cenami sme odmenili najlepších hubárov. Po malom občerstvení
sme sa s dobrým pocitom vrátili domov.

Oslavy pri pomníku padlých
Druhý deň (29.8.2016) sme sa zišli pri pomníku padlých, kde oslavy SNP pokračovali. Pietny akt začínal položením vencov.
Hymnu zaspieval spevokol „Svätojánsky
prameň“. Prítomných účastníkov privítal pán starosta Mgr. Juraj Filo. Udalosti
4
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bojov SNP pripomenul vo svojom prejave predseda ZO-SZPB pán M. Jančuška.
Žiaci ZŠ peknou básničkou spestrili naše
oslavy. Potom pani Renátka Hurajová
predniesla báseň s tématikou SNP. Hymnickú pieseň zaspieval spevokol. Na záver poďakoval pán starosta všetkým
za účasť a účastníkov pozval na posedenie do kultúrneho domu, kde oslavy
pokračovali zapálením partizánskej vatry a občerstvením. Skoro som zabudol,
že punc našich osláv spríjemnila dychová hudba z Liptovského Mikuláša, ktorá
nám vyhrávala do tanca aj na počúvanie
v amfiteátri Kultúrneho domu. Oslavy
poctili aj zástupcovia oblastného výboru z Lipt. Mikuláša pán Machovič a pán
Vaněk, ktorí vyzdvihli vysokú spoločenskú úroveň našich osláv.
V mene výboru ZO-SZPB, ako aj v mene
svojom ďakujem pánovi starostovi
Mgr. Jurajovi Filovi za nezištnú pomoc
pri týchto oslavách, ako aj všetkým zamestnancom OÚ v Lipt. Jáne za príkladnú pomoc a spoluprácu.

Jánske
Dušičky
Posledná sobota v októbri sa niesla už po siedmy krát vo veseloheloweensko-dušičkovej
nálade.
Za finančnej podpory OOCR Liptov
organizovalo OZ Jánska dolina aktívne popoludnie v areáli Penziónu Horec pre domácich i hostí zo
všetkých ubytovacích zariadení.
Súčasťou veselého programu boli
rodinná súťaž vo vyrezávaní tekvičiek, tvorivé dielne, čert Vladko, maľovanie na tvár, vozenie na poníkovi
Tomášovi, halloweenske hry, ohňová šou či zapaľovanie veľkej dušičkovej vatry. Všetko pre malých i veľkých a hlavne pre tých, ktorí prišli
v hallowenskych maskách.
Celú akciu ukončila koncertom skupina Ploštín Punk.

Speedcarving
Rýchlorezba motorovou pílou

Na trojdňové drevené kráľovstvo sa
premenilo už vo štvrtok 15. septembra 2016 okolie Koliby Strachanovka
v Liptovskom Jáne vďaka podujatiu
rovnakého mena. Rezbári vystrúhali
Liptákom drevený Betlehem. Veľkou
atrakciou bolo vyrezávanie nadrozmernej drevenej lyžice, ktorú plánujeme dať zapísať do Slovenskej
knihy rekordov. Podujatie vyvrcholilo sobotným programom s krstom
knihy fotiek o Liptove a charitatívne
ladenou súťažou v rýchlorezbe, ktorej výťažok poputoval nevidiacim
a slabozrakým deťom.

Nakoľko sa pomaly končí starý rok hodnotíme svoju prácu a bilancujeme starý rok. Výbor ZO-SZPB v Lipt. Jáne touto časťou praje všetkým občanom Lipt.
Jána v novom roku 2017 všetko najlepšie, veľa zdravia rodinnej pohody, tešiac
sa na spoločné akcie v roku 2017.

Veselo, dušičkovo ba až strašidelné bolo celú sobotu aj v Stanišovskej jaskyni. Návštevníci sa počas
hodinových vstupov do podzemia
zoznámili s rozprávkovými bytosťami, a po splnení povinných úloh
sa úspešne a celkom radi vrátili
na zemský povrch.

Nakoniec Vám vinšujem tento vinš!
Vinšujem Vám Nový rok aby ste mali
šťastný krok a v tomto šťastnom kroku
plno zbožia v štoku, v dome pokoj, lásku,
svornosť a všetkého hojnosť!

Atraktívna bola aj prehliadka najmladšej atrakcie v dedine, Minislovenska. Každý návštevník mal možnosť prejsť sa pomedzi slávne stavby len za symbolické 1 euro.

O hudobný zážitok sa postaral Ján
Ambróz a večer čakalo návštevníkov žonglérske vystúpenie, koncert hudobno-zábavno-ľudovej kapely Ščamba a akrobatická ohňová
show. Podujatie bolo určené pre
celé rodiny. Deti okrem hlavného
programu potešili aj sprievodné akcie ako maľovanie na tvár, atrakcie,
animácie aj super odmeny. Hladné
žalúdky si pochutili na pravej liptovskej grilovačke.

Predseda ZO-SZPB Milan Jančuška

Katarína Schrötterová

zdroj: internet



Talentcup a Svätojánsky grif
V nedeľu 7.8. sa uskutočnilo exhibičné
podujatie TALENT CUP zastrešené združením Hokejové Talenty, Agentúrou
PANTER a obcou Liptovský Ján. Prvý výkop exhibičného zápasu bol odpískaný
o 14.00 h rozhodoval kvalifikovaný slovenský rozhodca Jakub Dubjel. Konala
aj exkluzívna dražba športových potrieb
a autogramiáda.



Pestrý nedeľný program uzavrel v záhradnej reštaurácii 3. ročník festivalu
Svätojánsky grif. Predstavila sa zaujímavá zostava ľudových hudieb a interpretov vrátane obľúbených Sendreiovcov,
ktorí hrali až do neskorých nočných hodín. Súčasťou boli tvorivé dielne, skákacie hrady, trampolína, maľovanie
na tvár.
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Okienko seniorov
Činnosť JDS v Liptovskom Jáne vo veľkej miere poznačilo otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu. A to
kladne. Na druhej strane pre rekonštrukciu budovy COOP Jednoty sme
doteraz nemohli obnoviť našu expozíciu, preto všetku činnosť uskutočňujeme v kultúrnom dome. Z technických
dôvodov sme požiadali starostu p. Juraja Filu o výmenu dole pridelenej miestnosti za priestory hore pri knižnici. Bolo
nám vyhovené, za výmenu ďakujeme.
Počas letných mesiacov sme neuskutočnili samostatné väčšie akcie, nakoľko
sa seniori venujú rodinám a záhradkám,
ale zúčastňujeme sa akcií poriadaných
obcou. 31.7.2016 bol Deň ľudových remesiel, ktoré sa uskutočnili v amfiteátri pri kultúrnom dome. Jeho súčasťou
boli tvorivé dielne, ktorých lektorkami
boli naše členky p. Margita Dubravcová a Želmíra Šutliaková. Mnohé deti, ale
aj dospelí si za ich pomoci tvorili malé
umelecké dielka. Tvorivé dielne boli
umiestnené v pivnici kultúrneho domu,
čo sa však ukázalo ako nevyhovujúce
prostredie pre takúto činnosť. Zúčastnili sme sa aj tvorivých dielní na podujatí Svätojánsky grif, ktorý sa uskutočnil
v záhradnej reštaurácii hotela Štart. Bola
tam početná skupina našich členov.
Z vystúpení mali krásny umelecký zážitok. Súčasťou dobových gazdovských
dvorov bola Želmíra Šutliaková, Adela Nikitinová, Mária Kráľová, Dagmar

Mišúnová a Vladimír Brziak, ktorí „účinkovali“ 9.9.2016 na Švábkafeste v Liptovskom Mikuláši.
Pri otvorení zrekonštruovanej predajne
COOP Jednoty 27.10.2016 vyjadrili sme
radosť, že priestory umožnia plynulý
pohyb nákupu po predajni a zväčší sa
ponuka tovaru. V. Brtáňová sa informovala u p. Tužáka z COOP Jednoty o dokončení prác v priestoroch expozície.
Termín nevedel uviesť, ale ubezpečil
nás, že v užívaní priestorov nenastanú
žiadne zmeny.

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa darí!

Spolupráca pokračuje

Na pozvanie ZO JDS v Podturni sme
sa 29.6.2016 stretli niekoľkí členovia
z Lipt. Jána, Uhorskej Vsi a Podturne
v Podturni. Po stretnutí pri Kadi sme
plánovali ďalšie spoločné stretnutie
v prírode. ZO JDS v Podturni chcela organizovať vyhliadkovú plavbu
po Liptovskej Mare, spoločnú návštevu Spišskej Novej Vsi a Popradu. Pre
zlé počasie sa stretnutie neuskutočnilo, ale dúfame, že sa nám ešte takáto možnosť naskytne.

Dúfame, že ukončenie prác bude čo najskôr a expozíciu budeme môcť otvoriť.
Želmíra Šutliaková a Margita Dubravcová ako lektorky pôsobili aj na helovínskom podujatí konanom 29.10.2016
v areáli penziónu Horec poriadaným
Združením Jánska dolina. Aj tu bol o ich
činnosť veľký záujem. Deti aj dospelí
tvorili dielka – strašidielka.
V spolupráci so zväzom protifašistických bojovníkov a OÚ sme boli organizátormi podujatia „Zvony“, ktoré sa
koná 11.11. o 11-tej hodine a 11-tej minúte
na počesť všetkým padlým vo vojnách
na celom svete. Tento termín je daný
časom ukončenia prvej svetovej vojny - kladú sa vence z červených makov
a zvonia všetky zvony.

Poznávame krásy Slovenska

Úspechy v športovej činnosti

Dagmar Mišúnová reprezentovala našu ZO na krajských športových
hrách, ktoré sa uskutočnili v Martine 13.7.2016. Pretekala v disciplínach
streľba, hod granátom na cieľ a hod
váľkom do diaľky. Atletický štadión
pri súkromnej ZŠ bol krásny, ale organizácia celého podujatia nesplnila
naše očakávania, porovnávajúc s organizáciou okresných pretekov v Liptovskom Mikuláši, akú robia manželia Bubelínyovci, alebo v Liptovskom
Hrádku pod vedením p. Mikovíniovej. Napriek tomu pretekári vyvinuli čo najväčšie úsilie o získanie výborných výsledkov. Pani Mišúnová v silnej
konkurencii vo všetkých disciplínach
získala 4. miesta. Blahoželáme jej a ďakujeme za reprezentáciu.

Stretnutie na hranici

Rozhodnutie o konaní jesenného poznávacieho zájazdu padlo už na jar.
Trasu Nová Bystrica- Vychylovka- Stará
Bystrica- Klin-Tvrdošín - Leštiny – sme
6
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dohodli s Vladimírom Eichlerom, pretože spolupráca s ním zaručuje kvalitu
zájazdu. Návšteva všetkých miest bola
vopred zaistená, čo zvyšovalo plynulosť


Tohtoročné stretnutie slovenských,
českých a poľských seniorov sa konalo 20.8.2016 v Ostrave na nádvorí ostravského hradu. Obmedzený
počet našich seniorov z okresu znamenal aj obmedzený počet z našej
ZO, preto sa stretnutia zúčastnili len
predsedníčka Viera Brtáňová, Želmíra
Šutliaková a Oľga Mlynčeková. Privítal

nás predseda českého zväzu dôchodcov p. Jan Pospíšil, zástupcovia mesta Ostravy a moravsko-sliezkeho kraja. Prítomných pozdravil aj predseda
KO v Žiline p. Kotian. Všetci vo svojich
príhovoroch vyzdvihli spoluprácu najmä v kultúrnej a športovej oblasti.
V programe vystúpili Lúčanskí hudci
z Lúčok.
P. Kotian na záver stretnutia prevzal
putovný pohár usporiadateľov Stretnutia na hranici v r. 2017. Stretnutie
bude pripravovať OO v Lipt. Mikuláši
vo Východnej za vyššej účasti členov
ZO z nášho okresu.

celého dňa. Treba vyzdvihnúť aj disciplinovanosť účastníkov zájazdu / 39/,
čo tiež prispelo k jeho zdarnému priebehu. Krásu krajiny znásobovalo pekné počasie. Z rána bolo chladno, hlavne po príchode na Vychylovku – historickú lesnú úvraťovú železnicu. Táto
atrakcia je vybudovaná od roku 1994.
Trať prechádza cez areál Múzea kysuckej dediny, ktorým sme pred nástupom
do vagóna železnice prešli. Ďalej sme
pokračovali návštevou Starej Bystrice,
kde sme obdivovali skvost slovenskej
architektúry – drevený orloj – najväčšiu
drevenú sochu na Slovensku. Po spoločnom obede v „Obľúbenej reštaurácii“
sme pokračovali do obce Klin v okrese

Námestovo, kde sme vystúpili na vrch
Grapa, kde sa vyníma socha Krista. Pobyt na tomto mieste má veľký duchovný význam a zároveň je z tohto miesta pekný výhľad na okolie. V Tvrdošíne
sme navštívili historický rímskokatolícky kostol a v Leštinách evanjelický drevený kostol. Výklady v kostoloch boli
veľmi zaujímavé a veru sme sa tu zdržali až do zotmenia. Domov sme prišli
neskoro, unavení, plní dojmov z celého
dňa. ale všetci sme boli veľmi spokojní. Na záver predsedníčka poďakovala
p. Eichlerovi za prípravu a sprievodcovskú službu, účastníkom za disciplinovanosť, príjemnú atmosféru a vodičovi
za bezpečnú jazdu.

Oslavy výročia SNP očami
seniorov
Organizácia akcií k 72. výročiu SNP
bola opačná ako obvykle. 28.8. pri pomníku por. Daniela vo Svidovskom
sedle a 29.8. pri pomníku v obci. Adela Nikitinová bola na oslavách vo Svidovskom sedle prvýkrát a bol to pre
ňu dojímavý zážitok, ktorý vyjadrila
nasledovnými myšlienkami: „Clivá melódia partizánskej piesne...na horách
partizán bojuje...sa odrážala od skalných stien nízkotatranského masívu,
svedka urputných bojov spred 72. rokov.
Vtedy nebol taký krásny deň ako v túto
nedeľu, ale sychravý október 1944, keď
hŕstka odvážnych mužov odolávala nemeckej presile. Ich krv kropila tento nádherný kút Slovenska, aby sme tu dnes
mohli stáť a dýchať čerstvý vzduch, ktorý vďaka nim vonia slobodou. Mlčky sa
pokloníme ich pamiatke so želaním:
„Nikdy nezabudneme!“
Na druhý deň sa zišlo najviac účastníkov
za posledné roky, vrátane seniorov. Akt
bol dôstojný, k čomu prispela dychovka,
ktorá neskoršie hrala na pódiu v amfiteátri
pri kultúrnom dome, s ktorou sa nám ťažko lúčilo.

Okresný aktív
S primátormi miest Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a starostami obcí
okresu sa konal okresný aktív JDS.
Z pozvaných hostí sa zúčastnili Ing. Ján
Blcháč, Mgr. Vladimír Tréger, Mgr. Lenka Mitrengová, prednostka okresného úradu a vedúca obchodného úseku kúpele Lúčky Ing. Eva Rojčeková.
Predseda OO Michal Kotian sa dotkol
oblasti sociálneho zabezpečenia, hodnotil prácu okresnej organizácie, jej
predsedníctva, ZO, výborov ZO, ale aj
členov, ktorých aktivita stúpa. Stúpa
aj úroveň jednotlivých podujatí, zvyšuje sa členská základňa. Naša ZO má
143 členov a počtom je druhá najväčšia v okrese. Poďakoval predsedom ZO
za prácu v uplynulom období, našej ZO
za organizovanie majálesu, za prevádzku expozície Naše dedičstvo. Poďakoval


primátorom a starostom za spoluprácu
a pomoc mestských a obecných úradov, bez ktorých by nebolo možné realizovať aktivity v ZO. Pripomenul aj
výbornú spoluprácu s obecným úradom v našej obci. Pani Lenke Mitrengovej dobre padlo počuť slová pochvaly
na seniorov v Lipt. Jáne, keďže aj ona
je obyvateľkou našej obce. Príhovory
primátorov boli vyznaním vďaky zato,
čo seniori robili v minulosti a vyslovili obdiv nad tým, čo dokážu urobiť aj
dnes.
Súčasťou aktívu bolo aj vyznamenávanie seniorov. Za našu ZO prevzala
Vyznamenanie III. stupňa Oľga Mlynčeková, Pavol Šúlek a Vladimír Eichler
Čestné uznanie OO za prácu v prospech starších ľudí. Blahoželáme!
Noviny z Jána

 December 2016

7

Okienko seniorov

Za ZO JDS v Liptovskom Jáne
pripravila predsedníčka Viera Brtáňová

Tvorivé dielne

Brigáda na cintoríne

Mesiac úcty k starším
Obecný úrad, OZ a starosta obce
Mgr. Juraj Filo pozvali všetkých dôchodcov obce na spoločenské stretnutie
pri príležitosti “Mesiaca úcty starším“.
12.10.2016 sme sa stretli v hoteli Štart,
kde nás čakalo krásne prostredie s príjemnou atmosférou. Privítal nás pán starosta a vyslovil vďaku všetkým seniorom
za vykonanú prácu v minulom období,
prácu vo svojich rodinách, najmä za starostlivosť o vnúčatá a pravnúčatá. Pozornosť nám nemajú venovať len v mesiaci úcty k starším, ale neustále, preto
nám venovali program, ktorý nás veľmi potešil. Vystúpili deti z detského FS
Ďumbier z Lipt. Mikuláša s nádherným
vystúpením. Viera Brtáňová za všetkých
seniorov poďakovala OÚ, ZO, starostovi Jurajovi Filovi za prípravu celého
stretnutia, vedeniu hotela Štart a jeho
pracovníkom za občerstvenie a príjemnú atmosféru. Poďakovala sa aj súboru
Ďumbier, za ich vystúpenie, a vyslovila
potešenie. že udržujú tradíciu ľudových
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piesní a tancov, čo sa odzrkadľuje na ich
úspechoch nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Vyslovila obdiv, že vymenili počítače a mobily za nácviky, ktorým
musia venovať veľa času. Veľká vďaka!
Po výbornom občerstvení sme si zatancovali a zaspievali s našou skupinou SENIOR BEND.V priebehu stretnutia predsedníčka ZO informovala seniorov o pripravovaných aktivitách v nasledujúcom
období. Už sa stalo tradíciou, že na tomto stretnutí vytvárame výstavku plodov
zeme a výtvorov z nich. Poďakovanie
patrí členom, ktorí sa na príprave výstavky podieľali , poskytli materiál a potrebné predmety. Patria k nim Jozef Lukáč, Zlatica Melnová, Oľga Mlynčeková,
Margita Dubravcová, Elena Kompišová,
Viera Brtáňová, Ján Mlynček, Magda Budová a Pavol Buda. Z veľkého množstva
plodov p. Lukáč a p. Melnová vytvorili expozíciu, ktorá hýrila farbami jesene
a pútala veľkosťou a tvarmi.



S blížiacim sa sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sme spolu s OÚ zorganizovali brigádu na čistenie cintorína. Lístie bolo vo väčšej miere popadané, ale i tak sme
na uskutočnenie brigády stanovili čo
najneskorší termín. S pomocou pracovníkov OÚ sa nám podarilo vyčistiť značnú časť, ostalo dočistiť pravú
stranu od vchodu, jej hornú a strednú časť. Pozametali sme chodníky,
vchod na cintorín aj pred vchodom.
Brigády sa zúčastnilo 14 členov, 4
občania a 4 pracovníci OÚ. Mali sme
dobrý pocit z vykonanej práce.

Po skončení leta sme s Blaženou
Brtáňovou utvorili plán tvorivých
dielní, ktorý je uverejnený v Informačnom centre v Kultúrnom dome
v Lipt. Jáne. S činnosťou sme chceli
začať v októbri. ale pre nepriaznivé
počasie sme nemali ukončené práce
v záhradách, tak neprebiehalo všetko
podľa plánu. Naplánovali sme si techniky: pokračovať v háčkovaní, pletenie z papiera, servítkovanie, pletená
čipka, šité koráliky, príprava vianočných ozdôb, pečenie a zdobenie medovníkov, paličkovanie a makrame.
Doteraz sme prebrali pletenie z papiera, lektorkou nám bola p. Huštáková z Podturne. Teraz sa učíme paličkovať pod vedením Mgr. Ing. Ivety
Lukáčovej. Je to náročná technika,
ktorá si vyžaduje viac času. V decembri si pripravíme vianočnú výzdobu,
napečieme a ozdobíme medovníky.
Margita Dubravcová  

Seniori na kultúre

Na prehliadke
Spoločné stretnutie členov a funkcionárov sme plánovali už od septembra.
Chceli sme ich pozvať do areálu amfiteátra, kde sme mali možnosť opekania. Termíny nevyhovovali vzhľadom
na zlé počasie, tak sme sa sústredili len na prehliadku priestorov, ktoré
máme v kultúrnom dome. Stretli sme
sa 15.11. v čase, keď sú v kultúrnom
dome tvorivé dielne. a tak mali možnosť vidieť naše členky. Veľmi ich zaujalo paličkovanie. Naši hostia si so
záujmom prezreli miestnosti kultúrneho stánku. Sľúbili sme im, že ich
o všetkých plánovaných akciách budeme informovať, taktiež o inštalácii
expozície Liptovský Ján od počiatku.
Vzájomne sme sa informovali o našej
práci a vzájomnej spolupráci. V. Brtáňová pozvala našich hostí na ďalšie
tvorivé dielne, vítaný je každý, kto má
záujem o ručné práce.

Záujem členov o kultúrne podujatia
naďalej rastie. Situácia v predaji lístkov na podujatia sa nezmenila. Zakúpiť ich treba vo veľkom predstihu.
17.9.2016 sme sa zúčastnili vystúpenia Moravanky s Jánom Slabákom
v Dome kultúry v Lipt. Mikuláši. Bol
to umelecký zážitok, po ktorom sme
odchádzali naplnení spomienkami
a energiou. 14.10.2016 sme sa zúčastnili programu klubov seniorov okresu
SAMI SEBE. Vystúpenia sa nám páčili,
boli plné tanca, spevu a slova. Seniori ukázali, čo aj napriek veku dokážu.
Veľkým zážitkom bol koncert spevákov v ARÉNE POPRAD. Koncert nám
zabezpečil a sprostredkoval obecný
úrad. Koncertu sa zúčastnilo 38 členov. Mnohí sa takého veľkého podujatia zúčastnili prvýkrát. Organizovala to spoločnosť INTEGRÁCIA, ktorá
okrem detí chce byť nápomocná aj
seniorom. Trochu nás zaskočilo, že
chceli zaplatiť vstupné. Vyriešili sme
to podielom od členov a obecným
úradom. Zážitky sme mali naplnené
spomienkami pri vystúpeniach Laiferovej, Waitera, Hamela, Skrúcaného
a ďalších spevákov.

Komparzistky na Švábkafeste
v Liptovskom Mikuláši

Rozpis služieb Božích
v evanjelickom kostole av.
18. 12. 2016 4. adventná nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

21. 12. 2016 Streda

16.30 h Adventná večiereň v Podturni

24. 12. 2016 Štedrý večer

16.00 h Štedrovečerné služby Božie

25. 12. 2016 1. slávnosť vianočná

9.00 h Slávnostné služby Božie

26. 12. 2016 2. slávnosť vianočná

9.00 h Slávnostné služby Božie

31. 12. 2016 Záver občianskeho roka

17.00 h Služby Božie

1. 1. 2017 Nový rok

9.00 h Služby Božie

6. 1. 2017 Zjavenie

9.00 h Služby Božie

8. 1. 2017 1. nedeľa po Zjavení,

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

Nedeľa misie
15. 1. 2017 2. nedeľa po Zjavení

9.00 h Služby Božie

14,30 Nešp. služby Božie v Podturni
22. 1. 2017 3. nedeľa po Zjavení

9.00 h Služby Božie

29. 1. 2017 4. nedeľa po Zjavení

9.00 h Služby Božie

5. 2. 2017 5. nedeľa po Zjavení

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

12. 2. 2017 Deviatnik

9.00 h Služby Božie
14.30 h Nešp. služby Božie v Podturni

19. 2. 2017 Nedeľa po Deviatniku

9.00 h Služby Božie – Národný týždeň
manželstva

26. 2. 2017 Predpôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie

5. 3. 2017 1. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

8. 3. 2017 Streda

16.30 h Pôstna večiereň v Podturni

12. 3. 2017 2. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie
14.30 h Nešp. služby Božie v Podturni

19. 3. 2017 3. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie

26. 3. 2017 4. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

29. 3. 2017 Streda

16.30 h Pôstna večiereň v Podturni

2. 4. 2017 5. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

9. 4. 2017 6. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP
14.30 h Nešp. služby Božie v Podturni
so spoveďou a VP
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Objavy, ktoré zmenili svet
Evanjelium je radostná správa o tom, že
Pán Boh nás má rád a v Pánovi Ježišovi Kristovi nám pripravil cestu záchrany
do Božieho kráľovstva. Táto správa nie je
určená len niektorým ľuďom. Skutočne
každý ju môže prijať a radovať sa z nej.
Niekto si myslí, že je určená len pre ľudí
starších. Iný sa zase nazdáva, že len ľudia
menej učení jej môžu veriť. Opak je však
pravdou. V Biblii máme mnoho príkladov, že i ľudia vzdelaní, vysokopostavení patrili k tým, ktorí uverili v Pána Boha.
Stačí spomenúť zo Starej zmluvy princa Mojžiša, kráľovského pohárnika Nehemiáša či najmúdrejšieho zo všetkých
kráľov kráľa Šalamúna. V Novej zmluve
k takým ľuďom patril napr. apoštol Pavel, o ktorom Písmo sväté svedčí, že patril k veľmi vzdelaným ľuďom.
Deti na dennom detskom tábore, ktorý
sa konal v evanjelickom cirkevnom zbore v dňoch 18. – 22. júla, sa mohli naučiť, že nielen biblické postavy, ale aj ľudia z moderných čias smú v Pána Ježiša
uveriť a byť zachránení pre večný život.
Patria k nim dokonca aj ľudia vzdelaní a známi, ako napr. vedci a vynálezci.
Konkrétne štyroch vynálezcov si deti
všimli podrobnejšie: nemeckého astronóma Johannesa Keplera, ktorý odhalil dôležité zákonitosti pohybu planét,
anglického fyzika a chemika Michaela
Faradaya, ktorý skúmal elektrinu a magnetizmus, amerického vynálezcu Samuela F. B. Morseho, ktorý vynašiel telegraf,
a amerického prírodovedca Georga Carvera, ktorý objavil 300 spôsobov využitia arašidov. Nie nadarmo sa však tábor
volal Objavy, ktoré zmenili svet. Deti
totiž zistili, že ten najväčší objav, ktorý
tieto osobnosti našli, bol objav spasenia. Všetci to boli úprimne veriaci ľudia,
ktorých Pánom a Spasiteľom bol Ježiš
Kristus.
Keďže to bol denný tábor, deti sa stretli vždy ráno o ôsmej hodine a boli spolu do pol štvrtej. Na začiatku každého
dňa bola téma, ktorá predstavila nielen vedca, ale aj ten veľký objav spásy,
ktorý každý z nich spoznal. Potom dopoludnia ešte nasledovali tvorivé aktivity, v ktorých si deti vyrábali napr. lietadlá, maľované črepníky, zápisníky či
10
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Denný detský tábor vo farskej záhrade

zaujímavou „lepidlovou“ technikou robené obrazy. Pred obedom sa ešte deti
spoločne zahrali. Popoludní už nasledovala vždy veľká hra, každý deň iná. Jeden deň putovali po planétach Slnečnej sústavy, v ďalšom hľadali tajný kód
po vytýčených stanovištiach. Na Dubci lúštili správu napísanú morzeovkou.
Posledný táborový deň to bola táborová olympiáda, kde si vyskúšali rôzne
zručnosti.
Štvrtok a piatok boli výnimočné dni.
Štvrtok preto, že deti sa vybrali na výlet
do Liptovského Mikuláša, kde navštívili
Jaskyniarske múzeum. Múzeum, ktoré
bolo pred časom zrekonštruované, ich
zaujalo bohatými expozíciami a najmä
tým, že niektorých exponátov sa smeli aj dotknúť, mohli vojsť do jaskyne či
do medvedieho brlohu a nakoniec sa
mohli aj zahrať či niečo si nakresliť. Piatok zase bol deň záverečný a ako inak,
končil detskými službami Božími. Na tieto služby Božie prišli aj rodičia i členovia cirkevného zboru. Spoločne spievali piesne, ktoré sa deti učili na tábore,
a počuli zvesť slova Božieho o tom, čo
je tým pravým pokladom a tou pravou
perlou, ktoré smieme objaviť. Nakoniec
deti boli odmenené za svoju usilovnosť
na tábore diplomom Doktor táborových vied. Ten taktiež dostali všetci spolupracovníci, ktorí pomohli k zdarnému
priebehu tábora. Bez nich by jeho organizácia nebola mysliteľná. Veď detí bolo
spolu 38 a tých starších, ktorí nejakým
spôsobom pomáhali, bolo 14. Bohu vďaka za všetko.


Evanjelium
pre deti
Liptovský Ján 11. septembra 2016 –
Druhá septembrová nedeľa bola opäť
príležitosťou pre stretnutie rodiny cirkevného zboru v rámci zborového
dňa. Najprv služby Božie, na ktorých
zaznel kázňový text: „Keď sa ťa zajtra
opýta syn: Aký význam majú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy,
ktoré vám prikázal Hospodin, náš Boh?
odpovedz svojmu synovi…“ Už tento
text naznačil tému zborového dňa:
potrebu priniesť evanjelium deťom.
Blahoslavení rodičia, ktorí svojím životom, svojím príkladom, výchovou
vedú deti k otázkam o Pánu Bohu
a ktorí im na tieto otázky aj dávajú
správne odpovede.
Počas služieb Božích bola aj detská
besiedka. Tentoraz ju však viedli pracovníci Detskej misie, ktorí k nám
zavítali na zborový deň. Predstavili
biblickú lekciu o zázračnom lovení
rýb.
Tentoraz, na rozdiel od minulého
roka, nám počasie prialo, takže sme
sa po službách Božích a detskej besiedke presunuli do farskej záhrady.
Téma zborového dňa tu pokračovala
slovom pracovníka Detskej misie Ľuboša Marhofera. Predstavil činnosť
Detskej misie, ktorú založil v roku
1937 J. I. Overholzer. Ten zvykol hovoriť: „Tak rád by som Krista poznal
skôr! Keby som bol stretol niekoho,
kto by mi ukázal cestu!“ Na Slovensku
bola Detská misia založená v roku
1990. Povedal tiež, prečo je dobré
deti viesť ku Pánovi Ježišovi.
Opäť zaspievali spevokoly: mužský
spevokol Svätojánsky prameň, ženský spevokol i detský spevokol Svätojánske mušky. Vladimír Kubovčík
priniesol dávku poézie. Nechýbali
ani zábavné aktivity pre mladých telom i duchom. A samozrejme, po celej záhrade rozvoniaval guláš, ktorý
tentoraz so svojimi pomocníkmi varil Pavol Kráľ.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Poľovnícke združenie Svätojánska dolina
Vážení občania obce Liptovský Ján. Končí sa ďalší rok nielen ten bežný, ale aj ten
náš poľovnícky pričom má naše poľovnícke združenie Svätojánska Dolina za sebou
už tretí rok svojej činnosti v poľovníckom
revíri Ďumbier Liptovský Ján. Dovoľte mi
preto v skratke vás oboznámiť ako prebiehala činnosť poľovníckeho združenia Svätojánska Dolina v roku 2016. K dnešnému
dňu nás je 42 riadnych členov. PZ Svätojánska Dolina má v prenájme poľovný revír o celkovej výmere 4882,102 ha. Z tejto
výmery tvorí 3904,7 ha lesný pôdny fond
a 977,4 ha poľnohospodársky pôdny fond.
Náš poľovný revír je spoločným poľovným
revírom viacerých vlastníkov, ktorý sa
skladá zo 17 pozemkových spoločenstiev
vrátane dvoch cirkví a jednej obchodnej
spoločnosti a takmer 2000 vlastníkov pozostávajúcich z fyzických osôb t.j. samostatných vlastníkov poľovných pozemkov,
ktoré sú zahrnuté do nášho poľovného revíru. Za 1ha lesnej pôdy platíme 2,50 Eur
a za 1ha poľnohospodárskej pôdy 0,41 Eur
čo spolu činí cca 10 000 Eur do roka.
Náš poľovný revír sa nachádza na severnom úpätí Nízkych Tatier v malebnej Jánskej Doline. Tento poľovný revír bol uznaný Rozhodnutím Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, odbor pozemkový,
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva dňa 16.12.2003. V rámci poľovníckej rajonizácie Slovenskej republiky sa poľovný
revír nachádza v oblasti pre chov jelenej
zveri J XIII Nízke Tatry. V revíri je hlavnou
zverou zver jelenia a ako druhý druh prežúvavej zveri srnčia zver, ktorá je chovaná
na úkor hlavnej zveri. Ďalšou pridruženou
zverou, ktorá sa ale nechová na úkor hlavnej zveri bola stanovená diviačia zver ako
vedľajší druh zveri. Zmluva o užívaní poľovného revíru Ďumbier bola uzatvorená
dňa 7.8.2013 s jej účinnosťou od 1.1.2014
do 31.12.2028 na obdobie 15 rokov.
Výbor PZ v roku 2015 pracoval v zložení:
predseda Radovan Sokol, podpredseda
Jozef Hapčo, ktorý zastrešuje aj oblasť kinológie, poľovný hospodár Valentín Janči,
tajomník Michal Ilavský, finančný hospodár Peter Janek, strelecký a brigádnický
referent Pavel Repček, majetková držba
Ing. Peter Kompiš. Členovia výboru sú ďalej Ing. Vladimír Cisár, Pavel Lukačik, Ľuboš

Kočtúch st., predseda dozornej rady je
JUDr. Igor Voštinák a jej členmi Vladimír
Ilavský a Ján Vránsky, ktorí sú pravidelne
prizývaní na zasadnutia výboru PZ.
Poľovnícke združenie sa riadi vlastnými
stanovami a platným vnútroorganizačným poriadkom. Najvyšším orgánom PZ
je členská schôdza a výkonným orgánom je 10 členný výbor PZ, ktorý sa v roku
2016 stretol 12 krát. Program výborových
schôdzí sa odvíjal od schváleného plánu
práce v ročných obdobiach v nadväznosti
na termínový kalendár lovu zveri t.j. vydávanie povoleniek, povinné brigády a pod.
Výbor sa v roku 2016 schádzal pravidelne
v jednomesačných intervaloch prípadne
podľa potreby respektíve podľa danej situácie alebo v súvislosti podľa akútneho
prípadu respektíve problému, ktorý bolo
treba okamžite riešiť. K orgánom PZ Svätojánska Dolina patrí aj poľovnícka stráž,
ktorá má 10 členov.
Vážení občania. Poľovnícke hospodárenie
sa v uplynulom roku 2016 odvíjalo od stanoveného jarného sčítania zveri na ktorom sme sa stretli na konci marca. Snažili
sme sa čo najviac priblížiť k reálnym jarným kmeňovým stavom zveri. Stav zveri
sme zisťovali nielen v určenom termíne,
ale ako dobrí poľovníci aj počas celého
roka, to znamená v období zimného prikrmovania a tiež počas obdobia núdze.
Na základe sčítacích stavov bol potom
zostavený plán chovu a lovu. Tento plán
bol predložený na schválenie na Okresný
úrad na pozemkový a lesný odbor v Liptovskom Mikuláši.
V uplynulej sezóne sme sa v poľovnom
revíri zaoberali aj činnosťou, ktorá bola
potrebná na zabezpečenie riadneho užívania a obhospodarovania poľovného
revíru t. j. starostlivosť o zver a to 2 x naplnenie pridelených solísk, ktorých máme
rozmiestnených po celom revíri až 60 ks,
príprava objemového krmiva pre zver
s usušením kvalitného sena z horských
lúk, ktoré sme uskladnili priamo v 13 senníkoch. Potom to bolo čistenie a prerezávanie pridelených poľovníckych chodníkov o celkovej dĺžke cca 60 – 70 km. Ďalej
to boli dve platené brigády zalesňovanie


čím sme si zabezpečili nemalé finančné
prostriedky na chod poľovníckeho združenia. Jedna brigáda bola vykonaná pre
PS Komposesorát Marcovská Liptovský
Ján za ktorú sa chcem úprimne poďakovať pánovi predsedovi PS pánovi Dušanovi Pivkovi ako aj celému výboru tohto spoločenstva a druhá brigáda zalesňovanie
pre MP PS Smrečany v lokalite Žiarska dolina za ktorú sa tiež chcem poďakovať celému výboru PS Smrečany. Následne na to
sa konala povinná brigáda, ktorá nám vyplýva z dohody s PS k Bielo – Marušová
Liptovský Ján a to kosenie protipožiarnych pásov za Marušovou a pravidelné
čistenie odvodňovacích priepustov na lesných zvážniciach. Členovia PZ vykonávajú
v jarných , letných a jesenných mesiacoch
pravidelné protipožiarne a strážne služby. Naše poľovnícke združenie sa snaží
dodržiavať všetky Zmluvy a Dohody, ktoré má uzatvorené s vlastníkmi poľovných
pozemkov a snaží sa v rámci možností čo
najviac spolupracovať a udržiavať dobré
vzájomné vzťahy so všetkými pozemkovými spoločenstvami ako aj s ostatnými
vlastníkmi pozemkov v obvode poľovného revíru Ďumbier Liptovský Ján.
Na niektorých kazateľnicových posedoch
sa opravili rebríky a prekryli strechy novou
krytinou. Naši členovia vybudovali v rámci
činnosti 5 nových kvalitných kazateľnicových posedov na lov a pozorovanie zveri.
Starostlivosť o naše pietne miesto je už
samozrejmosťou.
Členovia nášho PZ sa v roku 2016 zúčastnili na tradičných oslavách výročia SNP
na Svidovskom sedle pri položení venca
pri pamätníku por. Daniela.
Vážení občania to boli stručné informácie
o činnosti poľovníckeho združenia Svätojánska Dolina v roku 2016.
Vážení občania Liptovského Jána, dovoľte mi na záver poďakovať Vám všetkým
za Vašu priazeň, podporu a pomoc, ktorú
nám poskytujete. Zároveň Vám prajem
krásne a požehnané Vianoce a do Nového roka 2017 hlavne veľa zdravia a šťastia
v mene svojom, ako aj v mene celého kolektívu členov PZ Svätojánska Dolina.
Radovan Sokol – predseda PZ
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Na vrchole (1609 m n. m.) vztýčime slovenskú vlajku a pokocháme sa pohľadmi po nekonečných lesoch. Sme po výprave Svetozára Krna z Bratislavy v roku
1993 pravdepodobne druhá slovenská
výprava na tejto kóte. Zo slnečného dňa
sa rýchlo stáva zamračený a poslednú
polhodinu zostupu silno prší. Našťastie
sa hladina riečky, ktorú musíme nasledujúci brodiť nezdvihla.

Alexandrovsk-Sachalinský

Na ostrove Sachalin
Najväčší ostrov Ruskej federácie s plochou 1,5 x väčšou ako Slovensko sa nachádza medzi Japonskom a Kamčatkou. Až v polovici 19. storočia tu začali vznikať prvé ruské stále vojenské
posádky. Dovtedy ho obývali iba málopočetné pôvodné národy Ďalekého východu. Ainovia na juhu, ktorí komunikovali s ostrovom Hokkaidó. Nivchovia,
v minulosti zvaní aj Giliaci, obývali sever a žili aj na dolnom toku rieky Amur.
Ruské osídlenie sa viazalo na vznik trestaneckých kolónii. Sachalin a Kurily sa
postupne stávajú objektom záujmu
Ruska, Japonska, ale aj ďalších koloniálnych mocností. Od roku 1855 bol Sachalin spravovaný oboma mocnosťami,
no v roku 1875 sa stáva iba ruským teritóriom, Japonsku pripadli Kurily. Situácia sa zmenila v roku 1905, keď pripadla
južná polovica ostrova Japonsku. V roku
1945 sa celý ostrov s Kurilami stávajú súčasťou Ruskej federácie.

Vajda
Vápencový masív Vajda (947 m n. m.)
sa nachádza približne v strede ostrova. Skúmali sme tu niekoľko lokalít. Ako
prvú sme navštívili jaskyňu, kde sa nedávno objavil zaujímavý geometrický
útvar, ktorý by mohol byť dielom pravekých ľudí. My sme to však vyhodnotili ako pozostatok po medvedích pazúroch na stene. Neďaleko sa nachádza
totiž Jaskyňa medvedích tragédií, kde sa
našlo okolo 20 medvedích kostier. Slúžila ako ich klietka. Ainovia počas tzv.
12
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medvedieho sviatku chované zvieratá
rituálne usmrcovali. Poliak Bronislav Pilsudski (1866-1918) ich pri takomto obrade odfotografoval. O tom, že v tejto oblasti bolo intenzívne osídlenie, svedčí aj
6 metrov hlboká sonda plná kostí v neďalekej jaskyni. Vysoko na hrebeni sme
navštívili jaskynný tunel, kde sme našli
opustené hniezdo výra. Z kostí, ktoré
sme tu našli, určil zoológ, že do jeho potravy patrila pišťucha, veverica, burunduk, poletucha, hrdziak, lumík, ryšavka,
hraboš, jariabok, snehuľa, kačica, alka,
orešnica a ryba. Za hrebeňom porasteným červeným medvedíkom alpínskym,
ktorý sa u nás vzácne vyskytuje v Belianskych Tatrách, sa pokúšame hľadať nové
jaskyne. V daždi a nesmiernej džungli
z kosodreviny a borovice sa nám počas
dvoch dní podarilo nájsť niekoľko otvorov do podzemia. Ruský spisovateľ A.
P. Čechov, ktorý tu v roku 1890 žil niekoľko mesiacov, o miestnom lese v knihe Sachalin napísal: „Neschodná sachalinská tajga, hory, neustále vlhko, hmly,
medvede, hlad, komáre, a v zime mrazy
a víchrice – to sú praví priatelia dozorcov. V tajge, kde je treba na každom kroku
zliezať celé hory vývratov, predierať sa tŕním alebo bambusovými húštinami, brodiť sa až po pás v močiaroch a potokoch,
ustavične sa brániť strašne dotierajúcim
mračnám komárov – za týchto podmienok ujde za deň otužilý sýty lovec najviac
8 vierst (8,5 km) , zatiaľ čo človek vyčerpaný väzením, živiaci sa v tajge hubami so
soľou a nevediaci, kde je sever, kde juh,


Medvedík alpínsky pokrýva veľké plochy
v sachalinských horách, foto P. Vaněk

Ťah lososov, foto P. Holúbek

a zimnicou, celý poštípaný od komárov,
s boľavými, opuchnutými nohami, mokrý,
špinavý, roztrhaný, niekedy umiera v tajge alebo sa s vypätím všetkých síl vlečie
späť, úpenlivo prosí Boha, aby stretol vojaka alebo Giljaka, který by ho dopravil
do väznice.“

Pograničnoe

Takúto pivóniu u nás v lese nenájdeme, foto
P. Holúbek

Asi 70 kilometrov severovýchodne
od kóty Vajda sa nachádza náš ďalší cieľ
cesty. Utáboríme sa v lese neďaleko rieky Langeri, ktorá svojou veľkosťou pripomína Váh pri Liskovej. Náš cieľ je povrchový prieskum vápencov, ktoré sa tu
nachádzajú. Sme v poradí už štvrtá jaskyniarska výprava. Na prvej sa zistilo, že
sa tu vápence nachádzajú. Druhá skončila v máji pre veľké množstvo snehu
a tretia pre lejak, ktorý vytopil jaskyniarsky tábor. Teraz sa zdá, že by sme mohli
byť úspešní. Keď sa však Ľubo ani po hodine nevracia z odbehnutia na stranu
začíname byť nesvoji. Po ďalších tridsiatich minútach čakania však prichádza
s piatimi lososmi a víťazoslávnym úsmevom na perách. Nadšene vysvetľuje ako
prišiel k potoku a zbadal tiahnuce ryby.
Ako išiel po prúde tak ich pribúdalo
a pre loveckú vášeň zabudol vnímať čas.
No vo výstupe vápencov sme žiadnu
jaskyňu nenašli.

neujde za celý deň viac ako 3 až 5 vierst.
Okrem toho zbeh nemôže ísť priamo,
musí ísť veľkou okľukou, aby nenarazil
na strážcov. Motá sa týždeň, dva, niekedy
aj mesiac, vyčerpaný hladom, hnačkami

Nasledujúci deň prší a tak namiesto
do hôr ideme na breh Ochotského
mora. Pokúšame sa v ňom kúpať. Prudké vlnobitie a studená voda na inak
nádhernej pláži plnej pozoruhodných

Keď si na Sachaline chcete postaviť stan, tak
najskôr treba vyzbierať huby, foto P. Vaněk

kamienkov a vodou modelovaných
driev, nás od nášho úmyslu odrádzajú.
Pri ústí rieky Langeri pozorujeme tulene, našli sme tu uhynutého delfína.

Pik Lopatina
S neuveriteľnou dávkou šťastia sa dostávame iba za deň pod Pik Lopatina,
najvyššiu kótu Sachalinu. Nasledujúci
deň postupujeme z nadmorskej výšky
412 metrov asi 26 kilometrov do bezprostrednej blízkosti hory. Z tábora
ráno 16. septembra vyrážame za jasného počasia. Poriadne mrzne. Stúpame
po žľabe vyčistenom lavínami od stromov, kríkov a kosodreviny. Je to z tejto
strany prakticky jediný možný prístup
na hrebeň. Po ceste sa kŕmime jarabinou bazolistou, šípkami a brusnicami.



Je to miesto, kde trestanci za cára ťažili kvalitné uhlie. Za ten čas tu žilo a pracovalo viac než 30 000 trestancov. Ťažili
uhlie, stavali cesty, klčovali lesy, zúrodňovali pôdu, alebo sa venovali rybolovu.
Počas vojny s Japonskom v roku 1905
sa aj trestanci aktívne zapájali do protijaponskej obrany. Cárske nariadenie
z roku 1906 aj preto tu zrušilo trestanecké kolónie.
Počas celej cesty nám každý deň pršalo,
no vyšším silám však aj tak ďakujeme,
pretože vždy keď bola kritická situácia,
tak bola dobrá viditeľnosť a minimálne
polojasno.
Cesty na Sachalin sa v dňoch 30. augusta až 21. septembra 2016 zúčastnili aj
Peter Vaněk a Peter Holúbek, jaskyniari pôsobiaci v Jánskej doline. Pre občanov Liptovského Jána sa dňa 18. januára 2017 v kultúrnom dome uskutoční
o 16.30 h prezentácia výsledkov výpravy spojená s diskusiou.
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek
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FRANCÚZSKO

po 30 €. Rýchlik z Lipt. Mikuláša do Bratislavy 20 € a vreckové. Spoločné posedenia hradí Asociácia našich hostiteľov
vo Fontaine. Býva zvykom, že ubytovanie u nás Francúzom poskytnú Jánčania, ktorí boli vo Fontaine. Našu družbu
s Portifontainčanmi by sme mali brať
vážne aj preto, lebo je potvrdená medzinárodnou zmluvou a na budúci rok sa
má jej platnosť predĺžiť. Napriek tomu,
že v dnešných internetových časoch sa
združujeme skôr virtuálne, vďaka čomu
vraj žijeme ako pštrosy a druhých nechceme vidieť, ako píše v SME slovenský
spisovateľ Peter Macsovszký verím, že sa
naša družba predĺži.

Na družobné stretnutie sme išli do Francúzsku len šiesti, málo, ale netreba
z toho robiť tragédiu. Každý vzťah má
svoju dynamiku. Faktom je, že napriek
opakovanému starostovmu pozvaniu
v Novinách z Jána, opakovanému vyhlasovaniu v dedinskom rozhlase a môjmu
prehováraniu do poslednej chvíle, nenašiel som ani tých dvanásť Jánčanov,
ktorých som starostovi sľúbil. Gita Dúbravcová mi v maile napísala:
Je naozaj smutné, že sa nenájde 12 spoznávania chtivých Jánčanov, ktorí by
boli ochotní reprezentovať našu dedinu vo Francúzsku. Bolo by treba osloviť asi tých 50 -nikov. Ja Ti poviem svoje
ZA a PROTI. ZA: Chcela by som vidieť kúsok z tej krajiny, kde žije t. č. moja vnučka. Potrebovala by som si na niekoľko
dní oddýchnuť od všetkých starostí.
PROTI: Môj zdravotný stav, nie je najlepší. Zbytočne by som zdržiavala. Moje financie sú dosť biedne.

S niekoľkými „päťdesiatnikmi“, ktorých
Gita navrhla som hovoril, ale nikto z nich
na stretnutie do Fontaine nemohol ísť.
Po nedávnych teroristických útokoch
v Paríži sa niektorí báli, že Francúzsko
bude ohniskom ďalších útokov. Našťastie
nestalo sa to. Francúzsko je zase aspoň
tak bezpečné, aké môže byť v dnešnom
komplikovanom a nebezpečnom svete. Ani viacerí jánski tradiční účastníci
s nami tento rok do Fontaine nešli. Išli
do Francúzska počas záverečného turnaja Majstrovstiev Európy vo futbale.
Spojenie družobného stretnutia s futbalom, ani v čase pretekov Tour de France,
čo bola druhá voľba našich športových
fanúšikov, sa kvôli zložitej logistike s cestovaním na zápasy a zaneprázdnenosti
našich hostiteľov skombinovať nepodarilo. Portifontainčanom vyhovoval september, nešportovcom bolo jedno kedy,
a tak sa stretnutie konalo v septembri.
Priznám sa, že si niekedy pripadám ako
Don Quichotte bojujúci s veternými
mlynmi, keď vás, v časoch virtuálneho
cestovania, presviedčam, že „staromódna“ družba má zmysel. Skúsim v pár bodoch zhrnúť, prečo som o tom presvedčený: Francúzsko je najlákavejšou krajinou sveta pre turistov a máme možnosť
14
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Pohľad na Fontaine le Port z ľavého brehu Seiny

Ešte malý paragraf o veľkých problémoch s cestovaním. Spoločnosť Ryanair nám deň pred odletom kvôli summitu EÚ zrušila let z Bratislavy do Beauvais.
Naše náhradné letenky z Viedne do Paríža neviem prečo British Airways predala španielskym Vueling Airlines bez
toho aby nám to dali vedieť a my sme
hodinu pobehovali po terminále, kým
sme konečne Vueling „gate“ našli. A keď
sme išli späť, minuli sme zle označený
diaľničný exit na letisko Beauvais a ledva sme stihli naše lietadlo do Bratislavy.
Kocúrkovo. Našťastie od chvíle, ako nás
Jean-Marc a Bertrand dvoma autami vyzdvihli na letisku sme boli najrozmaznávejšími Slovákmi v Európskej Únii. Presne podľa porekadla, zlý začiatok – dobrý koniec. Na radnici vo Fontaine nás
privítalo veľa usmiatych dám a pánov
s rôznymi domácimi tuhými aj tekutými dobrotami. Po Soninom krátkom
príhovore si nás odviezli domov. Mňa
na päť dní adoptovali Sophie a Marc
Kechichianovci.

ich kultúru a architektúru obdivovať
a ich kulinárske zázraky ochutnávať
priamo s rodenými Francúzmi.
Fontaine le Port je, podobne ako Liptovský Ján, charizmatická dedinka na brehu Seiny, len 50 km od Paríža. Vďaka
družbe často Paríž navštevujeme.
Naši priatelia pre nás organizujú výlety
do vzdialenejších miest, môžeme obdivovať svetové historické pamiatky. Zámky Vaux le Vicomte, Fontainebeau, Versailles, Normandiu, Provins, Champagne,
katedrály v Chartres, Amiens. Krásne renesančné zámky v údolí rieky Loire .
Sme príkladom pre iných, aby sa neseparovali, ale aktívne podporovali
združovanie v Európskom spoločenstva, kam Slovensko patrí. Naša družba funguje výborne už desať rokov,
tak pokračujme a nešpekulujme s termínmi. Vidieť na vlastné oči, ako Francúzi robia poznávaciu a inú turistiku je
pre jánskych podnikateľov výbornou
inšpiráciou.


Ručne kovaná slovanská lipa - dar Jánčanov
Portifontainčanom

Možno všetci neviete, ako sa výlety financujú a preto sa bojíte cestovať. Ubytovanie - malý darček pre rodinu, u ktorej budete bývať, cestovné
do Francúzska a späť si platia účastníci
sami a terajšia spiatočná letenka Ryanair z Bratislavy do Beauvais stála 69 €.
Neskôr sme na let do Paríža doplácali

Program, ktorý nám Portifontainčania pripravili bol skutočne bohatý. Výlet do Provins, ktoré je v zozname Unesco World Humanity Heritage, mestskej
rezervácie normandskej architektúry
a miesto prvých trhov vo Francúzsku
Foires de Champagne. Celý deň nám tlmočila a v komunikácii pomáhala multilinguálna Paloma Cedille, dcérka „našej“
Sone. Ak by ste náhodou nevedeli, Soňa
Cedille je dušou družby.

Jeleniu ruju, pozor Jánski poľovníci,
v lese Fontainebleau o 22.00 h sme vynechali, bohužiaľ, kvôli dažďu. Prešli
sme sa centrom okresného mesta Melun a zaujímavý bol aj obrovský trh zeleniny, mäsa, rýb a iných čerstvých produktov. Nepamätám sa, že by som už
niečo také niekde videl. Strávili sme deň
v Normandii. Je to kraj calvadosu a morských plodov. V elegantnom kúpeľnom
meste Deauville nám vyčarili naše dámy
z Fontaine, priamo pri vodách Atlantického oceánu, výborný piknik. Odvážnym ani dážď nevadil a v Atlantiku si
zaplávali. V starom rybárskom Honfleur
sme sa previezli výletnou loďou ku technickému divu, vyše 2 km dlhému mostu
Pont de Normandy.
Večer pred odchodom, na slávnostnom
posedení, som odovzdal list nášho pána
starostu Juraja Filu pani starostke Fontaine le Port Beatrice Mothré súčasne
s darom Jánčanov Portifintainčanom,
ručne kovanou slovanskou lipou zdobenou tepanými kahančekmi, mala veľký
úspech.
V utorok ráno sa išlo do Beauvais, okolo 5.00 h a odtiaľ sme leteli do Bratislavy
a vlakom domov.
Rudo Gajar

OZNAM
Obecná knižnica
je otvorená

Stolnotenisový oddiel
TJ ŠTART

Naše stolnotenisové družstvo mužov, ktoré reprezentuje našu obec
Liptovský Ján v sezóne 2016/2017,
zahájilo svoje účinkovanie v súťaži 5. ligy okresu Liptovský Mikuláš
a Ružomberok, kde postúpilo opäť
po 2 ročnej prestávke, kedy hralo túto súťaž v ročníku 2013/2014,
udržalo sa v nej však len 1 rok.
Naši stolní tenisti sa presvedčili
na vlastnej koži. aká je to skutočne kvalitná a náročná súťaž. Veď
tam hrajú stolnotenisové družstvá
z dolného Liptova ako SCP Rbk
A, ŠKST Rbk D, Biely Potok A, Ľubochňa A, Liptovské Sliače A, Bešeňová A a z horného Liptova ako
Jamník A, Vitalit Liptovský Hrádok
B, Východná A, Smrečany - Žiar A,
Demänová A.
V jesennej časti súťaže bolo odohratých zatiaľ 9 zápasov, z toho
1 vyhrali v Ružomberku s SCP
A v pomere 12:6 a jeden remizovali so Smrečanmi – Žiar A 9:9. Ostatné zápasy prehrali. Získali celkom
do tabuľky 12 bodov a sú zatiaľ
na poslednom mieste z 12 účastníkov v súťaži. Do ukončenia jesennej časti súťaže nám zostáva odohrať ešte 2 zápasy a to so ŠKST Rbk
D a s Jamníkom A. Potom nasleduje dlhšia prestávka až do 14.1.2017,
kedy začne odvetná jarná časť súťaže 5. ligy.
Túto prestávku sme využili na prípravu na turnaj veteránov Liptova, ktorý sa konal dňa 17.12.2016
v Ľubeli.

každú stredu
od 14.00 do 17.30 h
v kultúrnom dome.

STO ďalej oznamuje priaznivcom
stolného tenisu v Liptovskom
Jáne, že dňa 26.12.2016 na Štefana
organizuje už 31. ročník „Vianočného turnaja“ v telocvični ZŠ Liptovský Ján, so začiatkom o 9.00 hod.,
na ktorý Vás srdečne pozývame.
Súťažiť sa bude v nasledujúcich
kategóriách: hráči registrovaní,
hráči nehrajúci, žiaci do 15 rokov.

Videli sme predstavenie super krotiteľov
cvičenými orlami, supmi a kondormi.

Dušan Čurný st., predseda STO
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Správičky z materskej školy
Deň jablka
,,Oberaj ovocie, oberaj, všetko ho do koša pozbieraj. Sladučké, voňavé, len dozreté, veď už je po lete, po lete.“ …spev jesennej
piesne nás sprevádzal počas krájania jabĺk, hrušiek či mrkvičky. Všade to voňalo ovocím a malí kuchári sa tešili na ochutnávku
vlastnoručne pripraveného pohostenia. Vôňa tradičného jablčníka, ovocného šalátu, zdravých jednohubiek či mrkvovej nátierky sa vznášala vo vzduchu a prepájala tradície liptovskej kuchyne so zážitkovým učením priamo na pôde materskej školy. Deň
jablka splnil svoje posolstvo – Nech tradície našich starých mám nevyhynú a stanú sa zdrojom inšpirácie, pracovitosti a zdravia
aj pre ďalšie generácie.

Návšteva
knižnice
Už od roku 1999 pripadá na štvrtý októbrový pondelok medzinárodný deň
školských knižníc (IASL). Kniha – unikátny obrazový či písomný sprievodca udalosťami, vedomosťami či faktami
formovala a bude stále formovať našu
osobnosť. Celý rok sa spolu s deťmi učíme pristupovať k nej ako ku skutočnej
hodnote - správne listovať, chápať súvislosť medzi ilustráciou a textom či poznať meno spisovateľa. Návšteva knižnice je udalosť – dýcha na nás minulosť,
preciťujeme prítomnosť a tešíme sa
na budúcnosť s knihou v náručí.

Šarkaniáda
Ruky usilovne pracovali – strihali, lepili, kreslili, viazali mašličky a výsledok stál za tú
námahu. Konečne sme sa jedného dňa dočkali a vypustili našich papierových kamarátov v ústrety vetru. Oblohu zaplnili šarkany – dúhoví, nosatí, veľkí, malí, s chvostom či bez neho. Niektorí sa nechali dlho prehovárať aby konečne vzlietli, iní sa pochytali za chvosty a veselo šantili. Zábava nemá konca-kraja keď… ,,šarkan letí, šarkan, za ním chlapci, za ním deti. A všetci sa hrnú von, vykrikujú, robia zhon.“

Týždeň farieb

Tekvičkové variácie

,,Farby sú tu všade s nami. Vyfarbi si svet farbičkami. Žltou kresli slniečko, červenou zas jabĺčko, zelená je trávička, modrá – kvapka z nebíčka.“ V jeden októbrový týždeň sa premenili všetci – malí, veľkí, deti aj dospelí na farebnú paletu jesennej prírody.
Každý deň sa niesol v znamení inej farby. Deti odeté v jednotnom tóne spoločnými silami hľadali predmety – červenej, zelenej,
oranžovej, žltej či modrej farby. Hranie, opakovanie či utvrdzovanie farieb takouto formou bolo nielenže zábavné, ale malo aj
vzdelávací charakter, stimulovalo detské zmysly a zlepšovalo pozorovateľské schopnosti malých škôlkárov.

Svetlo – jeden zo symbolov života uctievali už naši predkovia. V jesennom období, keď sa dni krátia a tma navštívi naše príbytky
o niečo skôr, je príjemné vrátiť sa domov a môcť si vychutnať atmosféru dôverných rozhovorov v kruhu rodiny v príbytku, ktorý
sme si vyzdobili vlastnoručne vyrobenou dekoráciou z tekvice. Vyrezávaním tekvíc spolu s rodičmi sme chceli svetlo ako zdroj
energie priniesť aj do domovov detí, aby ich detstvo bolo naplnené láskou, dôverou vo vlastné sily a rodina symbolom opory.

Lucia Šumanová-Hreblay
16
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Čo sa v škole udialo…

Tekvicovej parády sa zúčastnili aj takéto tekvicové
čarodejnice

Beh o pohár starostu

Šarkaniáda

Ako len bude v tej škole? - Prváci na slávnostnom otvorení šk. roku

Slávnostné otvorenie školského roka
2016/2017 sa uskutočnilo 5. 9. Prah našej školy prekročilo po prvý raz nielen
20 prváčikov, ale aj 4 noví pedagógovia: Mgr. A. Nováková (triedna učiteľka 1.
triedy), Bc. M. Štěchová (vychovávateľka
ŠKD), Mgr. I. Kucháriková (asistent učiteľa) a Mgr. M. Bistiaková (školský špeciálny pedagóg). Škola, do ktorej vstúpili nielen oni, ale aj ostatní žiaci a pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci
opäť prešla letnou rekonštrukciou. Vynovili sa ďalšie triedy, premiestnila sa
počítačová učebňa, zrekonštruovali
sa dielne, zriadilo sa III. oddelenie ŠKD
a mnohé iné.
Školský rok 2016/2017 je už v plnom prúde a plno akcií, súťaží a zaujímavých
podujatí prebehlo na našej škole nielen
v septembri, ale aj v mesiacoch október
a november:
Už 9. 9. to bola Noc v škole. Zorganizoval
ju Žiacky parlament ako odmenu, pre

Opeká sa večera

deti, ktoré sa aktívne zapájali do jeho
aktivít. Zažili večer plný súťaží, hier, opekačku, a samozrejme, aj nočné hľadanie
pokladu.
Beh o pohár starostu sa uskutočnil 16.
09. Behalo sa na ihrisku TJ Štart. Prvýkrát
sa aktívne do behu zapojili aj pedagogickí pracovníci. Víťazi z MŠ: S. Čurný
z chlapcov, L. Ľubeľanová z dievčat; ZŠ:
1.-2. roč.: J. Ľubeľan z chlapcov, K. Krčulová z dievčat; 3.-4. roč.: T. Krajčí z chlapcov, A. Vajsová z dievčat; 5.-6. roč.: F.
Krajčí z chlapcov, M. Ohraďanová z dievčat; 7.-9. roč.: O. Špaček z chlapcov a A.
Pavelicová z dievčat; pedagógovia: pán
učiteľ Ľ. Jaroš.
Za pokladmi Liptova sa vybrali druháci
a tretiaci 20. 9. Dopravná výchova a bezpečná jazda na bicykli boli náplňou akcie Na bicykli do školy (26. 9.). Žiacky
parlament zorganizoval Veľkú gaštanovú súťaž. Prebiehala do 14. 10. a úlohou
žiakov našej školy bolo zbierať gaštany.

Asi takto vyzerá noc v škole

Kto hľadá, nájde – aj poklady Liptova

Vozím sa na bicykli

Spolu sa vyzbieralo 382,5 kg, ktoré škola darovala zvernici v Podturni. Najviac gaštanov nazbierali žiaci 2. triedy
– 154 kg. Súťaž o NAJ knihu prebiehala
v týždni od 10. – 17. 10. Hneď nasledujúci týždeň patril jesenným farbám –
17.–21. 10. Podmienkou účasti v Týždni
jesenných farieb bolo mať aspoň jeden
kus oblečenia vo farbe dňa.

Cosmos Discovery je názov najväčšej putovnej výstavy o kozmonautike
na svete. Je na nej množstvo exponátov z USA i bývalej ZSSR, reálne modely
rakiet a raketoplánov, unikátne dobové
dokumenty a mnoho ďalších. Na Slovensku bola otvorená 12. 9. v Incheba
Expo v Bratislave a naši žiaci 6. – 9. ročníka ju mali možnosť vidieť 8. 11.

22. 10. sa pripomína ako Medzinárodný deň školských knižníc. Pani učiteľka Šimovčeková na tento deň pozýva
do školskej knižnice jedného z úspešných absolventov našej školy. Tento
rok to bola Ch. Mlynčeková – úspechy
dosiahla v jazde na koni a zjazdovom
lyžovaní.

Týždeň vedy a techniky (7.–13. 11). V rámci tohto týždňa prebiehala na škole online informatická súťaž iBobor. Výsledky
si môžete pozrieť na internetovej stránke školy. Učitelia na 1. stupni a učitelia
matematiky na 2. stupni zorganizovali
v tento týždeň Deň matematiky zameraný na finančnú gramotnosť. Koncom
týždňa prebehla ešte Chemická show,
na ktorej mohli žiaci vidieť rôzne zaujímavé chemické pokusy s ešte tajomnejšími názvami: čudná hmota; balón, nafúkni sa; slonia zubná pasta; faraónove
hady a pod.

Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka sa
uskutočnil od 12. 10. do 20. 10. (s prerušeniami) v krytom bazéne hotela Sorea
Máj v Liptovskom Jáne.

Tóóóľko gaštanov

Týždeň jesenných farieb – mali sme v škole aj
oranžovo

Beseda s Charlote Mlynčekovou

Cosmos Discovery – Spomínate si? – Raketa Sojuz

Šarkaniádu mal školský klub detí 19. 10.
a ako vždy, uskutočnila sa na Dubci. Trochu sychravé a trochu veterné počasie
nám celkom prialo a tie šarkany, ktoré
sme mali, lietali pomerne vysoko. Škoda, že tento rok ich bolo pomerne málo.
Školský klub detí zorganizoval v dňoch
24. až 26. 10. Tekvicovú parádu. Žiaci prvého stupňa mali priniesť do školy vyrezávané tekvičky alebo jesenné dekorácie a tak sa zapojiť do súťaže o najkrajšiu z nich. Najkrajšiu vyrezávanú
tekvičku priniesol Š. Bobrík z 1. triedy,
cenou za najkrajšiu jesennú ozdobu sa
mohol pýšiť N. Tomko z 3. triedy.
Chemická show
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Zaujímavosti z internetu
Žijeme v dobe, keď si bez internetu nevieme život ani predstaviť. Je nevyhnutný pre vzdelávanie v školách, mladí ľudia kráčajú po ulici s mobilmi v rukách
a stále čosi hľadajú na internetových
stránkach. Internet potrebujú všetky
inštitúcie. Kto má čas hľadať, nájde aj
www. stránky, čo sa mu páčia. Potom zaujímavé články preposiela mailom svojim priateľom. Ja rada otvorím taký mail,
ktorý sa zameriava na riešenia zdravia,
alebo rôzne prezentácie s krásnymi fotografiami, ľudovou múdrosťou, či kuchárskym umením a hlavne obyčajnými
postrehmi, radami a skúsenosťami, ktoré ponúka príroda a jednoduchý život.
V škole som učila chémiu a v živote sa
stretávame aj teraz s mnohými chemikáliami, ktoré nie sú tak nebezpečné,
aby sme ich mohli odsúdiť a utrúsiť:
„Samé éčka, samá chémia!“ Často som
robila deťom pokus s octom a sódou bikarbónou. Do sódy v kadičke sme priliali ocot a balón natiahnutý na kadičku sa
naplnil oxidom uhličitým. Žiaci sledovali
najmä zväčšujúci sa objem plynu v balóniku. Vedci zistili, že táto bežná substancia dokáže poskytnúť ďaleko viac
prínosov, než drahé farmaceutické lieky. A to ma zaujalo. Dostala som mailom
článok, ktorý by bolo dobre si preštudovať a možno aj vyskúšať liečenie pomocou sódy bikarbóny. Existujú však fascinujúce dôkazy (podľa článku na nete),
že tato látka skutočne dokáže liečiť hodne vážnych chorôb ako sú napríklad rakovina a cukrovka. Dokonca aj lekárom
je často odporúčané ju aplikovať, pretože má úžasné vlastnosti.

Sóda bikarbóna – nočná
mora farmaceutického
priemyslu hydrogénuhličitan
sodný NaHCO3
Ak má telo nedostatok bikarbónových
aniónov, znižuje sa hodnota pH v krvi aj

Zázvorníky
v medzibunkových priestoroch a v tkanivách. Bunky fungujú najlepšie v mierne alkalickom, teda zásaditom prostredí. Často máme prekyslený organizmus
(hlavne z prejedania sa nevyváženou
stravou), čo spôsobuje rakovinu, cukrovku, osteoporózu, gastritídu, ochrenie
srdca, ciev a pod.
Konzumáciou jedlej sódy dokážeme zabrániť chorobám ako je artritída, alebo
dokonca aj chrípka.

Ako užívať sódu bikarbónu?
Pri akútnych chorobách ako je chrípka,
či nachladenie treba pol čajovej lyžičky
dať do pohára vody a 4 až 6 krát denne
vypiť po dobu niekoľkých dní. Postupne
znižovať, až do odchodu príznakov.
Na prevenciu stačí užívať 2× denne 30
minút pred jedlom, nikdy nie po jedle
– to by narušilo trávenie. No aj tu treba
upozorniť, že s ničím netreba preháňať!
Na záver: Jedno je isté – sóda s kyselinou v žalúdku reaguje a neutralizuje ju,
teda zamedzuje prekysleniu organizmu.
Je to zázračná prírodná substancia, lacná, účinná a nedá sa patentovať. Preto
nieto divu, že pre farmaceutický priemysel je doslova nočnou morou – citujem
zdroj: Baking soda - The Nighmare of
the Pharmaceutical Industry
Mgr. Jana Pivková

110 g
zmäknutého masla
100 g trstinového cukru
1
vaječný bielok
2l
medu
170 g
hladkej múky
1 lyžičku sódy bikarbóny
štipku soli, vanilku, alebo extrakt z vanilky, mletú škoricu, mletý zázvor. Zázvor
môžeme použiť aj čerstvý, alebo ho môžeme dať menej, ak nemáme radi tú typickú korenistú chuť.
Maslo vymiešame s cukrom do peny.
Pridáme vanilkový extrakt - vanilku,
bielok a med. V druhej mise zmiešame
všetky sypké suroviny a postupne primiešame do prvej misy.
Cesto by malo byť trošku lepivé, vyklopíme ho na potravinársku fóliu, zabalíme a vložíme na cca 1 h do chladničky.
Rúru zatiaľ vyhrejeme na 180°C a plech
vystelieme papierom na pečenie.
Z vychladnutého cesta formujeme guľky, ktoré obalíme v kryštálovom cukre
a na plechu ich trošku spučíme. Pečieme presne 7 minút, aj keď sa nám môže
zdať, že sušienky ešte nie sú celkom
upečené. Mali by byť úplne mäkké, oni
po vychladnutí trošku stvrdnú.

Zázvorníky od babky

400 g múka hladká špeciál 00
400 g múka polohrubá
400 g cukor práškový preosiaty
4 ks
vajcia celé väčšie
4 PL
bravčová masť roztopená
1 kl
mierne navršená soda bikarb.
20 g
zázvor mletý
Ďalší postup je rovnaký ako pri pečení
medovníkov.

Uzávierka príspevkov do 15. 3. 2017
Príjem príspevkov na obecnom úrade alebo e-mail: ic@liptovskyjan.sk
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