Noviny z Jána
Nepravidelný občasník obce Liptovský Ján

Gúľa sa k nám tichúčko
veľkonočné vajíčko.
Prichádza len na čas krátky,
zaželať nám krásne sviatky.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa
z úprimného srdca želá
redakčná rada.



APRÍL 2017 

ročník XL.

Obecné novinky

Kultúrny dom sa postupne stáva súčasťou života v našej obci. Vítanie Nového
roku je prvé spoločné stretnutie občanov v novom roku. Prvýkrát sa uskutočnilo v amfiteátri pri kultúrnom dome.
Pár dní nato sa konala vernisáž výstavy obrazov akad. maliarov Petrášovcov.
Od kultúrneho domu tohto roku začínal fašiangový sprievod. Pri príležitosti
MDŽ sa odohralo divadlo Moony mooony v podaní Divadelného súboru ATAK
9 z Dovalova. Toto divadlo sa odohrávalo už v dovybavenej divadelnej sále,
do ktorej obec zakúpila prednú a zadnú
oponu, závesy na okná. Tak sa konečne
stala plnohodnotnou divadelnou sálou.
V priebehu roka sa v nej plánujú pravidelné prehliadky divadelných súborov.

Kúpeľná a ulica Padlých hrdinov. Zároveň je naplánovaná výstavba parkoviska pred obecným úradom za účelom
zvýšenia bezpečnosti nielen návštevníkov obecného úradu ale aj chodcov
prechádzajúcich po tejto ulici. Všetky
tieto opravy a rekonštrukcie budú hradené z vlastných voľných finančných
prostriedkov.
Mgr. Juraj Filo

Výstava
V Liptovskom Jáne sa 5. – 8. januára 2017
zišli esperantisti zo 4 krajín (CZ, GB, PL,
SK) na 35. ročníku stretnutia esperantistov-cestovateľov. Bohatý program obsahoval turistické podujatia, prednášky,
vzdelávací program, súťaže a mal aj kultúrno-spoločenskú časť. V rámci kultúrneho programu bola v piatok večer
dvojvernisáž výstav liptovských maliarov
Petrášovcov na tému Poludnica. Výstava trvala do konca marca. Vernisáže sa

V priebehu mesiaca marec sa presťahovala prevádzka slovenskej pošty do zrekonštruovaných priestorov Coop Jednoty, a tak konečne jej priestory zodpovedajú požiadavkám a potrebám 21.
storočia. Jej lepšiu dostupnosť určite
ocenia ako domáci, tak aj turisti, ktorí už
viac poštu nemusia hľadať.

okrem autorov a esperantistov zúčastnili aj občania Liptovského Jána a hostia
z liptovských obcí. Autorov Petrášovcov
a ich dielo priblížil kurátor výstavy Štefan
Packa, ktorý podčiarkol spätosť diela obidvoch výtvarných umelcov s prírodou
Liptova. V vstupnej hale bola inštalovaná
výstava fotografií prezentujúcich dianie
počas 101. svetového kongresu esperantistov v Nitre v roku 2016. Autormi fotografií boli slovenskí účastníci kongresu J.
Baláž, P. Rybín a V. Škuta.
Ján Vajs

Trojkráľový koncert

Počas jarných mesiacov zamestnanci obce zametali a zbierali odpadky
z obecných verejných priestranstiev.
Na zametenie už čaká len Nová ulica,
ktorá je v správe ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jej zametanie čistenie,
maľovanie čiar a priechodov pre chodcov a drobné opravy vykonajú v mesiacoch apríl až máj.

Deň 6. január 2017 sa v kostole sv. Jána
Krstiteľa v Liptovskom Jáne niesol v znamení mimoriadne vznešenej a krásnej
atmosféry. V podaní domáceho spevokolu sv. Jána Krstiteľa, mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň a ženského evanjelického spevokolu z Liptovského Jána, zaznela viac

Od 30. 3. do 20. 4. sa bude v priestoroch IKC (kultúrny dom) inštalovať výstava obrazov, ktorá k nám presťahovala z Bratislavského hradu. V spolupráci
s Umeleckou besedou Slovenska vás
všetkých pozývame na jej slávnostné
otvorenie dňa 20. 4. 2017 o 16.00 h. Zároveň sa intenzívne pracuje na expozícii
o Liptovskom Jáne, ktorá bude nainštalovaná v pivničných priestoroch kultúrneho domu do konca júna.

než hodinová zmes krásnych piesní pod
vedením Petra Tajáta a Petry Dubjelovej.
Koncert, ktorý už má svoju 7-ročnú tradíciu sa teší veľkému záujmu ľudí a pozvaných hostí. Aj touto cestou vyjadrujem svoje poďakovanie všetkým účinkujúcim a dirigentom.
Petra Dubjelová

Zberný dvor

V mesiacoch máj až jún sa budú v obci
opravovať miestne komunikácie, ktoré
dostali počas tejto zimy zabrať a zväčšili sa výtlky na mnohých úsekoch ciest.
Niektoré komunikácie budú musieť prejsť celkovou rekonštrukciou, ako ulica
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Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti…
Necelá stovka fašiangujúcich Jánčanov všetkých generácií sa v sobotu 18.
2. 2017 zišla pred kultúrnym domom,
a za zvukov rezkej muziky začal fašiangový sprievod.
Tradične už pochodovali princezné,
kráľ s kráľovnou, čert a zvieratká,… Ani
tento rok nesklamali seniorky, tentoraz
ako futbalové mužstvo. Zrejme aby, nahnali jánskym futbalistom strach, že je
tu aj konkurencia … Veru veselo bolo
v sprievode i okolo. Začiatok pohostenia u Marty naznačil, že to bude náročná trasa. Zastavenie u Koníka, Moravici, a potom už Nová ulica, ktorá sa veru
tento rok nedala zahanbiť. Ochutnávka
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šišiek, fánok, i slaných maškŕt, hojne
prelievaných „zosilneným“ čajom, pridávala do kroku pochodujúcim. Pozdravili Budovcov, Garabášovcov, Dubravcovcov, Peniažkovcov, Lukáčovcov,
Mlynčekovcov, kaštieľ Gerhát, obecný
úrad, Hlavienkovcov, a už tu bol hotel
Štart – cieľ fašiangového putovania. Tu
čakali príchodiacich voňavé šišky s teplým čajom a diskotéka mohla začať. Pri
vyhodnotení masiek bolo veselo, vyhralo futbalové mužstvo, ktoré ukázalo, že
vie nielen tancovať, ale aj kopať do lopty. Cenu si prevzala najstaršia účastníčka Anna Strapoňová a za najmladších
rodina Martimko Kompišová a turisti
z Liberca.



Fašiangy teda skončili, pekne sme sa
s nimi rozlúčili, a tak sa môžeme pripravovať na Veľkú noc.
Adela Nikitinová
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ZO SZPB v Liptovskom Jáne a obec Liptovský Ján
vás pozývajú na oslavy

72. výročia oslobodenia vlasti

dňa 8. mája 2017
pri pamätníku padlých o 17.00 h.

Oslava MDŽ po novom
Na oslavu MDŽ sme do poštových schránok dostali pozvanie od starostu obce
a poslancov OZ. Po mnohých rokoch
sa toto podujatie prvýkrát uskutočnilo
v zrekonštruovanom kultúrnom dome.
Privítalo nás krásne vyzdobené informačné centrum s milou, veselou jarnou
tématikou, ktorú pripravila pani Z. Melnová. Starosta obce nás vítal milými slovami a krásnymi karafiátmi. V sále sme
po prvý raz obdivovali novučičké javisko s nádhernou oponou. Všetci sme boli
nadšení, že práve oslava sviatku žien zahajuje kompletné fungovanie tejto sály.
Tá sa naplnila do posledného miesta.
Renátka Hurajová slovami básnika otvorila program osláv MDŽ. Pán starosta
sa pripojil, poďakoval ženám, matkám,
starým matkám, babkám za všetko, čo
v práci v rodinách a v starostlivosti o deti

vykonávajú. Zaželal všetkým pevné zdravie, šťastie a pohodu v rodinách a poprial
krásne zážitky z programu detí a žiakov
ZŠ s MŠ a z divadelného predstavenia
ATAK 9 z Dovalova. Program detí aj divadelné predstavenie sa prítomným veľmi páčili a boli odmeňované veľkým potleskom prítomných, za čo im patrí naša
úprimná vďaka. Veď čo môže byť krajšie
ako vidieť vlastné deti a vnúčatá recitovať, spievať a tancovať na javisku? Za prípravu príjemne stráveného popoludnia
ďakujeme starostovi obce Mgr. Jurajovi Filovi, poslancom OZ a pracovníčkam
IC Ing. Z. Mlynčekovej a Mgr. L. Kubáňovej a všetkým zamestnancom, ktorí sa
na príprave osláv MDŽ podieľali. Tešíme
sa na ďalšie stretnutie v tomto krásnom
kultúrnom stánku.
Viera Brtáňová

OZNAM

zber zeleného
odpadu
Od 3. 4. do 31. 9.
v pondelok od 7.00 h.
Odpad, ktorý nebude včas
vyložený sa vyvezie až nasledujúci týždeň. Väčšie
množstvo zeleného odpadu je potrebné vopred nahlásiť na obecnom úrade.

VÝKUP PAPIERA

Deň učiteľov
Dňa 31. marca sa v priestoroch Štartu stretli učitelia, pedagogickí i nepedagogickí
zamestnanci škôl. Starosta Mgr. Juraj Filo poďakoval a ich za zodpovednú a záslužnú
prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí. V závere zazneli slová úprimných prianí
do ďalších dní – najmä pevné zdravie a trpezlivosť v zapaľovaní pochodní na ceste
poznania a odovzdávania vedomostí.
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V dňoch: 26. 4., 28. 6., 30. 8., 25.10., 27.12.2017
o 15.00 h pred vstupom do sobášnej miestnosti na obecnom úrade.
Vykupujú sa: noviny, časopisy, letáky, kartón (každé samostatne zviazané)
Hygienické potreby za: 3 kg = 1 kotúčik toaletného papiera MAXI 2 - vrstvový
10 kg = 10 ks hygienické vreckovky 3 - vrstvové alebo
1 balíček kuchynské utierky 2 - vrstvové
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Zo školy

Školské kolo
Hviezdoslavovho Kubína
Hviezdoslavov Kubín, súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, sa v mesiaci február uskutočnila aj
na našej základnej škole. Každý s knižkou v rukách, opakujúc si text, sústredený, odhodlaný podať čo najlepší výkon.
Nie je jednoduché vystúpiť pred tabuľu
s prednesom a zvládnuť i uprené pohľady spolužiakov. Tí najúspešnejší však
postúpili do školského kola, ktoré sa realizovalo 14. – 15. marca 2017 v priestoroch ZŠ. Víťazi jednotlivých kategórií si
svoje sily zmerajú na obvodnom kole
v Liptovskom Mikuláši. Okrem fotografie prikladáme aj výsledkovú listinu.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim držíme palce, nech i naďalej
čo najlepšie reprezentujú seba i svoju
školu.
Výsledky školského kola 14. 03. 2017 – 15.
03. 2017
I. kategória 2. - 4. ročník
Poézia
1. miesto: Simona Kompišová 4.roč.
2. miesto: Nataša Mlynarčíková 3. roč.,
Teodor Dobiáš 4. roč.
3. miesto: Júlia Tajátová 2. roč., Patrik
Čurný 4. roč.
Próza
1. miesto: Caroline Kubáňová 2.roč
2 miesto: Simona Burdelová 3. roč., Katarína Urbanová 4. roč.
3. miesto: Aneta Šikulajová 4. roč
II. kategória 5. - 6. ročník
Poézia
1. miesto: neudelené
8
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2. miesto: Tomáš Kyseľ 6. roč.
3. miesto: Oľga Filippová 6. roč.
Próza
1. miesto: Anička Daňová 6. roč.
2. miesto: Kristína Macková 6. roč.
3. miesto: Vanesa Šimková 5. roč.
III. kategória 7. – 9. ročník
Poézia
1. miesto: neudelené
2. miesto: Terézia Jezná 8. roč.
3. miesto: Adriána Pavelicová 8. roč.
Próza
1. miesto: neudelené
2. miesto: Samuel Daňo 8. roč.
3. miesto: Ema Balcová 8. roč
Do okresného kola postupuje: Caroline
Kubáňová, Simona Kompišová, Anna
Daňová. BLAHOŽELÁME!

Karneval alebo
„Ja je niekto iný…“

Obdobie fašiangov (od Troch kráľov
do Popolcovej stredy) je úzko spojené so zábavou. Je to čas, kedy sa ľudia
odkláňajú od bežných starostí, čas bálov, plesov a karnevalov. Posledný menovaný sa na našej škole uskutočnil 2.
februára tohto roku. Vhodnosť dátumu
podčiarkoval i fakt, že o deň neskôr nás
čakali polročné prázdniny a následne
i víkend. Netradičný štvrtok sme tak začali vyučovaním v maskách, potom akcia pokračovala v telocvični ZŠ. Oživenie
priniesla aktivita „nájdi svoju rozprávkovú dvojicu.“ A tak si psík hľadal mačičku,
Kubko Maťka, ale i (mnohými zabudnutý) Kremienok Chocholúšika. Deň sme
ukončili voľnou zábavou. Veríme, že aj
budúci rok žiaci a učitelia popustia uzdu
svojej fantázie a opäť absolvujeme karneval v kostýmoch od výmyslu sveta.

dôležitosť snáď ani nie je potrebné pripomínať. Druhou možnosťou bolo gramaticky správne písanie diktátov. V závere januára si svoje „ťažko zarobené
dukáty“ mohli žiaci v priestoroch školskej
knižnice vymeniť za hodnotný tovar, zakúpiť knihy, omaľovávanky, rôzne školské
pomôcky, nálepky, diáre a mnoho iného.
Dokonca i „sladkochtiví“ si prišli na svoje. Obdobná akcia sa bude opakovať aj
na konci školského roka. Všetkých tak
povzbudzujeme k aktivite a želáme veľa
úspechov.

Predškoláci u prvákov

Tvorivé valentínske dielne
Pre všetky viac či menej kreatívne duše
bol 13. február ideálnych dňom na to,
aby si s pomocou skúsených pani učiteliek na tvorivých dielňach vyrobili niečo,
čím potešia človeka, ktorého majú radi.
Techniky práce i použitý materiál boli
skutočne rôznorodé. Od strihania, skladania a lepenia papiera až po šitie a vyšívanie. Všetky výrobky však mali niečo
spoločné. Boli pripravované s láskou
pre toho, na ktorom autorovi skutočne
záleží.
Mgr. Ingrid Kucháriková

Valentín v ŠKD
Silu a šikovnosť si mohli deti, navštevujúce ŠKD, vyskúšať 10. 02. 2017 v súťaži Traf srdce. Podľa názvu mali deti trafiť do cieľa v tvare srdca. Princíp bol ako
v golfe, na čo najmenej hodov, keďže
cieľ ležal pomerne ďaleko.

Čítaš – nakupuješ!
Deň 31. január je každoročne špeciálnym dátumom pre všetkých školákov.
V deň vysvedčení, kedy sa končí prvý
polrok, sa všetci žiaci prvého stupňa
našej základnej školy zúčastnili netradičných trhov. Počas celého polroku
získavali od svojich pani učiteliek dukáty. A kadiaľ viedla cesta? Tentokrát nepísali ani písomky a ani sa nehodnotili
domáce úlohy. Prvou možnosťou zisku
dukátov bolo čítanie s porozumením.
Mimochodom, tento rok je vyhlásený za rok čitateľskej gramotnosti. A jej

Originálne darčeky na Valentína si mohli
deti vyrobiť na Valentínskych tvorivých
dielňach (13. 02. 2017), ktoré pre ne pripravil Žiacky parlament.
Mgr. Zuzana Daňová

„Tak ste vyhrali, pán Kolbaba,“ povedal
prvý diablik, „lebo ste mali tú najvyššiu
kartu čiže srdcové eso.“„Prepáčte, že som
taký smelý,“ odpovedal pán Kolbaba, „ale
viete to iste, že je to taká vysoká karta?“
„Myslíte, že to nepoznám?“ vraví rarášok.
„To je predsa lístok, čo píše mládenec dievčaťu, ktoré má rád viacej ako seba.“
(Karel Čapek – „Poštárska rozprávka“)
Aj túto rozprávku, ktorá hovorí o ľudskej
láske, sme si čítali v Školskom klube detí



Vo štvrtok 9. marca 2017 privítali naši
prváci vzácnu návštevu – svojich mladších kamarátov, predškolákov z materskej školy, vrátane pani učiteľky Zuzky
Martinkovej. Po vzájomnom zoznámení prváci prezentovali všetko to, čo sa
od septembra na hodinách matematiky, čítania či písania naučili. A rozhodne toho nebolo malo! Neskôr nasledovala výmena úloh. Predškoláci zasadli
do školských lavíc a prváci sa na malý
okamih stali pozorovateľmi. Ich „sprievodkyňou“ sa stala pani učiteľka Nováková (triedna prvákov). Škôlkari sa tak
po prvýkrát mohli zoznámiť s Hupsom,
bábikou, ktorá ich bude sprevádzať počas budúceho školského roka pri spoznávaní písmeniek, neskôr slovíčok a prvých viet. A čo myslíte, tešia sa do školy?
Určite áno, veď doma už na mnohých
čakajú nové aktovky či peračníky. V závere ukážkovej hodiny si vyslúžili obrovský potlesk. Želáme, aby im to pravé
školské nadšenie vydržalo čo najdlhšie.

v rámci aktivít v týždni okolo 14. 02. 2017.
V kalendári v ten deň oslavuje meniny
Valentín. Rozvíjali sme aj iné kľúčové
kompetencie, nielen čitateľskú gramotnosť, ale aj priateľstvo, spoluprácu, vzájomnú komunikáciu, obratnosť a silu.
Prvou akciou na tento sviatok bola Srdiečkománia 9. 2. 2017. Výsledok spolupráce v lepení farebných srdiečok zdobí
chodbu na prvom poschodí a má podobu jedného obrovského srdca.


Chceš hrať divadlo,
zapojiť sa do
tvorivých aktivít
v divadelnom
súbore?
Stretneme sa každú
stredu v kultúrnom
dome v čase od
15.00 do 17.00 h.
Tel. číslo: 0903 227 221
Noviny z Jána
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Okienko seniorov
ZO JDS v Liptovskom Jáne uskutočňuje svoju činnosť prevažne v kultúrnom
dome. V miestnostiach na poschodí sa
pravidelne stretávame na zasadnutiach
výboru a Milan Brtáň, Margita Dúbravcová a Jana Pivková „chytajú muchy“ začínajú pracovať na nových počítačoch.
Každý utorok sa stretávame v KD dole
v multifunkčnej miestnosti, kde sa stretávajú členovia, ktorí sa venujú hlavne
ručným prácam. 15. 11. sme pozvali členky ZO JDS z Uhorskej Vsi a Podturne. Pozreli sme si spoločne zrekonštruované
priestory a návštevníci obdivovali hlavne ručné práce a paličkovanie našich
členiek.
Nový rok sme v hojnom počte privítali
v amfiteátri pri KD. Bolo to milé stretnutie so starostom obce a poslancami OZ.
Vzájomne sme si zaželali šťastný nový
rok, aby sme ho prežili v zdraví a rodinnej pohode, plní elánu v aktivitách, ktoré nás čakajú. Dychovka hrala do tanca
aj spevu, škoda že muzikantom krehli prsty od mrazu. Ešte šťastie, že nás
všetkých zohrieval teplý čaj s rumom.
Ešte krajší zážitok sme mali na Trojkráľovom koncerte 6. 1. v rímskokatolíckom
kostole. Koncert si vypočulo veľa členov,
veľa z našich členov bolo aj účinkujúcimi –
či ženy v ženskom rím.-kat. spevokole, alebo muži v mužskom ev. spevokole.
Spolupráca zákl. organizácií v okrese sa
odzrkadľuje aj v účasti predsedníčky ZO
s členmi na výročných schôdzach v Podturni. V Bobrovci sme boli na VČS spoločne s Adelou Nikitinovou, v Uhorskej
Vsi s Annou Strapoňovou. Účasť na VČS
má pre nás veľký význam, lebo nadobúdame nové poznatky, oboznamujeme
sa s novými aktivitami, ktoré môžeme aj
my uskutočniť v našej ZO. Tak sme získali plán divadelných predstavení v Spišskej Novej Vsi a v Košiciach. Na jednotlivé divadelné predstavenia sa treba prihlasovať v značnom predstihu, aby sa
mohli zakúpiť vstupenky, lebo o predstavenia je zo strany seniorov značný
záujem. Plán akcií aj divadelných predstavení bude vždy vyvesený na tabuli
oznamov na vstupných dverách expozície Naše dedičstvo.
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a namáhavá. Napriek tomu sa tešíme
na Fašiangy na budúci rok. I keď účastníkov bolo pomenej, stále nás teší, že sa
v obci táto tradícia zachováva.
V mesiaci jún chceme uskutočniť poznávací zájazd . Ešte sme sa nerozhodli,
akú trasu z návrhov členov vyberieme.
Veríme, že sa nám s pomocou manželov
Na VČS COOP Jednoty v Lipt. Jáne 13. 2.
sme boli väčšinou členovia ZO. Predsedníčka Erika Janovčíková podala správu
o činnosti výboru, o spolupráci s predajňou COOP a o celkovej činnosti a hospodárení COOP Jednoty v Lipt. Mikuláši.
Viera Brtáňová vystúpila v diskusii a poďakovala v mene seniorov a aj celej verejnosti za zrekonštruované priestory
predajne, čo bolo už veľmi nevyhnutné, vzhľadom na cestovný ruch. Poprosila Katku Števkovú, zást. vedúcej, aby
tlmočila naše poďakovanie na podniku
v Lipt. Mikuláši nielen za zväčšenie predajne, ale hlavne za poskytnutie ďalších
priestorov pre účely našej expozície. Vedúcej predajne Jane Jurčovej poďakovala za spoluprácu a pomoc v minulom
roku. Vyslovila presvedčenie, že si dobré vzťahy udržíme aj v budúcnosti. Poskytli nám finančnú výpomoc na zájazd
na Vychylovku. Erike Janovčíkovej ďakujeme za spoluprácu, ktorú budeme ďalej prehlbovať.



Touto cestou chcem upozorniť našich
členov, aby sa vzájomne informovali
o aktivitách, či už u členov výboru, alebo na nástenke oznamov na dverách
expozície Naše dedičstvo.

TVORIVÉ DIELNE

Aj v tomto roku sa skupinka žien
schádza v KD pri ručných prácach.
Zameriavame sa na rôzne techniky.
Pod vedením Ivety Lukáčovej sme
sa na prelome rokov učili paličkovať.
Prebrali sme základné techniky a väzby. Na jednoduchom obrázku sme
využili: plátenko, pletence, pikolky,
plátenko do rohu, prekladané plátenko, spájanie úpletov, atď. Vyskúšali
sme aj pol pár a lístočky.
Vo februári sme začali zdobiť veľkonočné vajíčka rôznymi spôsobmi:
maľovanie voskom, opletanie drôtom, servítkovou technikou, škrupinkami, niťami, háčkované, madeirované, vŕtané a maľované voskom.
V apríli vyskúšame jarné aranžmány
a pletenie z papiera. A potom, keď sa
oteplí: HURÁ DO ZÁHRADY!
Pre uľahčenie práce sme si zakúpili
náradie: vŕtačku – hobby na vajíčka,
tavnú pištoľ, rezačku papiera, rôzne
farby a pastelky, lepidlá, štetce, koráliky, ...
Plánujeme ešte kúpiť spoločenské
hry, aby sme mohli v príjemnom
prostredí a v kruhu priateľov tráviť
zimné poobedia.
Margita Dubravcová

NEZABUDNUTEĽNÉ ZÁŽITKY

Na príprave fašiangového sprievodu 18.
2. mali veľký podiel naše členky – skupina, ktorú organizovala Anna Strapoňová, za čo jej vyslovujeme poďakovanie. Tohto roku pre neprítomnosť rodiny Šutliakovej, masky nebolo treba šiť,
zariadili sme futbalové dresy. A tak naše
seniorky konkurovali mladým futbalistom, s ktorými kráčali spolu v sprievode
dedinou. No vzhľadom na pribúdajúci
vek senioriek je trasa dedinou už dlhá

Eichlerovcov podarí zabezpečiť pekný,
zaujímavý a hodnotný výlet.

Pri rôznych stretnutiach navrhovali naši členovia návštevu Hrebienka
a domu s ľadovými sochami. Hľadali
sme vhodný termín, zladili sme všetky naše možnosti a 15.2.2017 sme sa
vybrali vlakom do Vysokých Tatier.
Bol prekrásny deň. Stanica v Lipt.
Mikuláši bola plná seniorov zo Žiaru, Smrečian, Lipt. Mikuláša, Závažnej Poruby. Aj keď sme mali problémy so seniorskými lístkami (boli vypredané), neubralo to z našej dobrej

nálady. Raňajšia cesta bola plná očakávania a spiatočná plná dojmov
a rozhovorov o kráse, ktorú sme videli. Umelecké diela z ľadu, ktoré sme
videli, sa ani nedajú opísať. To treba
len zažiť. Po prehliadke sôch a interiéru Ľadového domu sme si posedeli
vonku na slniečku pri kávičke, čo tiež
patrí k peknému seniorskému výletu.

VIANOČNÁ KAPUSNICA

Na deň 14.12.2016 sme pripravili posedenie s kapustnicou spojené so zábavou pri našej hudbe Senior Bend.
Stretnutia pri stromčeku sa zúčastnilo 70 členov. Ako vždy, čakalo nás príjemné krásne pripravené prostredie
a výborná kapustnica, za čo ešte raz
vyslovujeme poďakovanie ved. hotela a celému personálu. Popri zábave sme sa zamerali aj na naše aktivity, rozdali sme anketové lístky, kde sa
členovia vyjadrili k aktivitám na budúci rok. Tiež sa mali možnosť prihlásiť sa na rekondičné pobyty na rok
2017. Konkrétne podnety od členov
boli podkladom pre plán činnosti
na budúci rok. Stretnutia sa zúčastnil aj starosta obce, s ktorým sme
družne podebatovali. Pri našej hudbe - Mlynčekovcoch, sme si zatancovali a zaspievali. Ani sa nám nechcelo rozísť, tak sa niekedy zasa stretneme pri našom Senior Bende. Na záver
sme si popriali krásne sviatky a veľa
šťastia a zdravia v novom roku.

Expozícia Naše dedičstvo

Po niekoľkomesačnom zatvorení expozície, po rekonštrukcii budovy, pripravujeme nové otvorenie expozície.

Po vysťahovaní priestorov za miestnosťou,
kde sme robili krátkodobé výstavy, sme
od COOP Jednoty dostali ešte dve miestnosti a WC. Tieto priestory chceme upraviť
tak, aby sme sa tu mohli stretávať. Z predelenej miestnosti sme odstránili panel
oddeľujúci výstavnú časť. Teraz bude celá
slúžiť na výstavné priestory. Od 23. 2. sme
začali upratovať. Pomaly sme dostávali exponáty na svoje miesta. Trochu nás zdržala
potreba nové priestory vymaľovať. Veľmi
nám pomohlo, že p. Ján Kubáň nám tieto
práce urobil hneď, ako sme ho požiadali.

Od samého začiatku upratovania veľmi
ochotne prišli pomôcť: O. Mlynčeková,
A. Strapoňová, M. Budová, D. Matejková, E. Čabajová, M. Čurná, Z. Melnová,
J. Perdeková, V. Brtáňová. Všetko sa robí
pod vedením J. Lukáča. Inštalovanie exponátov, návrhy na ich umiestnenie je
pod citlivým odrazom jeho výtvarného cítenia. Veľkým prínosom v tomto
smere je aj aktivita Z. Melnovej. Ukončenie poriadkových prác plánujeme
v 12. týždni. Potom nainštalujeme výstavu fotografií Jána Hučíka. Vyslovujeme
poďakovanie všetkým členom, ktorí sa
podieľajú na upratovacích prácach, predovšetkým J. Lukáčovi za všetku prácu,
ktorú odviedol.

Okresné oslavy MDŽ
Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čaro-krásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol
svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná
obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky.
Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena
krásnym pôvabom. Prajeme Vám pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej
lásky a zaslúženej úcty.
Okresných osláv MDŽ v Lipt. Mikuláši
8. 3. 2017 sa zúčastnili Mária Gloneková, Mária Kráľová, Dagmar Mišúnová,
Jana Pivková a Viera Brtáňová. K ženám
z celého okresu sa prihovoril primátori Ing. Ján Blcháč, Mgr. Branislav Tréger,


Ing. Rudolf Uranovič, št. tajomník MV SR,
predseda OV JDS Michal Kotian. Vo svojich príhovoroch poďakovali a zablahoželali ženám, matkám, starým matkám
k sviatku. V programe vystúpil spevokol sv. Jána Krstiteľa pod vedením Petry Dubjelovej a jej kolegov. Zaspievali
a zahrali niekoľko krásnych piesní, ktoré chytili za srdcia všetkých prítomných.
Refrén zo známej piesne Haleluja znel
celou sálou a pospevovala si ho väčšina
prítomných. Prítomní chlapi obdarovali
všetky ženy kytičkou klinčekov, čo bolo
veľmi milé. Veľmi pekne im ďakujeme.
Mgr. Jana Pivková
Noviny z Jána

 Apríl 2017



11

Okienko seniorov
Hodnotíme svoju činnosť
Január sa stal už po mnoho rokov mesiacom hodnotenia našej činnosti. Nielen na zasadnutí výboru, ale aj mimoriadne sme sa zaoberali hodnotením
úloh, ktoré sme si na výročnej členskej
schôdzi 26.1.2016 stanovili.

25.1.2017 sme uskutočnili VČS našej JDS
na ktorú sme pozvali hostí: Mgr. Juraja
Filu, starostu obce, Mgr. Lenku Mitrengovú, prednostku OÚ v Lipt. Mikuláši,
Ing. Alenu Uličnú, riad. soc. poisťovne,
Emmu Žiškovú, predsedníčka rev. komisie KO v Žiline, Máriu Multáňovú, preds.
ZO v Uhorskej Vsi, Kvetoslavu Chlebovú,
členku ZO JDS, Vieru Vozárikovú, preds.
ZO JDS v Podturni, Evu Huštákovú, taj.
ZO JDS. Mgr. Petru Dubjelovú, dirigentku spevokolu sv. Jána Krstiteľa a Mgr. Juraja Záborského, fotodokumentaristu
obce, ktorých predsedníčka našej ZO
Viera Brtáňová na rokovaní srdečne privítala. Zároveň privítala nových členov:
Františka Fideráka, Daniela Hanku, Ondreja Hlada, Máriu Ďuricovú, Jaroslava
Melnu a Vladimíra Mlynčeka, ml. Zaželala im, aby sa v našom kruhu cítili dobre,
aby sa zapojili do činností a aktivít, popriala im do spoločnej práce veľa chuti
a elánu.
Od konania minuloročnej VČS nás opustili Mária Garabášová, Anna Niňajová a Božena Lukašíková. Ich pamiatku
sme si uctili minútou ticha. Po tomto
akte predsedníčka Viera Brtáňová odovzdala slovo Brtáňovi, ktorého výbor

ZO poveril vedením rokovania VČS. Pán
Brtáň oboznámil členov s programom,
zvolili sme návrhovú komisiu, ktorá
v zložení p. Cholvadtová, predsedníčka, p. Hanková a p. Mlynarčík, ktorá bola
jednomyseľne schválená. Pani Brtáňová predniesla správu o činnosti, ktorá
obsahovala všetky oblasti činnosti: rozširovanie členskej základne, sociálnu
a zdravotnú, športu a turistiky, kultúrno-spoločenskú, brigádnickej činnosti, vzdelávania a mediálnej činnosti,
činnosť výboru ZO. V týchto aktivitách
uviedla činnosti, ktoré sme v uplynulom roku urobili. Pani Dubravcová predniesla správu o hospodárení za rok 2016
a návrh na rok 2017. Milan Brtáň predniesol správu revíznej komisie, Magdaléna Budová plán činnosti na rok 2017.Viera Brtáňová vyzvala členov, ktorí sa dožili v druhom polroku jubileí, na prevzatie
gratulácie a kytice karafiátov: k 90-ke
p. Elena Kaciánová, k 80-ke p. Viera Brziaková, Natália Vadovická, k 75-ke Rudolf Gajar, Anna Droppová, Irena Čániová, Nadežda Cholvadtová, k 70-ke Oľga
Chudovská, Darina Podhorská.
K blahoželaniu sa pripojil aj starosta obce Juraj Filo. Viera Brtáňová ďalej
uviedla, že výbor vyhodnotil aj aktivitu
členov a občanov a rozhodol udeliť im
Ďakovné listy nasledovne:

Za ZO JDS v Liptovskom Jáne
pripravila predsedníčka Viera Brtáňová

ZÁSADY PRVEJ POMOCI
Ďalej Mgr. Jane Pivkovej a Želmíre
Šutliakovej za aktívnu prácu v ZO JDS
v Lipt. Jáne, za pomoc a spoluprácu
v prospech starších občanov.
Mgr. Petre Dubjelovej Dis. art. a Mgr. Jurajovi Záborskému za pomoc a spoluprácu v prospech starších občanov.
Pani Pivková poďakovala za ocenenie,
ktoré sa im dostalo a uviedla, že vie,
koľko úsilia p. predsedníčka Brtáňová na všetko vynakladá. Za jej prácu jej
venovala „knihu“, v ktorej spracovala
celý rok aktivít 2016 s peknými kolážami. Pani Brtáňová bola veľmi prekvapená a dojatá, darček prijala so srdečnou
vďakou.
V diskusii vystúpila Lenka Mitrengová, ktorá uviedla, že sa teší z úspechov
i početnosti našej organizácie a zaželala
nám veľa elánu do ďalšej práce. Obdobne sa vyjadrila aj p. Uličná, ktorá využila
situáciu a poinformovala nás o niektorých oblastiach soc. zabezpečenia, lebo
seniori si niektoré otázky vysvetľujú
inak, ako v skutočnosti sú. Vysvetlila

možnosti valorizácie dôchodkov, problematiku starodôchodcov.
Juraj Filo povedal, že vždy medzi nás rád
príde, rád si pobeseduje a pomôže, kde
bude treba.
Správa podľa starostu bola vyčerpávajúca a odzrkadľovala rozsiahlu činnosť ZO.
Poďakoval za pomoc a spoluprácu Viere
Brtáňovej, ako aj jej aktívne vedenie základnej organizácie.
Záverom Brtáňová poďakovala výborom troch urbárskych a pozemkových spoločenstiev za sponzorské dary
v roku 2016. Poďakovala OU a starostovi za pomoc a spoluprácu a uistila
ho, že v prípade potreby budeme nápomocní. Poďakovala aj zamestnancom hotela Štart za krásne pripravené
prostredie a výborné jedlo, ktoré bolo
„ochutené“ hudbou našich Senior Bend
- Mlynčekovcov.

Turistika s KST Lipt. Hrádok

- smrek s pestrofarebnými stuhami. Druhý deň bol na programe Považský Inovec
a prechod z Bezovca na zrúcaninu hradu Tematín neďaleko kúpeľov Piešťany.
V júli sa Daniela Frohlichová zúčastnila
8 denného zájazdu do Južných Čiech
a do okolia Karlových Varov.

Anne Strapoňovej za dlhoročnú prácu
vo výbore ZO JDS, za pomoc a spoluprácu v prospech starších občanov.

Bielych Karpát. Hneď prvý deň sme vystúpili na Veľkú Javorinu nad Starou Turou a navštívili veľmi zaujímavé Sklárske múzeum v Lednických Rovniach aj
Lednický hrad, na ktorý sme sa museli
vyštverať po dlhom železnom rebríku.
Bolo to náročné a dobrodružné. Nevedeli sme si predstaviť, ako tam miestni
mládenci vyniesli a upevnili vysoký máj
Apríl 2017
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Výklad, ukážky, prevencia úrazov,
chorôb bola podaná na vysokej odbornej úrovni. No boli sme veľmi
sklamaní nízkou účasťou členov.
Prišlo ich veľmi málo, čo je na ich
škodu, lebo prišli o mnoho potrebných informácií. Poznajúc napríklad
predchádzajúce príznaky infarktu,
mozgovej príhody, mnohí ľudia by
mohli prežiť. Odporúčame všetkým
členom, aby väčšou účasťou na odborných prednáškach zvýšili záujem
o vlastné zdravie.

Viera Brtáňová, predsedníčka ZO JDS v Lipt. Jáne

Z bohatej ponuky klubu slovenských
turistov v Liptovskom Hrádku sme si
v roku 2016 vybrali niekoľko viacdenných výletov. V máji sme sa zúčastnili
trojdňového poznávacieho výletu do

12

V oblasti zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s MUDr. Martou
Voštinákovou. Sama nám v minulom roku navrhla, aby sme na nasledujúcom stretnutí hovorili o zásadách prvej pomoci, v čom majú občania a tiež seniori značné rezervy.
Tak sme spoločne 23.11.2016 zorganizovali stretnutie s riaditeľkou Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši
p. Kubíkovou.

V polovici septembra sme spoznávali
krásy a zaujímavosti Podpoľania. Očarili
nás zrekonštruované hrady Vígľaš a Halic, zrúcanina hradu Divín aj kaštieľ v Divine. Vyšli sme na Poľanu, prešli pohorie
Ostrožky a Javorie, navštívili Zvolen aj
Detvu a prešli sme sa aj po malej obci
s názvom Praha. Vďaka mimoriadne
teplému počasiu sme sa každý podvečer, po návrate z turistiky, kúpali v priehrade Ružiná.
Všetky tieto krásne poznávacie zájazdy
organizovala celé roky pani Hanka Literová, ktorá náhle, po krátkej chorobe,
v januári 2017, zomrela. S láskou v srdci na ňu spomíname a smútime za ňou.
Valéria Jandová
Česť jej pamiatke.


Jedávate špenát?
Pamätám si časy, keď v školskej kuchyni začali pripravovať špenátový
prívarok k hovädziemu mäsu a vareným zemiakom, prípadne miesto
mäsa bolo varené vajce. Vôbec nám
to nechutilo a niektorí žiaci si porciu
ani k okienku nešli vziať.
Dnes sa však opäť dostáva k slovu
a začíname objavovať nielen jeho
chuť ale aj zdravé zloženie. Čerstvé
špenátové listy sú vďačnou ingredienciou do cestovín, k mäsu, do šalátov ako príloha atď.
Pre náš organizmus má mnoho priaznivých účinkov. Špenát je výborným
zdrojom kyseliny listovej, vitamínu
A, železa a vitamínu K. Rovnako ako
ostatná listová zelenina obsahuje
tiež vlákninu, horčík a vápnik. Priaznivo vplýva na prekyslený organizmus,
robí ho zásaditým. Je bohatým zdrojom omega 3 mastných kyselín. Pre
kúpačov na veľkú noc si môžeme pripraviť napr.:

Špenátová roláda

1 balík mrazeného špenátu, 120 g polohrubej múky, 6 vajec, 1 čajová lyžička
oleja a masla, 100 g šunky, 1 ks taveného syra, cibuľa, soľ, cesnak podľa chuti
Špenát najskôr rozmrazíme, pridáme
polohrubú múku, prelisovaný cesnak,
3 žĺtka, maslo, olej a soľ. Samostatne si
z troch bielkov vyšľaháme tuhý sneh,
ktorý vmiešame do špenátovej hmoty.
Cesto vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme na 160
°C po dobu 10–15 minút. Po upečení
položíme na cesto navlhčenú utierku, stočíme a necháme odpočívať zopár minút. Následne cesto odrolujeme a naspäť zrolujeme už bez utierky
a necháme vychladnúť. Pripravíme
si náplň. Tri vajíčka uvaríme natvrdo
a nakrájame najemno, primiešame tavený syr a nadrobno nakrájanú hydinovú šunku a cibuľu. Roládu natrieme
pripravenou náplňou a znovu zrolujeme. Zabalíme do alobalu a necháme
v chladničke stuhnúť.
-piv-
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Dokonané!
Obdivujeme, s akou bdelosťou, sústredenosťou a rozumnosťou Pán Ježiš znáša utrpenie na kríži. Niekto iný by snáď
nemohol vydať hlásku, alebo by jeho
myšlienky boli nesúvislé, zmätené. Pán
Ježiš si však do poslednej chvíle zachováva čistú myseľ. Ukrižovaný bol o 12.
hod. Keď sa priblížila 15. hodina, zvolal
Ježiš: Dokonané a odovzdal svojho ducha Bohu. Čo týmto posledným slovom
mal Ježiš na mysli?
1. Utrpenie sa pri Ježišovi práve vystupňovalo. Keď Ježiš okúsil ocot, ktorý Mu
podali namiesto vody, povedal „Dokonané!“ - čím vyjadril: Toto je už to posledné. Teraz už utrpenie končí. Odchádzam tam, kde ma už moji prenasledovatelia nebudú môcť nasledovať. Tam
už nebude sĺz ani bolestí.
2. Dokonané, to znamená, že Ježiš naplnil rady a prikázania svojho Otca ohľadom utrpenia. Tak to bolo napísané
o Ňom a On sa postaral, aby bola zachovaná každá čiaročka zákona. Keď
Pán Ježiš bral na seba utrpenie, modlil
sa: „Otče, nech sa stane Tvoja vôľa.“ A teraz to dokonáva. Jeho pokrmom je činiť
vôľu Otca.
3. Dokonané, to znamená, že všetky
predpovede a proroctvá Starej zmluvy
odkazujúce na Mesiáša sa naplnili. Ktoré
sú to? Sme prekvapení, že mnohé proroctvá sú plné podrobností a nič z toho
nebolo vynechané, ale naplnilo sa. Tak
napríklad, bolo predpovedané, že Pán
Ježiš má byť predaný za 30 strieborných,

Čo sa udialo u evanjelikov
že Jeho ruky a nohy budú prebodnuté,
že Jeho šaty si budú deliť atď.
4. Je dokonané, to znamená, že staré spôsoby končia. Už neplatí Mojžišov
obradný zákon, ktorý prikazoval prinášať neustále obete za hriechy ľudu.
Už nie je možné ani viac sa spoliehať
na skutky zákona, lebo tie sú nedostatočné. Ale prichádza oveľa lepšia nádej.
5. Je dokonané, to znamená, že už končí hriech a je daný koniec prestúpeniam,
pretože prišla nová, večná spravodlivosť. Baránok Boží bol obetovaný, aby
odstránil hriechy sveta, a tak sa práve
stalo.
6. Je dokonané, to znamená, že Ježišov
pozemský život sa chýli ku koncu. Sú to
slová podobné tým, ktoré napísal apoštol Pavel: (2Tim 4, 7) „Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je
pripravený veniec spravodlivosti...“
7. Je dokonané, to znamená, že dielo vykúpenia a záchrany je teraz dokončené,
alebo predovšetkým tá najťažšia časť.
Spravodlivosti Božej bolo dokonale zadosťučinené, Satan dostal osudný zásah, otvoril sa prameň milosti.
Sme nesmierne vďační že toto všetko
sa môže týkať aj nás. Že my podobne
smieme nasledovať Ježišovu poslušnosť
a dôveru k nebeskému Otcovi, že naše
hriechy boli tiež pribité na drevo kríža
a že sme to my, kto môže mať vďaka Pánovej obeti život.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo sa chystá u evanjelikov?

Od začiatku tohto roka sa v cirkevnom
zbore konalo viacero zaujímavých podujatí, o ktorých vás chceme na tomto mieste informovať.

Deň

Evanjelický kostol Liptovský Ján

13. 4. 2017 Zelený štvrtok

17.00 h sl. Božie so spoveďou a VP

14. 4. 2017 Veľký piatok

9.00 h Pašiové sl. Božie so spoveďou a VP

9. 1. 2017 Zasadnutie Združenia evanjelických duchovných Liptovsko-oravského
seniorátu – Pravidelné mesačné stretnutie farárov z nášho seniorátu sa v januári
konalo v našom cirkevnom zbore. Prebiehalo v Kultúrnom dome v Podturni, kde
vďaka pomoci ochotných sestier sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru s chutným občerstvením. Ďakujeme aj starostovi Mariánovi Vojtíkovi za umožnenie
tohto stretnutia, ako aj akciovej spoločnosti Agria za zabezpečenie obeda.

16. 4. 2017 Veľkonočná ned.

9.00 h Slávnostné sl. Božie

17. 4. 2017 Veľkon. pondelok

9.00 h Slávnostné sl. Božie

23. 4. 2017 1. ned. po VN

Služby Božie v L. Jáne nebudú. ale všetci sa chceme zúčastniť osláv 500 h. výročia reformácie v Partizánskej Ľupči. Bude sa organizovať aj spoločný
autobusový zájazd.

30. 4. 2017 2. ned. po VN

9.00 h Rodinné sl. Božie

7. 5. 2017 3. ned. po VN

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP – Nedeľa
partnerstva

14. 5. 2017 4. ned. po VN

9.00 h Služby Božie – Deň matiek

14. 1. 2017 Novoročná akadémia - Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala
v obnovených priestoroch Kultúrneho
domu v Liptovskom Jáne. Na pódiu tu
postupne vystúpili rôzne zložky cirkevného zboru v programe, ktorý kopíroval
zvesť o príchode Spasiteľa Ježiša Krista.
Nechýbali ženský a mužský spevokol, ktoré spoločne stretnutie otvorili i zakončili
piesňou. Taktiež detský spevokol prispel
tromi piesňami. Deti z detskej besiedky
nám v scénke Anjelské Vianoce ukázali,
akú radosť majú anjeli v nebi z narodenia
Spasiteľa. Tri koledy zahrala na husliach
Simonka Kompišová. Mládež vystúpila so
scénkou Ruky a policajný duchovný Ján
Paciga sz duchovným slovom.

21. 5. 2017 5. ned. po VN

9.00 h Sl. Božie

25. 5. 2017 Vstúpenie Krista
Pána na nebo

18.00 h Sl. Božie

28. 5. 2017 Ned. po Vstúpení

9.00 h Rodinné sl. Božie – po nich budú súťaže pre
deti v rámci MDD

4. 6. 2017 Svätodušná ned.

9.00 h Slávnostné sl. Božie so spoveďou a VP

5. 6. 2017 Svätodušný pond.

17.00 h Slávnostné sl. Božie

11. 6. 2017 Svätá Trojica

9.00 h Sl. Božie

18. 6. 2017 1. ned. po ST

9.00 h Sl. Božie

25. 6. 2017 2. ned. po ST

9.00 h Sl. Božie

29. 6. 2017 Peter a Pavol

18.00 h Sl. Božie

3. 3. 2017 Svetový deň modlitieb – Opäť sa
evanjelici s katolíkmi stretli pri spoločnej
bohoslužbe pri príležitosti Svetového dňa
modlitieb. Stretnutie viedli sestry z Evanjelického cirkevného zboru i Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa. Piesne doprevádzali Anička Rakárová na husliach
a zborový farár Peter Taját na gitare. Ten
sa aj prihovoril slovom Božím.

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
• Stred-týždňové služby Božie – každý štvrtok o 18. hod. v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne

Témy tohtoročného stretnutia pripravili ženy z Filipín. Táto kresťanská krajina
má taktiež svoje problémy, na ktoré je
potrebné myslieť v modlitbách: domáce
násilie, obchodovanie so sexom, cestovanie za prácou doma i do zahraničia a katastrofy, ktoré zasahujú ľudí citovo i ekonomicky. Výťažok z tohto stretnutia bol
zaslaný organizácii na podporu filipínskych migrantiek KAAGAPAY.
14
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Výlet
do Kostolníkovej
dolinky
Prvý februárový piatok tohto roku
sa uskutočnil výlet žiakov zo základnej školy v Liptovskom Jáne k vodopádu do Kostolníkovej dolinky.
Túto lokalitu sme s deťmi navštívili
už v máji minulého roku, no nevedeli sme názov vodopádu a ani bočnej dolinky vybiehajúcej zo Záskočia. Predpokladali sme, že vodopád
bude po silných mrazoch zamrznutý a príroda nám pripraví nevšedné
divadlo. Predpoklad sa naplnil
a vodopád bol skutočne zamrznutý a namiesto malého potôčika tu
bol gigantický ľadový cencúľ v strede ktorého šumela voda. Bol to nevšedný zážitok a najviac nás tešilo
to, že sme vytrhli mladú generáciu
z virtuálneho sveta a dali jej zážitok
skutočný, spojený s námahou a pohybom v zasneženej zimnej bielej prírode. O názve Kostolníkovej
dolinky sme sa dozvedeli od pána
Jána Kuľhavého zo Závažnej Poruby, ktorý tu chodieval už ako dieťa
a dnes tu pôsobí ako poľovník. Výletu sa zúčastnili 3 pedagogické pracovníčky, 4 deti a 2 členovia Speleoklubu Nicolaus.
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek,
Stanišovská jaskyňa
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Najmenej známe sú štôlne v neprístupných svahoch Ludárovej hole. Boli to
St.Martinus štôlňa v r. 1796-1799 na železo, Pán Buch Pomáhaj, Hilf Gotts Stollen
na striebro a zlato v r.1783 - 1819.
Svätojánski zemania boli vykorisťovatelia
banského ľudu par excellence. V roku 1781
nerešpektovali patent Jozefa II o zrušení
nevoľníctva ani patent o zrušení poddanstva v roku 1848.

Haldy po ťažbe železnej rudy na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier

Vchod do štôlne vo Svidovskej doline

Svätojánske baníctvo úzko súvisí z rozvojom baníctva na Bociach, keďže celá ľavá
strana bocianky spadala pod majetky
Svätojánskych zemanov. Baníctvo na Svätojánskej Boci bolo od 14. storočia zamerané prevažne na ťažbu zlata, striebra
medi, olova a antimónu.

Podľa záznamov Júliusa Kürtiho bola
poniže starej šachty St. Michaeli, takmer
na vrchole Konského grúňa, v r.1784 otvorená Paschali štôlňa na striebro. V r. 1789
bola otvorená štôlňa Sv.Ján, Johann štôlňa, v r. 1790 tiež St. Emerici štôlňa a v r.
1796 znovuotvorená staršia zanechaná
St. Benedicti štôlňa pod novým menom
Francicsi štôlňa. St.Josephi štôlňa, v roku
1823 na striebro a meď. Najmladšia spomínaná štôlňa v tejto lokalite je Ferdinand štôlňa z. r. 1827, pravdepodobne
na železo. Na protiľahlej strane doliny
bola v r. 1787 Salašek bánya na striebro
a v r. 1846 Petri-Pauli bánya.

Baníctvo v doline Svätojánskej

Baníctvo v doline Svätojánskej je mladšie, začína až v 18. storočí a zamerané bolo
prevažne na ťažbu železa a v menšom objeme aj na ťažbu striebra a medi. Ťažobným územím bola celá rozvetvená zadná
časť doliny tvorená kryštalinikom severnej časti hlavného hrebeňa Nízkych Tatier.
Tadiaľto vedú výdatné žily hydrotermálnou mineralizáciou vyzrážaných rúd vzácnych kovov ale aj železa: limonitu, hematitu Fe2O3 a sideritu FeCO3. Obsah čistého
železa v svätojánskych rudách bol okolo
40 %. Svätojánski zemania v 18. storočí sa
už baníckemu podnikaniu priamo sami
nevenovali. Svoje územia prenajímali samostatným ťažiarskym spoločnostiam
tzv. Gewerkschaftom, ktoré riešili praktické záležitosti okolo baní a odvádzali im
príslušný podiel zo zisku.
V Jánskej doline sa dodnes nachádzajú
stopy vyše stovky starých banských diel,
horizontálnych štôlní, vertikálnych šachiet
a plytkých kutcích jám, ktoré sú dnes všetky zasypané. Staré bane sa nachádzajú
v drsnom prostredí v odľahlých častiach
Svätojánskej doliny od nadmorskej výšky
1000 m. až po 1800 m. n. m. Mnohé staré
bane už azda zostanú neznáme, pochované v hustom poraste kosodreviny.
16
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Hlavnou surovinou svätojánskeho baníctva bolo železo. Železná ruda sa v 18.
storočí ťažila aj vo Svaríne, Važci, Hodruši,
na Bociach, v Bielom Potoku a Demänovskej doline. Železná ruda sa zo Svätojánskej doliny vozila do huty vo Svaríne, tiež
do Malužinej a od r. 1792 do Liptovskej
Maše. Po prechode železného hutníctva na koks v druhej polovicu 19. storočia
došlo a ukončeniu prevádzky hút na drevené uhlie ale aj k nadprodukcii železa
a teda k zníženiu jeho ceny. Ťažba železa
v takýchto odľahlých lokalitách sa zakrátko prestala oplácať a v mnohých prípadoch nachádzame posledné fúry vyťaženej rudy zanechané zo dňa na deň priamo na mieste.
Medzi hlavné banícke lokality patril Konský Grúň, Králička (Besná) v doline Štiavnici, Ludárova dolina a Krčahovo v Doline Bystrej priamo pod severnými svahmi
Ďumbiera. K baníckym lokalitám v Svätojánskej doline vedie sieť kvalitných a dodnes sčasti používaných banských ciest,
ktoré slúžili na prepravu rúd, baníkov
a ich zásobovanie.
V hornej časti doliny Štiavnica nachádzali
sa stupy na drvenie rudy a aj huta, kde sa
vyťažený materiál predbežne spracovával do koncíznejšej podoby. Miesto sa dodnes nazýva Štiavnická Huta (Žuberovská
huta) a súvisí s baňami v dolinke Dolná
Žuberová pod Konským Grúňom v pravej
časti doline Štiavnice, ktoré zo západnej
strany nafárali výchozy striebronosných
rúd z rozložitého masívu Rovnej hole.


Pod Králičkou, kedysi nazývanou Besná,
priamo na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier, sa dodnes nachádza veľká skládka
(asi 25 ton) tu vyťaženého a neskôr zanechaného sideritu. Vo vrchu Besná mali
údajne v r.1781 svätojánski zemania Dreibrüder štôlňu na striebro a meď. Z Králičky
vedie kvalitná banská cesta cez Starobocianske Sedlo do Vyšnej Boce a cez Kumštové sedlo na Horehronie do Jarabej.
Dodnes sú na severnom výbežku hrebeňa Ďumbiera vedúcom na Ludárovu
hoľu viditeľné zreteľné stopy po baníčení. Tento hrebeň nazýva sa dodnes Baňa
a v r. 1785 tu bola St. Jacobi štôlňa. Poniže,
v Jánskom Krčahove v doline Bystrej bol
i tzv. krámec, skromný banícky príbytok,
ktorý ukrýval baníkov pred nepriazňou
počasia. Pri Bystrých plesách sú dodnes
viditeľné obrysy jeho základov.

V 18. a 19. storočí už Svätojánski zemania
banícky nepodnikali priamo. Prenajímali svoje pozemky špecializovaným ťažiarskym spoločnostiam, Gewerkschaftom,
ktoré samostatné riešili praktickú stránku
baníctva a zemanom odvádzali rentu zo
zisku. Ťažiarske spoločnosti ktoré v 18. a 19.
storočí ťažili v doline Svätojánskej boli napríklad Georgi a Francisci Stollna spoločnosť v r. 1833, Zuberovska Hyeronymus
a Samueli stollna Gewerkschaft v r.1837
v doline Žuberová pod Konským Grúňom.
Svätojánski zemania stáli pri zrode prvého kompletného prekladu Maximilánovho banského poriadku z nemčiny do slovenčiny, ktorý pre nich v r. 1759 preložil
banský sudca Ján Vozáry vo Svätojánskej
Boci. Johannes Vozáry venoval preklad
rodine Svätojánskych: „Poneváadž slavna familia jest náš cammergrafius (komorský úrad) majici svuj Berg Gericht (banský
úrad) v našom banskom mestečku Boci jakošto na svem grunte, slušna jest jedna vec,
aby také právo banské v slovenskom jazyku obsahnuté predjmenovana slavna familia mala, podle ktereho by v čas potreby nás
i náš obchod bansky spravovat mela. Že pak
včecko od slova do slova neni v slovenčinu
uvedene a preložene, tomu ať se žaden nedivi, nebo to nie z nedbanlivosti neb z nevedomosti, ale pri banskom obchode tak dobre
u Slovakou ako u nemcou terminy nemeckie
vždy jse zachovaly a až posavad se zachovavaji. Nebo kdyby všecko bolo mateialiter
do slovenčiny preložene, nemohol by tomu
žaden bansky človek rozumenti.“
Predjjmenovanej slavnej familii Bocza Banyae 1759 die 5. augusti
K službam vždy zavazaný nehodny služebnik Johannes junior Wozary Urbariarus
Boczabanensis.

200 rokov od narodenia
Jozefa Szent-Iványi Gemerského
Jozef Szent-Iványi Gemerský (1817–
1905) založil klimatické kúpele na Štrbskom plese a zaslúžil sa o rozvoj turistiky nielen vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Finančne podporil vybudovanie
úzkokoľajnej zubačky z Tatranskej Štrby
na Štrbské pleso. Zároveň je to posledný Svätojánsky, ktorý je v Liptovskom
Jáne pochovaný.
Do polovice 13.storočia boli celé Tatry
kráľovským majetkom. Komes českého
pôvodu Bohumír, ktorý založil v roku
1263 Liptovský Ján dostal od kráľa Bela
IV okrem iných liptovských území, územie Važeckej, Furkotskej a Mlynickej
doliny. Toto územie sa po stáročia stalo miestom, ktoré navštevovali pytliaci,
lovci kamzíkov a svišťov, na východných
svahoch Patrie dolovali meď benediktíni, potulovali sa tu hľadači pokladov,
drevorubači, ktorí nemilosrdne stínali
kosodrevinu a limby pre pokútnych producentov liečivých olejov a mastí a neskôr novodobí pionierski bádatelia a turisti. Pri plese sa pristavovali národovci
štúrovského pokolenie, účastníci historických vychádzok na Kriváň.
Neskorší Bohumírov (Bogomilov) pomaďarčený potomok Jozef Szentiványi
(1817-1905) , ktorého rodové sídlo bolo
v Liptovskom Jáne, niekoľko mesiacov
po otvorení Košicko-bohumínskej železnice na úseku Žilina - Poprad (8. decembra 1871) postavil základy neskoršej
osady Štrbské Pleso. Štrbské Pleso vlastnil a zveľaďoval až do roku 1901, kým ho
nepredal uhorskému štátu. Jozef Szentiványi v roku 1872 a jeho liptovskí tesári
pod vedením Jána Zuskina zo Štrby postavili na juhovýchodnom brehu plesa
dva jednoduché prízemné zruby, ktoré
svojim vzhľadom pripomínali vtedajšie horárne. Pretože nebol poľovníkom
o rok neskôr (1873) prvú z nich sprístupnil verejnosti. Szentiványi, ktorý sa stal
zakladateľom a mecénom Uhorského
karpatského spolku daroval spolku stavebný pozemok neďaleko poľovníckej
chaty a finančne prispel na výstavbu
budovy, ktorú otvorili 2.8. 1875.

Na počesť štedrého mecenáša jej dali
meno Jozefova chata ( Józef-meneház)
Poskytovala 40 lôžok, kúpeľne a sprchy,
komoru, kuchyňu a miestnosť pre chatára . To bol okamih, ktorý sa považuje
za zrod kúpeľníctva na Štrbskom Plese.
Hosťom tu poskytovali kosodrevinové
kúpele. Hostí privážali miestni fiakristi
zo železničnej stanice Štrba.
Jozef Szentiványi sa po prvých dvoch
zruboch rozhodol postaviť ďalšie budovy. Projektoval ich architekt Gedeon
Majunke. Ako prvá vyrástla roku 1877 Jazierka (Szigetlak). V roku 1879, keď už kapacitne nestačila Jozefova chata postavili samostatný reštauračný objekt. Ten
v roku 1892 podstatne rozšírili. Pôvodnú
poľovnícku chatu v roku 1882 nahradil
dom Szentiványi-lak (neskôr premenovaný na Jánošík).

Pre Jánske noviny napísal Peter Laučík

Zdroj Wikipédia Pripravila Mgr. Jana Pivková
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Lisabon

Máme najlepšieho kuchára

Dvanásta „expedícia“ v rade nás zaviedla
do portugalskej metropoly Lisabonu,
odkiaľ kedysi vyplával Vasco de Gama
(1460-1524) a ako prvý Európan, objavil
novú námornú cestu do Indie. Neplavil
sa z Lisabonu krížom dolu Atlantikom
ku Južnej Amerike a okolo nebezpečného Mysu Horn hore Pacifikom, ako bolo
v jeho časoch zvykom, ale oboplával
Afriku okolo juhoafrického Mysu dobrej nádeje a do Indie sa dostal oveľa
rýchlejšie. Jednoduché, très simple, ale
v jeho časoch to bol krok do tmy... Prečo
miešam do výletu slávneho moreplavca? Lebo je po ňom pomenovaný most
cez rieku Rio Tajo, ktorá obmýva brehy Lisabonu z východu a je to vraj najdlhší most v Európe, meria sedemnásť
kilometrov.

Liptov sa opäť blysol. Majster kuchár
Slovenskej republiky za rok 2016/2017
je Peter Bracho z hotela Liptovský
dvor**** v Jánskej doline. Do súťaže sa
zapájali profesionálni kuchári a v silnej
konkurencii zvíťazil mladučký kuchár
z Liptova, ktorý šéfuje hotelovej kuchyni, ktorá sa hrdí až tromi liptovskými
hviezdami kvality.

Dnešní Lisabončania nové morské cesty
neobjavujú, ale ich veľkou vášňou je určite futbal. Takmer vo všetkých lisabonských reštauráciach a na ich terasách sa
pozeral futbal. Samozrejme to boli väčšinou (pour la plupart) zápasy Benfiky
a Sportingu Lisabon. Ale nesmieme zabudnúť, že Portugalsko dalo futbalovému svetu aj famózneho Cristiana Ronalda, ktorý strieľa góly za Real Madrid.
Lisabon je postavený na siedmych pahorkoch a patrí medzi najkrajšie mestá
v Európe. Jeho obchodné a historické
centrá sú vo štvrtiach Alfama a Belém,
v ktorých je množstvo historických pamiatok, reštaurácií a obchodov. Pod hradom Castelo S. Jorge, z ktorého je krásny výhľad na celé mesto, sú úzke, pestrofarebné uličky a romantické zákutia,
na moje pešie prechádzky ako stvorené.
Lisabon je mestom kachličiek všetkých
farieb a vzorov od výmyslu sveta.

Stolný tenis
„modrej“ jedálni nás každé ráno príjemne naštartovali.
Ulice v centre sa každý deň zmenili na reštaurácie s terasami a večer boli
plné hladných a ukecaných turistov
a možno aj miestnych obyvateľov. Podľa
mojej teórie sa aj v Portugalsku, tak ako
v ostatných juhoeurópskych krajinách
„žije“ v meste. Lisabončania majú asi
malé byty a domov chodia len spávať
a možno ani to nie, haha... Samozrejme,
že upper middle class, bohatí a bohatší Lisabončania žijú doma, v honosných
vilách s krásnym výhľadom na Rio Tajo
a Atlantik.
Jeden deň sme sa plavili na výletnej
lodi a obdivovali „veľké“ lisabonské monumenty. Plavili sme sa aj pod druhým
lisabonským mostom Ponte 25 de Abril (Most 25. apríla), ktorý sa podobá

Náš hotel Dues da Naçoes (Dvoch nocí...
divné, že?) bol v centre, ako vždy a mal
svoju charizmu, ale naše izby boli malé
a hluk klimatických zariadení nás v noci
budil. Naše okná boli do dvora, asi preto. Pri budúcich expedíciách, tento rok
je v pláne Škótsko asi zvýšime rozpočet na ubytovanie. Recepčné, obsluha
a vlastne všetci domáci boli príkladne
kamarátski. Všade čisto každý deň a samoobslužné „švédske“ raňajky v našej
18
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na sanfranciský Golden Gate most. V Lisabone je aj obrovská socha Krista, ktorá sa zase podobá na Ježišovu sochu
v brazílskom Rio de Janeiro.
Keby som si musel vybrať, čo na mňa
urobilo najväčší dojem, bol by to národný park Sintra a najzápadnejší výbežok euroázijského kontinentu Cabo da
Roca. Dojmy z týchto miest mi vyrážali
dych. V Sintre je päť hradov, v ktorých
voľakedy sídlili králi a Cabo da Roca je
unikátna prírodná scenéria, ktorú musíte vidieť, ak sa do Lisabonu niekedy
vyberiete.
Rudo Gajar

Stolnotenisový oddiel pri TJ Štart
Liptovský Ján usporiadal dňa
26.12.2016, na Štefana, svoj už tradičný 31. roč. Vianočného turnaja
v stolnom tenise.
Výsledky turnaja:
I. Kategória hráči registrovaný
1. Peter Tomčík, STO Štart Lipt. Ján
2. Richard Fillo, STO Štart Lipt. Ján
3. Jakub Olejár, STO Štart Lipt. Ján
II. Kategória hráči neregistrovaný
1. Oliver Špaček, Liptovský Ján
2. Ľubomír Porubän, Liptovský Ján
3. Milan Pavle, Liptovský Kokava
III. Kategória žiaci do 15 rokov
1. Marek Haman, Liptovský Mikuláš
2. Oliver Špaček, Liptovský Ján
3. Tomáš Krajči, Liptovský Ján

Predjedlo: Zaúdený konfitovaný filet zubáča, tekvicové pyré, suflé z prepeličieho vajíčka, zemiaková pralinka, vínová
omáčka, chipsy z kyslej kapusty. Hlavné
jedlo: Pečený roštenec v kruste z ihličia,
roláda plnená tukovým okom, cesnakovo-cibuľové pyré, espuma z údenej

bravčovej masti a bryndze, pečená mrkva, hovädzí demiglase. Dezert: Makovojablková štrúdľa, krupicová pena s badiánom, slivkový sorbet so slivovicou, čokoládové bubliny, orechová posýpka.
vybrané z tlačovej správy Region Liptov

Turnaja sa zúčastnilo celkom 26 hráčov a víťazi jednotlivých kategórií
boli odmenený vecnými cenami,
ktoré dodala obec Liptovský Ján.
Dlhodobá súťaž 5. ligy, ktorú naše
mužstvo hrá, systémom jeseň–jar,
skončila 22. kolom dňa 25.3.2017.
Naše mužstvo je na 11. mieste v tabuľke. O konečnom umiestnení
a udržaní sa v súťaži 5. ligy aj pre budúcu sezónu sa bude rozhodovať
podľa hracieho poriadku Okresného zväzu stolného tenisu v baráži,
ktorá sa bude konať pravdepodobne v termíne 20. mája 2017 u nás
v telocvični ZŠ v Liptovskom Jáne.
Dušan Čurný, st.
predseda STO pri TJ Štart Liptovský Ján



Podmienkou bolo uvariť moderné trojchodové menu, ktoré vychádza z tradičnej slovenskej kuchyne a sezóny, spĺňa
nároky na zdravú výživu aj s reálnou finančnou kalkuláciou.

Merač rýchlosti
Od 5. 12. 2016 je inštalovaný v Jánskej
doline merač rýchlosti. Nachádza sa
pod Hotelom Liptovský dvor. Občianske
združenie Jánska dolina získala dotáciu
z nadácie Allianz v sume 1500,- € zvyšok
doplatilo Minislovensko (100,- €) a Hotel**** Liptovský dvor (400,- €). Veríme,
že toto zariadenie pomôže a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky v Jánskej doline. Zároveň nám poskytuje cenné informácie o návštevnosti doliny.


Prikladáme zopár údajov za takmer
štyri mesiace prevádzky: v jednom
smere prešlo viac ako 95 000 áut,
takmer 17 000 vodičov prekročilo 50-ku!
Najrýchlejšie bolo vozidlo idúce 108 km/h!
Najviac áut 1586 bolo dňa 30. 12. 2016,
najviac prekročení rýchlosti 378 bolo
dňa 3. 3. 2017.
Čo na to povedať?
Richard Holec, riaditeľ Hotela Liptovský Dvor
Noviny z Jána
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Ako rýchlo ubehlo
10 rokov...
začíname 40. ročník Novín z Jána

Pred desiatimi rokmi, v jarnom období pred Veľkou
nocou sme pripravili po dlhšej prestávke Noviny
z Jána. Do našej obce vstúpila jar. A nielen ozajstná
jar, ale aj v prenesenom slova zmysle, v podobe našich oživených dedinských novín. Do práce sa pustilo zopár nadšencov okolo Mgr. Jany Pivkovej v ZŠ
s MŠ, starostu Juraja Filu, obecného zastupiteľstva.
V prvých vydaniach v redakčnej rade pracovali aj
Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. so synom Ing. Romanom
Hučíkom, PhDr. Ján Hlavienka, historik obce, miestni
kňazi Mgr. Peter Taját a ThLic. Paedr. František Kočibal.
Postupom času sa redakčná rada menila, dnes v rade
novín pracujú aj Mgr. Juraj Záborský, fotodokumentarista, zástupcovia ZO JDS s Vierou Brtáňovou a o grafickú úpravu sa stará Monika Urbanová.
Verili sme, že sa noviny stanú neodmysliteľnou súčasťou života obce. Ako občasník vychádza tri až štyri razy do roka, najmenej na 16 až 20 stranách. Čo sa
týka skladby občasníka, snažíme sa priniesť informácie
o dianí v obci, o kultúrnych a spoločenských podujatiach, ďalej uverejňujeme spomienky pamätníkov a čo
to aj z histórie, športu, z činnosti škôl, cestovného ruchu a ostatných spoločenských a záujmových organizácií, hlavne ZO JDS. Jednotlivé príspevky sú až na malé
výnimky vždy autorskými článkami, viac-menej vždy
len z pera redakcie a predsedov organizácií. Patrí im
zato srdečná vďaka. Redaktorom za ich príspevky a prípravu, obci a samozrejme vám čitateľom za podporu.
Do budúcnosti veríme, že sa nám podarí získať nových
prispievateľov a naďalej si udržať vašu priazeň.
Iste, veľa sa toho zmenilo, aj keď sa udalosti z roka
na rok opakujú. Nové domy, byty, obchod, hotely, cesty, mosty,… Aj my ľudia. No nezabúdame na tých, čo
už nie sú medzi nami a prajme tým, ktorí sa snažia zlepšiť kvalitu nášho života.

Uzávierka príspevkov do 30. 6. 2017
Príjem príspevkov na obecnom
úrade. e-mail: ic@liptovskyjan.sk

Srdečne ďakujeme všetkým prispievateľom a hľadáme
mladších nasledovníkov, ktorí by mohli oživiť naše noviny novými modernými článkami, novodobým náhľadom na terajší pestrý uponáhľaný život. Naša obec
a okolie dáva veľa námetov na spracovanie pekných
článkov, ktoré by mohli informovať, zaujať, potešiť, jednoducho noviny čítať na jeden hlt…
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