Noviny z Jána
Nepravidelný občasník obce Liptovský Ján

Vianočný zvon tíško cinká,
v Betleheme dieťa spinká.
Dobrú pohodu vinšujeme vám,
štedrosť a hojnosť vašim chalupám.
V Novom roku zdravie pevné,
nech vám všetkým slúži verne.
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 XL. ročník

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
na 30%. Zberný dvor funguje už 5 rokov,
za ten čas sa občania už naučili chodiť
do zberného dvora a tým sme dosiahli aj to číslo, ktoré je v porovnaní s okolím veľmi dobré. Samozrejme našim cieľom je zvyšovať vyseparované zložky
aj na 50%. Zmysel to má hlavne finančný, lebo poplatky za vývoz a uloženie
komunálneho odpadu sa stále zvyšujú a stúpajú aj ostatné náklady. Obec
však nechce zvyšovať poplatok za vývoz
a likvidáciu komunálneho odpadu. Preto treba viac separovať, lebo separovaný zber sa realizuje za minimálnych nákladov. Budem rád, keď sa nám to spoločne podarí.

rôzne výstavy, priestory využívali aj naši
dôchodcovia na tvorivé dielne a zdravotné cvičenia. Po dvadsiatich rokoch sa
podarilo obnoviť aj obecné divadlo, ktoré malo v divadelnej sále svoju premiéru a tešili sa z neho nielen obyvatelia
Liptovského Jána, ale i široká verejnosť
a turisti. Okrem už zabehnutých každoročných akcií ako napríklad Vítanie nového roka, MDŽ, oslavy SNP, Stretnutie
s Mikulášom, sme organizovali podujatia aj iného charakteru. Môžeme spomenúť svadbu pre viac ako 100 ľudí, semináre študentov z rôznych krajín, premietanie dokumentárneho filmu, vernisáže,
stretnutia členov rôznych vierovyznaní
a podobne. Celkovo sa na týchto akciách zúčastnilo viac ako 5000 návštevníkov. Tento rok bol úspešný nielen pre

Kultúrne centrum Liptovský Ján prešlo počas roka 2017 rôznymi zmenami.
Návštevníkov tohto historického kaštieľa lákajú prehliadky novozrekonštruovaných priestorov budovy, ktorá si však
zachovala svoj renesančný charakter.
Preto sa obec rozhodla využiť potenciál kaštieľa a zorganizovala tu viac ako 30
akcií a udalostí. Kaštieľ Eugena Szentiványiho slúžil počas roka ako informačné
a kultúrne centrum, k nahliadnutiu boli

naďalej plnohodnotne využívať všetky
priestory a potenciál kaštieľa.
obec Liptovský Ján, ale i pre samotné
Kultúrne centrum. Počas roka sme poskytovali informácie pre viac ako 7000
turistov.
Rok 2017 predčil naše očakávania. Myslíme si, že bol viac než úspešný, o čom
svedčia nielen čísla návštevnosti, ale aj
spokojnosť návštevníkov Kultúrneho
centra. Práve pozitívne odozvy sú pre
nás hnacím motorom, aby sme v našej
činnosti pokračovali aj naďalej. Do budúceho roka chystáme ďalšie výstavy, chceme sprístupniť pivnice kaštieľa
a nainštalovať Svätojánske múzeum.

Čo sa bohužiaľ v tomto roku nezmení
je stav Lyžiarskeho strediska Javorovica, ktoré je síce už v konkurze predané novému vlastníkovi Kohútka reality
s.r.o., ale ten ho neplánuje túto sezónu
spustiť z dôvodu veľkej finančnej náročnosti a krátkosti času. A tak ani túto sezónu nebude lyžiarske stredisko v prevádzke. Lyžovania chtiví turisti i domáci
budú môcť i tento rok využívať skibus
do Jasnej. No dúfajme, že sa v budúcom

roku veci pohnú dopredu a v dohľadnej
dobe bude lyžiarske centrum Javorovica spustené do prevádzky.

Na záver by som vám rád poďakoval za podporu a spoluprácu počas roka, a poprial
vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších. Do nového roka
vám želám všetko najlepšie.
Mgr. Juraj Filo

Veríme, že v roku 2018 bude naše Kultúrne centrum bohatšie o ďalšie udalosti
a spokojných návštevníkov a budeme aj

Zberný dvor

Silvester

31. 12. 2017 o 22.30 h

Privítanie Nového roku
1. 1. 2018 o 13.00 h
Amfiteáter pri Kultúrnom dome
v Liptovskom Jáne

OZNAM
Obecný úrad žiada občanov Liptovského Jána,
ktorí nemajú ku dňu 30. 11. 2017 uhradené miestne
dane a poplatky za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a poplatok za psa, aby tak urobili najneskôr do 22. 12. 2017.
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Mikuláš

Z činnosti STO

Dňa 6. 12. 2017 už po druhýkrát sa uskutočnilo stretnutie detí s Mikulášom v kultúrnom dome. Deti vítala ježibaba Renátka a dvaja anjelici s čertom. Niektoré deti sa čerta báli, aj si poplakali, ale boli aj také, ktoré mu odtrhli chvost, roztrhali kožuch a zobrali
vidly. Mikulášovi deti zarecitovali aj zaspievali, začo im Mikuláš dal sladkú odmenu. Potom si deti zatancovali s anjelmi aj dotrhared. rada
ným čertom až do večera.

Advent v kúrii
Druhýkrát sa konalo v kultúrnom dome podujatie Advent v kúrii. Počas tohto podujatia mal premiéru Vianočný koncert Ľudovej
hudby Haluška pri príležitosti 25. výročia fungovania tohto umeleckého zoskupenia. Po veľkom a zaslúženom potlesku nasledovalo odovzdanie ocenení: Magdaléne Budovej, Jozefovi Lukáčovi, Márii Kráľovej , Mgr. Jane Pivkovej a Viere Brtáňovej za ich
obetavú prácu pre obec a v prospech seniorov.

Stolní tenisti – družstvo mužov
v ročníku 2017-2018 naďalej pôsobia v súťaži 5. ligy okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Hoci
v baráži o udržanie sa v súťaži, ktorá sa hrala v máji u nás, neuspeli,
ostali v súťaži 5. ligy aj naďalej a to
z dôvodu vypadnutia Demänovej
do 6. Ligy a odhlásenia sa zo súťaže mužstva Smrečany – Žiar. Káder
mužstva pre novú súťaž ročníka
2017-2018 sa v podstate nezmenil.
Zaradili sme však do mužstva mladého ambiciózneho hráča Olivera
Špačeka, takže zloženie mužstva je
nasledovné:
Richard Fillo, Martin Hán,
Jakub Olejár, Peter Tomčík,
Milán Ráchel, Dušan Čurný st.,
Miroslav Kompiš, Oliver Špaček.
V minulom ročníku súťaže 5. ligy sa
v okresnom rebríčku umiestnil najlepšie Martin Hán, za ním Richard
Fillo a Peter Tomčík, Milan Ráchel,
Jakub Olejár.
Túto súťaž naši hráči dobre poznajú, je veľmi kvalitná, o čom svedčí aj postavenie v tabuľke, kde je
mužstvo zatiaľ posledné. Získalo
jedno víťazstvo a to s Nižnou Bocou a 1 remízu so Sliačmi. Odohratých bolo 8 kôl súťaže a ostáva
odohrať ešte 14 z celkových 22 kôl.
Hráči veria, že sa karta obráti a prídu aj následné víťazstvá.
Ako každý rok v decembri, aj teraz
usporiada náš stolnotenisový oddiel „Vianočný turnaj“ v stolnom
tenise a to už 32. ročník. Turnaj sa
uskutoční dňa 26. 12. 2017 v telocvični ZŠ so začiatkom o 9.00 hod.
a to v kategóriách hráčov - registrovaných, neregistrovaných (nehrajúcich) a žiakov do 15 rokov.
Víťazi jednotlivých kategórií budú
odmenení už tradične vecnými cenami. Stolnotenisový oddiel Vás
na tento turnaj všetkých srdečne
pozýva.
Dušan Čurný, st. predseda STO
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Oslavy 73. výročia SNP
Výročia SNP oslavujeme už tradične počas dvoch dní. Prvý deň sú oslavy pri pomníku poručíka Daniela na Svidovskom
sedle. Autobus, ktorý odvezie účastníkov osláv, je vždy plný. Bolo tomu tak aj
v tomto roku. Účastníkov pri pomníku
privítal pán starosta Filo, báseň zarecitoval pán Vladimír Kubovčík, náš recitátor, ktorý si ani vo svojom vysokom veku
nenechá oslavy ujsť. Príhovor k udalostiam a bojom o Svidovské sedlo predniesol predseda ZO SZPB Milan Jančuška. Nasledovala tradičná salva od našich
poľovníkov. Na záver sme si všetci zaspievali pieseň Keď vyjde partizán von
z hory. Po ukončení slávnostnej časti sa
hubárski milovníci rozišli po hore, hľadať hríby. Najkrajšie úlovky vyhodnotila
porota a majitelia dostali vecné odmeny. To sa udialo už v hoteli Štart, kde nás
čakal výborný guláš.
Druhý deň osláv, ako tradične každý
rok, sa obyvatelia obce zišli pri pomníku padlých. Prítomných privítal pán starosta, básne zarecitovala žiačka ZŠ Julka
Tajátová a Renáta Hurajová. Hymnu SR
a pieseň Slovensko moje, otčina moja
zaspieval mužský spevokol Svätojánsky
prameň. Správu o bojoch SNP v roku
1944 predniesol pán Jančuška.
Sme vždy veľmi radi, keď medzi nás
prijmeme nových členov. Aj v tomto roku rozšírili naše rady páni Jaroslav
Melna a Mgr. Jaroslav Adamčík. Obidvom želáme, aby sa medzi nami cítili dobre a tešíme sa na plodnú spoluprácu. Po skončení programu sme sa
odobrali do areálu kultúrneho domu,
kde nás čakala hudba Haluška. Krásnu citlivú báseň nám zarecitoval pán


Kubovčík. Zapálili sme partizánsku vatru. Spoločne sme zaspievali pieseň
Na Kráľovej holi, ktorá sa mohutne rozliehala po okolí. Nádhera. Kto tam nebol, môže banovať. Posedeli sme si pri
vínku do neskorých hodín. Oslavy sa vydarili, čo potvrdili aj naši hostia z oblastného výboru z Lipt. Mikuláša Dr. Vanek
a Machovič. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a zdarnom priebehu osláv.

SPOMÍNAME
Ako ten čas rýchlo beží! Už je tomu 5
rokov, čo sme sa rozlúčili s našim bývalým predsedom ZO SZPB, výborným a múdrym človekom a priateľom
Doc. PhDr. Jozefom Urbanom CSc. S úctou a láskou spomínajú členovia ZO
SZPB v Liptovskom Jáne.

NEZABÚDAME
Vysokého veku sa dožil 17.9.2017 náš člen,
veterán SNP, bývalý náš predseda, zakladajúci člen SZPB pán Jozef Brziak. Oslávil
už 94. narodeniny. I keď to zdravie tak neslúži, predsa sa s ním tešíme a do ďalších
rokov mu prajeme hodne zdravia, sily, rodinnej pohody. Ďakujeme za všetko, ujo
Jozef! Z príležitosti 73. výročia SNP za celoživotnú prácu a obetavosť mu bola
udelená ústrednou radou SZPB v Bratislave Medaila za vernosť.

VINŠ
Pod stromčekom darčeky, čo srdce pohladia, Rodinu priateľov, čo nikdy nezradia.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok, prekrásne Vianoce a šťastný nový rok 2018.
Obyvateľom našej obci praje výbor ZO
SZPB v Lipt. Jáne.
Milan Jančuška,  predseda ZO-SZPB
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Deň ľudových remesiel

Posledný film je ako (nedo)opatrené dieťa

Poslednú júlovú nedeľu sa už tradične konal ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň
ľudových remesiel. Tentokrát ho OZ Jánska dolina, zorganizovalo v areáli penziónu
Horec, ktorý sa ukázal ako vynikajúce miesto na realizáciu takéhoto podujatia. Tento
ročník (už asi ôsmy) zaznamenal zatiaľ najväčšiu návštevnosť nielen zo strany remeselníkov a predajcov, ale hlavne turistov, rekreantov a návštevníkov Jánskej doliny.
Bolo to nielen vďaka vynikajúcemu počasiu ale aj vďaka bohatému programu, výbornej príprave a organizácii pod vedením Ľuba Urbana oživením podujatia o ľudové súťaže a živé zvieratká.
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V premenlivom skôr studenom auguste v roku 1972 s „nasadením“ Balcovho prvého filmu sme žili asi dva týždne
v Liptovskom Jáne. Okrem mňa sa tohto
tvorivého dobrodružstva, dnes by sa
mohlo povedať sympózia zúčastnili aj
Zolo Šípoš, Jožo Malík a Laco Lipocký.
Vlado bol najstarší, najskúsenejší a vtedy aj scenárista a režisér, producent. Filmom, ktorý musel dokončiť čím skôr sa
chcel ešte v októbri prezentovať pred
prijímacími skúškami na Filmovú akadémiu múzických umení v Prahe. So súčasnou digitálnou technikou sa to nedá
porovnávať.

Svätojánsky grif

„Deti sú čisté, aj keď sú od blata,
sú zlaté, aj keď nie sú zo zlata.
Deti sú dobré, aj keď je s nimi fuška,
sú krásne, aj keď im odstávajú ušká.
Deti sú úprimné, aj keď klamú,
sú zábavné, aj keď nahnevajú mamu.
Deti sú krehké, aj keď s jazvou na brade,
sú najvzácnejšie, aj keď sú tu všade.“

do života obce. Tí dávali súhlasným prejavom, tak vlastným všetkým malým
deťom, najavo, že sa stávajú platnými
občanmi našej obce aj počas vystúpenia ich budúcich kamarátov - detí

Slovenský filmový režisér a scenárista,
vysokoškolský pedagóg, prof. Vladimír
Balco podľahol ťažkej a zákernej chorobe vo veku 68 rokov.

Vladova starostlivá, dobrotivá, rozumná
a prívetivá mama nám vyvárala všelijaké domáce fajnotky, aj parené čučoriedkové buchty. Balcov otec, skúsený remeselník, už penzista sem tam čosi utrúsil,
ale inak mlčky pozoroval činnosť bizarného „filmového štábu“.

Uvítanie detí

Príchod dieťatka na svet je šťastie, radosť i starosť. A nielen pre rodičov
a blízkych príbuzných, ale i pre takú veľkú rodinu, akou je naša obec. V predvečer sviatku (15. septembra) rodičia
i blízki príbuzní prijali pozvanie a zavítali do „Svätojánskej kúrie“, aby spolu so
starostom a zástupcami obecného zastupiteľstva slávnostne uviedli nových
občanov

(spomienka na Vlada Balca)

z materskej školy pod vedením učiteľky Renátky Hurajovej. V Pamätnej knihe
obce Liptovský Ján pribudlo 11 nových
mien:
Karolína Katrenčiaková, Vratko Čenka,
Patrik Čáni, Ján Tkáč, Marko Ladislav Vašina, Veronika Fafráková, Hanka Pivková,
Anna Jančušková, Slavomír Žiaran, a Jakub Oravec.
Zaželajme všetkým deťom a ich rodičom na kľukatej, ale krásnej ceste životom mnoho radostí, málo starostí a veľa-veľa lásky.
Zora Šimovčeková


Ľudová hudba opäť znela Jánskou
dolinou. Dňa 13. 8. 2018 sa konal
už 4. ročník festivalu ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov
Svätojánsky grif. Tento rok si organizátor festivalu Ľubo Urban zvoli
ako miesto konania podujatia areál
penziónu Horec. Čo sa ukázalo ako
výborné riešenie nielen kvôli jeho
strategickej polohe, ale, aj priestorovým a technickým možnostiam.
Prehliadky sa zúčastnilo desať hudobných a speváckych telies. hosťom tohtoročného festivalu boli
rómske súbory Čercheňora a Romani luludi. Festival oživil bohatý
sprievodný program pre deti a dospelých a tradičná tombola. Tento
festival sa zaradil medzi tradičné
podujatia nielen v Jáne a Jánskej
doline, ale i v regióne Liptov.
Monika Urbanová

Vo dvore na nižnom konci Liptovského
Jána sme vozík – tzv. Blahobyt pravidelne naplnil rekvizitami, filmárskou technikou, statívom.
V jeden deň sme naložili dokonca kôru
z vŕby. Mala predstavovať strom. Kto
by štveral s ťažkou vŕbou až na Dubec?
Tam, pri povestnej skale sa odohrala jedna z kľúčových scén filmu. V nej
hral na husliach starký, asi pastier so
šiestimi prstami na ľavej ruke. Film sa
spravidla nakrúca kvôli jednej,či dvom
sekvenciám.
Vlado Balco, na rozdiel od nás ostatných,
v tom čase už pracoval v ateliéroch Slovenskej filmovej tvorby na Kolibe. Bol už
vtedy, možno povedať, skúseným profesionálom. A tak mu to nepomohlo.
Na FAMU ho neprijali. Svoj sen o tom, že
raz bude šantiť s hercami, kameramanmi v ateliéri a podľa jeho scenárov budú
nakrúcať filmy sa mu zdal vtedy vzdialený. O niekoľko rokov ale Vlado časť

z tohto filmu využil už ako študent dokumentarista Vysokej školy múzických
umení vo svojom ročníkovom filme, no,
ktorý nebol prijatý s porozumením. Napriek politickým tlakom doštudoval. Nakrútil potom viacero celovečerných filmov, seriálov a dokumentárnych i televíznych filmov.
Zo študentských čias mu doma vo vitríne zostalo významné ocenenie z medzinárodného festivalu v Oberhausene.
Porota udelila jeho nevšednému umeleckému dokumentu Tri tony šťastia
Grand Prix.
V čase, keď Balco pripravoval pôvodný
televízny film o Radošíncoch Víno vinovaté L. Marko, vtedajší riaditeľ STV mu
radil, aby zakomponoval do fimu slovnú hračku - „malvína“, nemalvína apod.
Na Malvinách resp. na Falklandoch vtedy zúrili boje Britov s vojakmi.
Získal medzinárodné uznanie za protivojnový apel Môžeš, venovaný B. Brechtovi. Film získal Hlavnú cenu na 14. Medzinárodnom festivale krátkych filmov
Huesca v roku 1986. Hraný dokument
Záchranca ocenila porota na festivale
vo Varne.
V roku 2015 som bol – tu už treba povedať, zhodou okolností - pri poslednom umeleckom dokumente, ktorý mal
v pláne vyrobiť. Umelecká esej Na dne


sú stopy mala byť venovaná životu ľudí,
ktorí museli zo zátopovej oblasti odísť.
Ich domovy (Sokolče) zostali ponorené
v priehradnom jazere Liptovská Mara.
„Každý máme nejaký sen. Konečne sa naplnil čas. Na dne sú stopy, môj starý projekt nosím v hlave asi od vtedy, ako sa
začalo plniť vodou jazero. Film stojí v prvom rade na obraze. Obraz je univerzálne
zrozumiteľný a dokáže mať koncentrovaný informatívny aj emocionálny význam.
Chcem ukázať divákom, že tí ľudia aj dnes
žijú pod vodou vo svojich myšlienkach
a spomienkach. Ukážeme ich v situáciách, ako žili a pracovali predtým.“
Na záver slová, ktorá možno vystihujú
viac, než siahodlhé články. Vlado ich počul od svojho otca: „Keď bezhlavosť meriaš svojim pohľadom, postav sa na nohy
svoje vlastné a hovor, povedz kto si.“
Bol presvedčený, že treba mať na svojej strane i zopár anjelov strážnych. Oni
ho vraj naučili milovať život a byť pokorným. „Asi preto sú v mojich filmoch, sprevádzajú ma celým životom. Lebo, ak niečo robíš úprimne, s hlbokým nasadením
a láskou, tak to sa v živote nestráca. Na filme je vzrušujúce aj to dobrodružstvo.“
Choroba a smrť neumožnila V. Balcovi
dokončiť posledný film a tak dielo zostáva ako nedoopatrované dieťa, o ktoré sa treba starať.
LACO HÁMOR foto autor
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Okienko seniorov
Výbor ZO JDS na svojich zasadnutiach
pripravoval pre členov podujatia vyplývajúce z plánu činnosti, ale aj mimo prijatých úloh. Väčšinou sa nám ich darilo
plniť k spokojnosti. Zaoberali sme sa predovšetkým rozvojom členskej základne,
prijali sme troch nových členov. Veľkú
pozornosť venujeme expozícii Naše dedičstvo. Po výstave fotografií Jána Hučíka sme sa rozhodli inštalovať ručné práce pod názvom Čo dokážu šikovné ruky.
Hačkované ručné práce od pani Kataríny
Balážovej inštaloval pán Jozef Lukáč. Výstavu sme slávnostne otvorili 7.11.2017. Je
tam čo obdivovať. Plánujeme ju obmeniť
ručnými prácami k tematike Vianoc.
Naše členky pani Margita Dubravcová
a Želmíra Šutliaková, svoje zručnosti uplatňujú na tvorivých dielňach. Tieto boli súčasťou podujatí Dňa ľudových remesiel,
ktorý sa konal 30.7. 2017 v penzióne Horec,
taktiež 13.8.2017 na akcii Svätojánsky grif. Svoje skúsenosti odovzdávali najmä mladým
ľuďom a deťom, ktoré sa na túto činnosť tešili.
Pani Dubravcová a Šutliaková sa zúčastnili tvorivých dielní na podujatí Švábkafest
22.9.2017 v Liptovskom Mikuláši. Pani Adela Nikitinová, Mária Kráľová, pán Vladimír
Brziak a Michal Dzuriak, reprezentovali našu ZO ako obyvatelia hospodárskeho dvora.
Všetkým patrí poďakovanie za reprezentáciu našej ZO.
Stretnutiu na hranici Východná 2017 sme venovali pozornosť najmä zabezpečením čo
najväčšej účasti našich členov, vzhľadom na veľkosť amfiteátra, kde sa toto medzinárodné stretnutie seniorov konalo.
Zabezpečiť účasť našich členov nám išlo aj na iných podujatiach, napr. na oslavách 73.
výročia SNP pri pomníku padlých, pri pomníku Janka Lukáča a por. Daniela vo Svidovskom sedle. Akcie boli dôstojné, naši členovia boli so stúpajúcou úrovňou spokojní.
Dôkladnú prípravu sme venovali príprave poznávacieho zájazdu Buchlov, Velehrad.
Vybrali sme aj členov na vyznamenanie na okresný aktív, ktorého sa zúčastnili štyria
členovia spolu s predsedníčkou ZO a starostom obce.
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ZVONY – ČERVENÉ MAKY

Stretnutie pri pomníku padlých
v obci pri príležitosti ukončenia 1.
svetovej vojny sme zorganizovali
za pomoci ZO SZPB a obecného úradu. 11.11. o 11 hod. a 11 min. V tomto
čase sa vzdáva hold všetkým padlým vo vojnách na celom svete. Symbolikou tohto dňa sú červené maky.
Za zvuku zvonov sme aj my, zástupcovia ZO JDS, OÚ, ZO SZPB, položili
veniec makov k pomníku. Po skončení aktu sme besedovali so starostom
obce Jurajom Filom v priestoroch
expozície.

STRETNUTIE NA HRANICI

Atmosféra, ktorou žil prekrásny areál
vo Východnej – drevený palác folklóru – 19 .augusta 2017 sa len ťažko dá
opísať. Hoci sa pár dní pred tým naše
oči s obavami dívali na zamračenú
oblohu, tento deň sa zázračne vyčasilo a slniečko dvíhalo náladu všetkým
účastníkom tohto stretnutia, ktoré sa
konalo deviaty krát. Seniori zo Slovenka, Česka a Poľska si prišli podať
ruky na znak spolupatričnosti a lásky k folklóru. Oči až prechádzali pri
pohľade na farebné kroje usmiatych
žien a popri nich vážnejšie sa tváriacich mužov s vybíjanými opaskami.
Oficiálne otvorenie zástupcov zúčastnených krajín vyzvalo tento pestrý
dav, aby ukázal to, čo najlepšie vie.
Bol to veľmi pestrý, kvalitný program
spevu, tanca a scénok aj s vyžiadanými prídavkami. Až popoludňajší dážď
urýchlil koniec podujatia, na ktoré
budú všetci prítomní spomínať až
do najbližšieho stretnutia. Dovidenia
v Poľsku priatelia !

PARLAMENT A HRAD OČAMI
SENIOROV

Tmavé ráno 25.10.2017 sa nieslo v znamení odchodu autobusu, ktorý viezol zástupcov seniorov z okresu L.
Mikuláš do Bratislavy na návštevu
parlamentu a hradu. V dobrej nálade
aj v upršanom počasí cesta ubehla
rýchlo a o 10-tej sme zaparkovali pred
parlamentom. Vo vestibule impozantnej budovy stojí busta J.M. Hurbana, prvého predsedu SNR s jeho
celoživotným heslom:“ Sláva národa
je hodná obetí.“ Tu sa nám už venovali naši hostitelia kandidáti župných
poslancov za okres L. Mikuláš. Ukázali nám priestory, ktoré zdobia unikátne maľby na dreve od A. Brunovského. V rokovacej sále sme neformálne
diskutovali o niektorých problémoch
nášho okresu. Bolo to podnetné a zaujímavé. Za tým nás čakal bonus, prehliadka hradu.
Hrad po rekonštrukcii využívajú naši
vládni predstavitelia pri významných
medzištátnych návštevách. Tu bolo aj
stretnutie Putin – Busch. V prekrásnych sálach sú kópie zbierok obrazov, zrkadiel a keramiky z čias Márie
Terézie. Konajú sa tu zasadnutia NR
SR, alebo aj odovzdávanie štátnych
vyznamenaní. Návštevu hradu by si
nemal dať ujsť žiadny Slovák, veď cez
poznanie svojej histórie môžeme sebavedomejšie hľadieť do budúcnosti.
Po príjemnom obede sme sa vydali
na cestu domov. Už bola znovu tma,
ale hrialo nás pomyslenie na zmysluplne prežitý deň.

SENIORI V UHORSKEJ VSI

ZO JDS v Uhorskej Vsi patrí medzi najstaršie v našom okrese. Už 20 rokov
tu partia nadšencov pod vedením
predsedníčky Márie Multáňovej, ktorá je dobrou dušou celej činnosti, zanecháva zreteľné stopy svojej exzistencie. Aktívne sa zapája do každej
činnosti v obci, spolupracuje s ostatnými organizáciami, výsledkom čoho
sú dobré vzťahy. Obec v súčasnosti zažíva veľký rozkvet. Nech je táto
organizácia vzorom aj pre iné obce,
lebo všetko sa dá, keď sa chce.

Boli sme pozvaní aj na oslavy 20. výročia
založenia ZO v Uhorskej Vsi, ktorého sa
zúčastnili p. Nikitinová a Mlynčeková.
Dňa 6.10. 2017 sa v Lipt. Mikuláši uskutočnil 21. ročník Dňa chôdze v rámci Svetového dňa chôdze, ktorého sa zúčastnila
Dagmar Mišúnová.
Naďalej rozvíjame spoluprácu so ZŠ s MŠ.
Na pozvanie p. uč. Viery Šimovčekovej
23.10. 2017 sme sa zúčastnili na prednáške a besede p. Dr. Víteka o živote
a diele Milana Rastislava Štefánika. Ďakujeme pani učiteľke za pozvanie.
Ďakujeme aj za spoluprácu s vedúcimi pracovníčkami COOP Jednota v Lipt.
Jáne aj pracovníčkami Zuzkou a Sylviou
v IC, ktoré nám vždy ochotne pomáhajú.
Tiež vďaka patrí sponzorom, všetkým urbárskym spolkom, ktorí nás v našej práci
finančne podporili.

Pomaly sa blíži posledný mesiac roka,
preto naša činnosť bude poznačená nádychom Vianoc. O všetkých aktivitách
budeme informovať na tabuli oznamov
vo vstupných dverách do expozície Naše
dedičstvo.
Výbor ZO praje všetkým členom ZO i občanom obce radostné prežitie Vianoc
v kruhu najbližších. Nech sú krásne a pokojné. Do nového roku Vám prajeme
pevné zdravie, šťastie, veľa lásky, vzájomného porozumenia a veľa našich vydarených spoločných stretnutí.
Významným podujatím seniorov v rámci celého okresu bolo stretnutie predsedov ZO a delegovaných členov ZO s primátormi a starostami obcí 11. 10. 2017
v Kultúrnom dome v Pribyline. Čakalo
nás krásne pripravené prostredie milé
privítanie pribylinských seniorov.

ROKOVANIE SENIOROV
Pán Kotian privítal účastníkov aktívu, zvlášť srdečne hostí. Účasť pozvaných hostí Ing. Rudolfa Urbanoviča,
št. taj.MV SR a viceprimátora mesta L.
Mikuláš, Ing. Juraja Blanára, poslanca
NRSR a predsedu VÚC Žilina, Mgr. Vladimíra Trégera, PhD., primátora mesta
L. Hrádok a podpredsedu VÚC Žilina,
Mgr. Lenky Mitrengovej, prednostky
OÚ L. Mikuláš, Ing. Aleny Uličnej, riaditeľky pobočky Soc. poisťovne L. Mikuláš, Emmy Žiškovej, preds. revíznej komisie KO JDS Žilina, Ing. Evy Rojčekovej, ved. obch. oddelenia Kúpele Lúčky
a MUDr. Marty Voštinákovej, preds. ÚS
SČK Liptov, dal slávnostný a dôstojný
ráz tomuto aktívu.
Vypočuli sme si výsledky práce okresnej organizácie, základných organizácií,
jednotlivých členov, ale najmä spoluprácu so starostami a primátormi, bez ktorej
by ZO mnohé aktivity nemohli uskutočniť. V správe o plnení úloh, Kotian uviedol
našu ZO ako jednu z najaktívnejších, vysoko hodnotil najmä stálu expozíciu Naše
dedičstvo a organizovanie okresného
Majálesu seniorov. Vyslovil poďakovanie
všetkým, ktorí sa na tejto činnosti podieľajú, najmä výboru a preds. ZO. Uviedol, že
všetky podujatia a akcie majú stúpajúcu


úroveň a zvyšuje sa aktivita členov. OO
JDS vysoko hodnotí spoluprácu so starostami a primátormi miest. Medzi prvými
menoval Juraja Filu, ktorý si prevzal ocenenie za spoluprácu a pomoc ZO v Liptovskom Jáne. Ocenení boli: Jozef Lukáč,
Rudolf Gajar a Mária Kráľová. Všetkým našim oceneným srdečne gratulujeme.
V príhovore hostí odzneli slová obdivu
a poďakovania za aktivitu, ktorí seniori
vykonávajú, želanie úspechov, zdravia
a pohody k ďalšej práci. Vyslovili prísľub
pomoci v medziach ich možností.
Kotian, ďalej prítomných oboznámil, aké
úlohy nás čakajú do konca roka, stručne o úlohách, na nasledujúci rok, najmä
o HČS. Za členov našej ZO vyslovujeme
poďakovanie pribylinským organizátorom
za príjemne chvíle strávené v ich obci.
Noviny z Jána
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MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Dňa 21.10. 2017 pozval OÚ a OZ seniorov obce do kultúrneho domu. Pripravili pre nás vystúpenie súboru Poludnica zo Závažnej Poruby. Pán starosta
privítal prítomných, ale bol sklamaný,
že sála nebola zaplnená ani do polovice. Vystúpenie súboru bolo krásne, neprítomní majú za čím banovať. Výbor
ZO v spolupráci s OU starostom obce sa
rozhodol 9.11.2017 uskutočniť spoločenské posedenie s občerstvením a s možnosťou priniesť si niečo do batôžka
na zahryznutie. Starosť sme mali so zabezpečením hudby, pretože náš Senior
Bend v tomto termíne nemohol účinkovať. Zabezpečili sme harmonikára Eda
Dobáka z L. Mikuláša s ktorým sme si
zaspievali pár ľudových piesní. Pracovníci hotela pripravili krásne prostredie
a uvarili dobrý guláš. Začiatok stretnutia
bol neobyčajný, čakalo nás prekvapenie,

ktoré nás dojalo k slzám. Prekvapením
bola pani Petra Dubjelová so svojimi kolegami, Jakubom Haferom a Jozefom
Kozákom. S ich sprievode huslí a harmoniky nám zaspievala krásne ľudové
piesne ako vďaku za všetko, čo pre obec
robíme. Viera Brtáňová im srdečne poďakovala za ich vystúpenie.
Po ich odchode Brtáňová pár myšlienkami priblížila prítomným začiatok vzniku
osláv Mesiaca úcty starším a informovala o niektorých budúcich podujatiach.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Venujme sa svojmu zdraviu!

Je to dôležitá súčasť nášho života.V tejto oblasti sme pripravili pre našich seniorov prednášku spojenú s besedou
s MUDr. Martou Voštinákovou. Besedovali sme o borelióze a chrípke – chorobách, ktoré sú veľmi časté v našej populácii. Je potrebné naučiť sa im predchádzať, najmä chrípke v tomto zimnom
období.
Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné
ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, horúčkou (nad
38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov
a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia.
Chrípková sezóna 2017/2018 sa podľa
Svetovej zdravotníckej organizácie v SR
začala 40. kalendárnym týždňom 2017.
Preto verejnosti pripomíname informácie o chrípke a odporúčame dodržiavať
nasledujúce opatrenia:
- nefajčite,
- obliekajte sa primerane vonkajším
teplotám,
- pravidelne vetrajte,
10
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SENIORSKÉ POBYTY

Liečebno–rehabilitačných pobytov sa
v tomto roku zúčastnilo 12 našich členov. Pobyty sa predĺžili o jeden deň,
čím sa mierne predražili. Mohli sme
si vybrať z 12-tich liečební. Podarilo
sa nám uspokojiť záujemcov vzhľadom na termíny, aj na požadovanú
lokalitu. Vo Vyšných Ružbachoch boli
manželia Gajarovci, v Kováčovej Dubravcová a Brtáňová, v Lúčkach manželia Melnovci. V Turčianskych Tepliciach Mišíková a Szimandelová, v Dudinciach Cholvadtová a Lubelanová.
Manželia Čabajovci mali ísť do Nimnice, no pobytu sa zúčastnila len pani
Čabajová. Pre väčšiu skupinu členov
okolo Márii Kráľovej sa nám nepodarilo zabezpečiť liečebné poukazy
do Starej Ľubovne v jednom termíne. Pani Kráľová osobne zabezpečila pobyt pre týchto členov s dotáciou
50 eur od štátu. Okrem týchto pobytov sa dve členky sa zúčastnili pobytu
pri mori v Chorvátsku v Tučepi, ktoré zabezpečoval Kotian. Veríme, že aj
na budúci rok sa nám podarí získať
potrebné množstvo pobytov, aby sme
si oddýchli a zregenerovali svoje sily.

SENIORI NA KULTÚRE

- jedávajte každý deň ovocie a zeleninu, najmä s vyšším obsahom vitamínu C
ako jablká, kyslú kapustu, citrusy, papriku, brokolicu, chren, cesnak,
- doprajte si dostatok spánku,
- vyhraďte si denne tridsať minút na cvičenie, alebo prechádzku,
- pite vodu, nesladené čaje a nápoje, pomáhajú zvlhčiť sliznice,
- umývajte si ruky,
- otužujte,
- nezdržiavajte sa zbytočne v nevetraných miestnostiach medzi chorými.Chorobnosť na chrípku je vysoká.
Chráňte sa!
Prednáška bola poučná a beseda zaujímavá. Ďakujeme pani doktorke za návštevu u nás, radi sa stretneme zasa v novom roku.


Ťažkosti s obstarávaním lístkov na kultúrne predstavenia v DK v L. Mikuláši pretrvávajú. Napriek tomu sme zabezpečili lístky na Záhorácku parádu
s duo Jamaha. Divadlo tanca Richard
III. bolo moderné spracovanie známej
divadelnej témy. Z tohto predstavenia
sme odchádzali so zmiešanými pocitmi, avšak tanečné umenie jednotlivých účinkujúcich nás nadchlo, bolo
na vysokej profesionálnej úrovni. Podobné pocity sme mali z predstavenia
Sľuku pod názvom Genezis. Bolo to
moderné spracovanie, chýbalo nám
vystúpenie tanečníkov v krojoch, aj
keď na ich oblečení boli ľudové motívy. Napriek tomu to bol veľký umelecký zážitok. Potlesk, ktorý trval nekonečne dlho, bol prejavom obdivu ich
tanečného umenia.
Veľmi nás potešilo vystúpenie seniorov z Lipt. Mikuláša Sami sebe. Výkony účinkujúcich sú z roka na rok kvalitnejšie, zábavnejšie. Je nám ľúto,

že dedinské organizácie do tohto
programu nemôžu prispievať. Blahoželáme im k dosiahnutým úspechom
a ďakujeme za zážitky, ktoré sme si
z vystúpení odniesli.

ČO DOKÁŽU ŠIKOVNÉ RUKY

Po ukončení výstavy fotografií
Dr. Jána Hučíka pán Jozef Lukáč inštaloval výstavu ručných prác – háčkovaných dečiek p. Kataríny Balážovej. Na slávnostnom otvorení pani Brtáňová privítala prítomných, autorku
prác s rodinnými príslušníkmi a starostu obce Mgr. Juraja Filu, a poďakovala im za možnosť ukázať verejnosti
zasa niečo nové. Pani Balážová porozprávala o svojej záľube, ktorou sa zaoberá už od mladosti. Všetci prítomní
obdivovali jej dečky s rôznou tematikou – vianočnou, veľkonočnou, rôznych tvarov kruhové, ako elipsa, štvorec, či obdĺžnik rôznych farieb. V našich domácnostiach je určite veľa
šikovných rúk, bolo by dobre, keby
o svojich umeleckých dielkach dali
výboru ZO vedieť, aby sme mohli inštalovať výstavku najmä s vianočnými námetmi. Takáto činnosť potešila
aj p. starostu a p. Žiškovú, ktorá ocenila aktivity našej ZO a keďže výstavu
Naše dedičstvo navštevuje široká verejnosť, výstavka má nielen okresnú
pôsobnosť.

TVORIVÉ DIELNE
Stretávanie seniorov pri ručných prácach
a spoločenských hrách, pri káve a čaji
sme sa rozhodli uskutočňovať v pondelok. Zišlo sa nás neúrekom. Stoly boli
zapratané vlnou na štrikovanie. Prečo
toľko vlny? Na stretnutí v Štarte p. Melnová tlmočila prosbu vedúcej detského folklórneho súboru Ďumbier, či by
sme im nepomohli s prípravou oblečenia
krojov pre deti, výšivky na košele, nohavice a pre 60 detí uštrikovať farebné zápästky. Ani trochu sme nezaváhali a už

sa štrikovalo. Chlapi sa len usmievali, keď
videli toľko žien usilovne prepletať šikovnými rukami. A to, že sa pracuje pre detský FS Ďumbier, bola pre nás veľká inšpirácia. Štrikovali sme aj doma, lebo bolo
treba 120 zápästkov, potom sme vyšívali na nohavice a košele. Neskôr budeme pripravovať vianočné ozdoby, piecť
medovníky, zdobiť ich, vymieňať recepty a tešiť sa na spoločné stretnutia aj pri
spoločenských hrách. Príďte medzi nás,
radi vás privítame!

NÁŠ VYDARENÝ POBYT
Skupina 14 - tich dôchodcov z Lipt. Jána
a Uhorskej Vsi sa pod vedením vedúcej
Marienky Kráľovej vybrala na týždenný
pobyt do hotela Sorea v Starej Lubovni.
Docestovali sme v poriadku, aj keď intenzívne pršalo, čo nám nepridalo na dobrej
nálade. Večer sme sa od animátorky dozvedeli niečo z histórie kúpeľov, aké choroby sa tu liečia, akú chuť má liečivá voda
z prameňov Sisi a Viktória. V upravenej
forme sa voda predáva pod názvami Sulinka a Lubovianka.
Počas pobytu sme absolvovali niekoľko výletov do okolia na pútnické miesto
Zvir Litmanová, kde sa zjavila panna Mária, prezreli sme si Starú Ľubovňu a jej blízke okolie, nádhernú prírodu


kúpeľov, vzácne dreviny. Rastie tam unikátne borovica Vejmutovka, pôvodom
zo Severnej Ameriky, ktorej vek sa odhaduje na 350 rokov. Najhodnotnejší
strom má tu obvod 530 cm. Boli sme aj
na Ľubovnianskom hrade a v skanzeme
– v najmladšom múzeu Goralskej dediny. V Hniezdnom sme boli očarení výrobou čokolády v čokoládovni, kde sme
ochutnali výbornú horúcu čokoládu. Navštívili sme aj Bardejov, Bardejovské kúpele, absolvovali sme aj výlet do Poľska Nowy Targ. Absolvovali sme aj procedúry, do ôsmej večer sme mali k dispozícii
bazén, dokonca aj tanečné zábavy každý
deň. Pre našu Marienku, ktorá sa o nás
zodpovedne starala, od všetkých účastníkov ide veľké ĎAKUJEME!
Noviny z Jána
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POZNÁVACÍ ZÁJAZD
Poznať históriu našich najbližších susedov
nás zaviedlo na Moravu. Výberu miesta
sme venovali veľkú pozornosť, aby sme
splnili všetky požiadavky pre nás starších ľudí. Navštívili sme Buchlovice – hrad
Buchlov a Velehrad – baziliku Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda.
Buchlov je pôvodne románsky hrad prestavaný v gotickom a renesančnom slohu na vysokom návrší uprostred lesnatého pásma Chřibov západne od okresného
mesta Uherské Hradiště v Zlínskom kraji.
K histórii hradu sa viaže viacero legiend
a povestí. Podľa jednej z nich je Buchlov
najstarším moravským hradom. Údajne
už na konci 4. storočia počas markomanských vpádov sa v tunajších hlbokých lesoch začalo so stavbou opevneného sídla.
I za svoje meno vďačí legende, podľa ktorej v jednej z jaskýň stával kamenný oltár
zasvätený pohanskému bohovi lovu. Keď
toto územie osídľovali Slovania začali tu
stojaci hrad volať podľa tohto oltára boha
lovu, Bůh - lov, teda Buchlov. Ďalšia legenda hrad spája s rádom templárov, ktorí
na ňom údajne sídlili.
V skutočnosti bol vybudovaný v prvej
polovici 13. storočia ako kráľovské sídlo, ktoré plnilo funkciu hospodársku
i strategickú. V prvej písomnej zmienke z roku 1300 sa spomína istý purkgróf
Protiva z Buchlova. Najstaršiu neskororománsku časť postavila stavebná huta
cisterciánskeho kláštora na Velehrade.
Miestnosti hradu predstavujú dokonale zachovaný súbor obytných priestorov dokumentujúcich bývanie šľachty
z obdobia gotiky a renesancie. Rovnako
vybavenie miestností zaujme ukážkami
nábytku a umeleckých diel pochádzajúcich z uvedených období. Vzácna je
plastika tzv. Buchlovskej madony z polovice 14. storočia a diela barokového
maliara P. Brandla. Ranogotická kaplnka v poschodí juhovýchodnej vstupnej
veže patrí k najvzácnejším sakrálnym
priestorom na južnej Morave. Expozícia
zahŕňa i výstavu prírodovedných a archeologických zbierok.
Pokračovali sme návštevou zámku, ktorý dal postaviť hradný pán pre svoju
12
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Texty spracovali: Viera Brtáňová, Adela Nikitinová,
Dagmar Mišúnová a Jana Pivková

Con moto
Som členkou speváckeho zboru Con
moto, ktorý mal v Liptovskom Hrádku svoje sústredenie spojené s koncertom v evanjelickom kostole Východná dňa 28.10.2017. Mojou túžbou
bolo, aby tento zbor vystúpil aj v dedinke Liptovský Ján – v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa. Sen
sa stal skutočnosťou a dňa 29.10.2017
sme spievali počas sv.omše.
Hudba a spev oddávna vyjadrujú
emócie ľudí, povznášajú dušu. Každý z nás predsa túži po súzvuku
a krásnych pocitoch. Svojim zborovým spevom sme vytvorili a interpretovali emócie, ktorými sme
sa snažili potešiť dušu každého
človeka.

manželku, aby nemusela bývať v chladnom hrade. Interiér zámku nás zaujal
svojou bohatou freskovou a štukovou
výzdobou (diela B. Fontanu) v štýle raného baroka. Salóny sú vybavené nábytkom a mobiliárom v štýle Ľudovíta
XV. a Ľudovíta XVI. Rodinné portréty Petřvaldovcov a Berchtoldovcov a množstvo umeleckých diel zdobí miestnosti
tohto jedinečného panského sídla.
Zámok je obklopený nádherným parkom so schodiskami, terasami, obeliskom, bazénmi a kamennými vázami.
Jeho veľkou ozdobou je množstvo vzácnych exotických stromov a krov. Zámok
Buchlovice bol v roku 2001 zapísaný
do zoznamu národných kultúrnych pamiatok Českej republiky.
Po tejto namáhavej, ale krásnej prehliadke nás čakal spoločný obed. Občerstvení sme sa pobrali na vrchol nášho
zájazdu – Velehrad. Velehrad je farnosťou olomouckej arcidiecézy, dekanátu
Uherské Hradiště. Farnosť zahŕňa obce
Velehrad, Modrá, Salaš a Tupesy, spolu s
3 500 obyvateľmi. Priamo na Velehrade
z tohto počtu žije asi 1 300 ľudí.
Pýchou farnosti je nádherná baroková
bazilika (postavená na románskych základoch) s priľahlými budovami bývalého cisterciánskeho kláštora. V podzemí


baziliky je prístupné lapidárium. Na nádvorí pred bazilikou slávil 22.4.1990
omšu sv. pápež Ján Pavol II. Bazilika
s priľahlými budovami a areálom bola
v apríli 2008 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
Sprievodcovia, ktorí nás hradom a zámkom sprevádzali, veľmi pútavo rozprávali, až sme mali dojem, že sú nadšencami histórie. Interiér baziliky, obdiv
nad dovednosťou majstrov, sú diela neprekonateľné. Uchvátení krásou sme sa
pomaly vracali domov. Družnú atmosféru sme si spríjemňovali piesňami, ktoré nám v písomnej forme venoval Janko Mlynček, za čo mu ďakujeme. Celým
zájazdom nás slovne doprevádzal a organizoval presuny p. Vladimír Eichler.
Ďakujeme manželom Eichlerovým,
za všetko, čo prispelo k zdarnému zabezpečeniu zájazdu. Veríme, že do budúcnosti sa nám spoločne podaria aj
ďalšie výlety.
Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Prišiel čas vianočný.
Vianočný zvonček nech Vám zvoní,
vianočný čas v lásku nech sa zmení.
A tak, ako sa krásne na nebi hviezda ligoce,
Prajeme Vám krásne, pokojné Vianoce.
Ešte krajší nový rok,
Nech máte v ňom hlavne zdravie a pevný
krok.

Touto cestou sa chcem poďakovať
vdp.Petrovi Kvasňákovi, ktorý nás
s radosťou privítal a svojim duchovným slovom podporil náš spev.

Kto sme?
Con moto Slovakia (taliansky v pohybe alebo s pohybom) – sme
spevácky zbor, ktorý sa pohybuje po Slovensku, ale aj na javisku
a chce byť blízko k divákom svojím
repertoárom i vystupovaním.

Je obdobie kačacích hodov, máme nového kňaza - úžasná príležitosť lepšie sa spoznať, jednoducho mať k sebe blízko. Pri tejto príležitosti som na úvod posedenia
spomínala - hodnotenie pôsobenia nášho spevokolu. Môj čas premýšľania a zhodnotenia, či naša voľba bola správna. To však nie je vôbec potrebné, bolo to správne.
Som veľmi hrdá na svojich spevákov, na ľudí, ktorí nás vždy podporujú - ĎAKUJEM!

Zbor vznikol v roku 2013 a združuje
dirigentov rôznych speváckych zborov a hudobných nadšencov z celého Slovenska a z Českej republiky.
Sme zbor hudobných nadšencov,
ktorý počúvajúcim a spievajúcim,
každému, kto je pripravený prijímať
a dávať, ponúka priateľský, rodinný,
zážitkový a hlavne hudobný rozmer.
Sme ľudia so zápalom pre krásnu
hudbu a spev. Con moto ponúka široký hudobný žáner od vážnej hudby rôznych období cez upravené
ľudové piesne, spirituál, gospel, až
po populárnu hudbu. Vedie nás renomovaný dirigent Jiří Slovík z Opavy, ktorý dokáže vytvoriť neformálnu atmosféru, spolupracovať s publikom a spontánne reagovať na jeho
požiadavky.

Rímskokatolícka farnosť Liptovský Ján spolu so spevokolom sv.Jána Krstiteľa zorganizovala už štvrtý Mariánsky koncert vo farskom kostole. Týmto koncertom sme si
pripomenuli 100.výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime.
Charizmatickým hlasom a duchovným slovom, farský kňaz Mgr.Peter Kvasňak priviedol všetkých k zamysleniu.
Výber piesní, poézie a hovoreného slova zanechal v nás hlboký umelecký zážitok.
Koncert tradične vyvrcholil mariánskou piesňou „ Ó, Mária, naša ochrana“.
Petra Dubjelová


Noviny z Jána

 December 2017

13

Opäť na ruskom ostrove Sachalin
Po dobrých skúsenostiach z prieskumu
jaskýň na Sachaline v roku 2016 sme sa
rozhodli, že výpravu zopakujeme. Jaskyniarmi tu bolo totiž navštívených iba
30 % území, kde sa nachádzajú vápencové masívy a je tu veľká možnosť objaviť ďalšie pozoruhodnosti. Nás okrem
jaskýň fascinovala aj príroda Sachalinu,
ktorá je ľudskou činnosťou veľmi málo
poznačená. Sú tu pozoruhodné nielen lesné, ale aj tundrové spoločenstvá.
Termín výletu sme posunuli na október, pretože v septembri minulého roku
nám každý deň pršalo. Ak prvý výlet
sme uskutočnili na 1045 metrov vysoký Pik Čechova. Ide azda o jediný turistický chodník, ktorý vedie z hlavného
mesta Sachalinu na kótu vysoko v horách. Na jeho vrchole sa nachádza betónová šintoistická svätyňa, ktorú postavili Japonci pred rokom 1945, keď
táto oblasť s názvom Karafuto patrila
Krajine vychádzajúceho slnka. Cesta vedie bambusovo-brezovou džungľou. Aj
malé vybočenie z chodníka spôsobuje
problém s pohybom, pretože bambus je
takmer nepreniknuteľný. Neviem si veru
predstaviť sachalinského hubára na odľahlom mieste. Nad pásmom lesa sa nachádza limbová kosodrevina. Tu je už
pohyb lepší. Stačí odbočiť pár metrov
z chodníka a nachádza sa tu veľa prezretých brusníc. Cez deň je pekné slnečné počasie, v diaľke na východe vidno
Ochotské more a na juhozápade more
Japonské. Desiatky kopcov okolo nás
pripomínajú Nízke Tatry. Zamýšľali sme
sa, na koľkých z nich ešte nebolo človeka. Po dvoch dňoch v Južnosachalinsku
sme sa presunuli pod vápencovú horu
Vajda pri Pervomajsku.
Masív Vajda (947 m n. m.) sa nachádza
približne v strede ostrova. Pri prieskume
sme sa zamerali na Lastovičiu jaskyňu, kde náš zoológ zbieral tisíce kostí
z hniezdiska sovy. Na ich determinácii
sa pracuje. Určite to bude cenný materiál pre poznanie výskytu drobných stavovcov. Aj v L. Jáne sa nachádza hniezdo
tohto typu. V pozostatkoch z potravy sov
je až 90 % žiab, čo svedčí o močiaroch,
ktoré sa tu museli v minulosti vyskytovať. Potom sme sa zamerali na prieskum
123 metrov hlbokej priepasti Kaskadnaja,
14
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ktorá je najhlbšou lokalitou oblasti. Jednotlivé vertikálne úseky sme najskôr dôkladne vystrojili lanami. Na dne sme tu
skúšali prekopať nepríjemný zával. Po pár
hodinách snaženiu sme to vzdali kvôli
bezpečnosti, z boku sondy hrozil zosun
veľkých blokov. Potom sme sa zamerali na výkopové práce pri previse s netradičným, japonským názvom Niša Seki.
Počas piatich dní sme na povrch z 11 metrov dlhej dier vytiahli v starej bandaske
z nafty asi 4 m3 materiálu. Počas kopania
sme našli kosti z medveďa, srnca a netopierov. Ako v rozprávke sme sa prekopali
do nových priestorov vtedy, keď sme už
nedúfali na postup. Cez tesnú, hádam 6
metrovú plazivku sme sa pretiahli do asi
10 metrov dlhého priestoru. Je tu silný
prievan a zrejmý smer pokračovania, no
v kopaní treba ďalej pokračovať. To je
však výzva pre našich ruských kolegov,
trmácať sa ešte 12 000 kilometrov kvôli
kopaniu už asi nenájdeme síl. V noci nás
otravuje líška. Jeden večer sme totiž nespálili zvyšky z kamčatského kraba a ona
zacítila ľahký zdroj potravín. Každú noc
nás navštevuje a rozťahuje kotlíky, čižmy,
či naberačky. Nevieme ako sa jej zbaviť
a tak každú noc má jeden z nás službu
a keď sa objaví tak sa ju snaží odohnať.
Je taká prefíkaná, že chodí vykrádať aj
pasce na hlodavce, ktoré náš zoológ
nastavuje aj niekoľko kilometrov od tábora. Opäť ako v rozprávke sme pri poslednej návšteve jaskyne na Vajde našli


Edinburgh

zaujímavého slepého tvora, pravdepodobne nový druh mnohonôžky, ktorý
doteraz veda nepozná.
Pri kopaní na Vajde sme sa zoznámili
s nesmierne zaujímavým človekom, archeológom Sergejom Vjačeslavovičom
Gorbunovom. Ten nás pozval na návštevu múzea v Poronajsku. Hlavná sála
má tvar dreveného lodného podpalubia, čo má symbolizovať prvú loď ktorá
tu pristála. Prejdeme sa aj po pobreží
Ochotského mora, kde nájdeme uhynutú veľrybu. V zaniknutej ainskej dedine,
kde žili pôvodní obyvatelia, vykopeme
asi 20 kg rozličných predmetov, ktoré
dopravíme do múzea. Po ceste počúvame neuveriteľné príbehy Sergeja ako
sám išiel pešo pol roka okolo 3 000 km
dlhého pobrežia Sachalinu. Najviac
sme šokovaný jeho názorom na cirkevnú problematiku. Na otázku akého je
vierovyznania odpovedá: Protestant.
Na otázku prečo, odpovedá: Lebo sú
najbližšie k Bohu. Veľký vplyv na neho
a veľa jeho priateľov z cirkevného zboru
majú protestanti z Južnej Kórei, kde ich
je až 17 %. Výpravy sa zúčastnili okrem
autora článku aj entomológ J. Lakota
z Ružomberka, jaskyniar P. Pokrievka zo
Záturčia a zoológ J. Obuch z Blážoviec.
Určite v novom roku opäť pripravíme
pre obyvateľov Liptovského Jána v kultúrnom dome rozprávanie o našej ceste.

Veľa nechýbalo a expedícia Edinburg by
sa nekonala. Jeden člen našej geriatrickej „Partie“ ochorel a nemohol vycestovať. Platby za letenky a hotel mu cestovka nevrátila, pretože sme neboli vopred
poistení. Nám ostatným, keby sme nešli,
by prepadli tiež. Tak sa rozhodlo, a pacient rozhodnutie požehnal, že tentoraz pôjdeme štyria. Pre jeho jedinečnú
schopnosť riešiť veci za pochodu, nám
veľmi chýbal. Okrem toho nám chýbali
jeho instantné polievky a čabajka, ktoré
vždy pribalil do kufra aj s varičom a pri
polihovaní po celodennej prehliadke
mesta sme si na nich pochutili. Nebolo

to preto, že sme šetrili, bol to proste jeden z rituálov našich expedícií. Sme presvedčení, že doktori mu pomôžu a o rok
pôjdeme zase komplet.
Naše internetové dohadovanie s cestovkou skončilo číslom 46. Toľko mailov sme
si s nimi vymenili. Ale musím napísať, že
to bola málo produktívna komunikácia,
ale aspoň ukázala, že aj seniori žijú s dobou. Pochopili sme, že v časoch internetu už nestačí vedieť násobilku a vybrané
slová a memorovať iné (tala)fakty z učebníc, ale musíme googliť a skenovať.
Po emailovom pingpongu s cestovkou
sme si teda od nich kúpili letenky, hotel
a ostatné služby sme odmietli. Za podstatne nižšie ceny sme si všetko zabezpečili na mieste sami. V autobusoch
hop-on and hop-off - nastúp a vystúp sme sa vozili dva dni a videli sme všetky
monumenty Edinburgu.

Na výlet do Glasgowa, do Škótskych Highlands a na jazero Loch Lomond, mimochodom, tento „Loch“ bol aj inšpiráciou jednej českej trampskej pesničky,
sme išli jedným z mnohých výletných
autobusov, ktoré tieto služby núkajú
v centre mesta.
Edinburg nás príjemne prekvapil, dokonca aj počasie nám prialo. Edinburčania boli k nám milí, majú Slovákov radi.
Turistov bolo v centre viac, ako domácich. Z pamiatok mi utkveli najviac v pamäti Škótske hrady a staré cintoríny,
jachta kráľovnej Alžbety, Georgiánske
domy, múzeum mesta Edinburg. Nákup
na Edinburskej Royal Mile , na ktorej
je tisíc suvenírových obchodov Scotch
whiskey a šálov, atd. je zážitkom, na ktoRudo Gajar
rý nezabudnete.

Vo februári prídu naši Francúzi
Oznamujeme našim občanom, že tak ako každý druhý rok aj tento rok budeme
v dňoch 19. až 23. februára hostiť našich priateľov z družobnej francúzskej obce
Fontaine-le-Port.. Naši hostia majú letenky už od leta a na stretnutie s nami sa tešia takisto ako my sa tešíme na nich. Priletia tentoraz do Krakova, asi 18. a majú
tam zaistený program a nocľah na jednu noc. My ich 19. februára vyzdvihneme
a privezieme do Liptovského Jána. Ich pobyt u nás je tentoraz počas školských
jarných prázdnin v našom kraji, čo možno ubytovanie u niektorých našich občanov trochu komplikuje, ale na druhej strane umožní našim školákom, aby sa zúčastňovali vo väčšom počte na zimných radovánkach so školákmi z Fontaine.
Ubytovanie po rodinách a ostatné detaily sa doriešia na valnej hromade, ktorú,
ako vždy zorganizuje náš pán starosta Juraj Filo.

Prre Jánske noviny napísal Peter Holúbek
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Naša školička
„U nás spieva celá škôlka, radujú sa deti.
Šťastným deťom po celý deň jasné slnko svieti.
Pesnička je kamarátka, s ňou sa radi hráme,
preto našu milú škôlku veľmi radi máme.“
Materskú školu v školskom roku
2017/2018 navštevuje 66 detí vo veku
od 2 do 6 rokov. V 1.triede - 18 detí, 4 deti
sú mladšie ako 3 roky. V 2.triede 22 detí
a 26 detí 5-6 ročných – 3 deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v 3.
triede. V tomto školskom roku sme privítali 20 nových detí. O deti sa stará šiesti pedagogickí a dvaja nepedagogickí
zamestnanci.
Výchovno-vzdelávaciu a vyučovaciu
činnosť realizujeme podľa Školského
vzdelávacieho programu, zameraného
na regionálnu výchovu – poznávanie
regionálnych tradícií a zvykov, poznávanie regionálnych pamätihodností,
prírodných krás, krasových, termálnych
a minerálnych zvláštností.
Aj v tomto školskom roku spolupracujeme s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši. V rámci spolupráce navštevuje materskú školu špeciálny pedagóg PaeDr
Soňa Hlavajová. Pracuje s 5-6 ročnými
deťmi podľa projektu Prevencia porúch
čítania a písania v predškolskom roku.
Krúžková činnosť prebieha v popoludňajších hodinách v rámci 7 krúžkov – divadelný, športový, krúžok – Šikovníček,
Mlsný jazýček /správne stravovanie/, Šikovný jazýček /komunikácia a správna
výslovnosť/, Oboznamovanie s anglickým jazykom, Náboženská výchova pod
vedením učiteliek Bc. Fáberovej, Bc. Hurajovej, Bc. Kacianovej, Mgr. Kompišovej,

Mgr. Švajkovej a Mgr. Tajáta. Krúžky navštevujú len 5-6 ročné deti.
Aj počas tohto školského roka plánujeme mimoškolské akcie - v jesennom
období Zdravý týždeň (ovocný a zeleninový), Týždeň farieb, Jesenné variácie
(tvorivé dielne). V zimnom období - privítanie Mikuláša, Vianočné trhy, Vianočnú akadémiu, detský karneval, Zimnú
športovú olympiádu. Na jar – vynášanie
Moreny, jarné tvorivé dielne, slávnostnú
akadémiu ku Dňu matiek v obci. V letnom období - oslavy MDD, vychádzky a návštevy pamätihodností v okolí
a obci, noc v MŠ, rozlúčku s predškolákmi, celoškolský výlet i akciu na záver
školského roka. Ďalej divadelné predstavenia v materskej škole v spolupráci s Divadlom spod Spišského hradu,
ekoprogramy v spolupráci so Správou
NAPANTu v Liptovskom Hrádku, koncerty – štyri ročné obdobia „Veselo s gitarou“, návštevy kultúrnych podujatí, výstav a múzeí v obci i Liptovskom
Mikuláši.
Deti majú možnosť v rámci projektu
Zdravá škola absolvovať predplaveckú
prípravu, športovú olympiádu, Trojboj
detskej všestrannosti.
Veríme, že každé dieťa nájde v našej
materskej škole niečo zaujímavé, bude
sa u nás cítiť príjemne a pohodovo a že
naša materská škola sa pre tých najmenších stane skutočne „druhým domovom“.

Našu materskú školu od začiatku
školského roka 2017/2018 začalo navštevovať 20 nových deti. Potešilo
nás, že sa rýchlo zadaptovali a našli si
nových kamarátov.
Už tradične sme privítali nových „občiankov“ obce v „Svätojánskej kúrii“.
S tanečným pásmom vystúpil i 5-6
ročné deti – predškoláci pod vedenímučiteľky Renátky Hurajovej.
Zúčastnili sme sa súťaže „O pohár starostu obce“ v behu. 5-6 ročné deti zvládli bežecký okruh okolo futbalového
ihriska spolu sučiteľkou Renátkou Hurajovou za silného povzbudzovania
detí „stredniakov“ z MŠ.

Týždeň farieb prebehol v materskej
škole, ale i základnej škole v októbri.
Každý deň sa niesol v znamení inej
farby – žltej, zelenej, oranžovej, červenej, hnedej. Deti i zamestnanci MŠ
oblečenie podľa farieb striktne dodržiavali. Na druhý týždeň sme prišli dokonca oblečení v bodkovanom
a pásikovom odeve.
O zdravej výžive máme už veľa vedomosti, takže nám nerobilo problém
pripraviť si vlastnoručne „Zdravý deň“
priamo v materskej školy. Zdravých
potravín – ovocia a zeleniny sme si
doniesli dostatok a zdravú výživu
sme mali celý týždeň.
V spolupráci so Správou NAPANTu
sme mali možnosť oboznámiť sa so
stromčekmi i s ich zvieracími obyvateľmi. Naučili sme sa čítať z dreva i to,
koľko narodenín stromček oslavuje.
A najmä to, prečo treba stromčeky
chrániť.
„Jeseň pani bohatá“ – pod týmto názvom sme sa na koncerte spolu s veselou gitarou a „trpaslúšikmi“ rozlúčili
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… a máme nového pána farára

Správičky zo školičky



s jeseňou piesňami, inštrumentálnym
doprovodom, hudobno-pohybovými
improvizáciami i relaxačnými hrami.
Program o orálnom zdraví pre deti
materskej školy pod názvom „Čistíme
si zúbky“ realizovali v materskej škole študenti SZŠ pod vedením Bc. M.
Adamčíkovej. Deti sa oboznámili so
správnym čistením zúbkov. Dozvedeli sa ako vzniká zubný kaz i ktoré
potraviny zúbkom škodia a ako fluoridkovia zo zubnej pasty naše zúbky
chránia.

„Jesenné variácie“ sú už tradíciou
v našej materskej škole. Aj tento ročník, ktorý urobil bodku za tohtoročnou jeseňou, bol vydarený ´- zúčastnilo sa ho doteraz najviac rodičov
spolu s deťmi a ich výrobky – vyrezávané tekvičky boli ozaj prekrásne. No
veď posúďte sami.
Čaká nás ešte privítanie Mikuláša, Vianočná akadémia a vianočná tržnica.
Na všetko sa usilovne pripravujeme
– spievame vianočné piesne i piesne
o zime, recitujeme básne a vlastnoručne vyrábame výrobky, ktoré budeme ponúkať na Vianočnej tržnici
19. decembra v materskej škole.

Prešli dva roky a opäť zasiahla vyššia
moc. Z rozhodnutia spišského
diecézneho biskupa pána Mons.
Štefana Sečku nastala výmena
duchovného pastiera v našej rímskokatolíckej farnosti Liptovský Ján.

priateľov. MILUJE Pána Boha. A aj táto
trojkombinácia vystihuje jeho osobu .

Dňa druhého júla 2017 v našom malebnom historickom kostolíku odslúžil poslednú sv. omšu pán farár Mgr. Ing. František Čureja. Úprimne sme mu poďakovali za jeho pastoračnú činnosť, ale aj
za jeho aktivitu a prínos v oblasti rekonštrukčných prác na kostole – ktorých za
taký krátky čas urobil neúrekom. Popriali sme mu veľa zdravia a pokoja na jeho
novom pôsobisku vo farnosti Oravský
Podzámok.
No a dňa 9. júla 2017 sme za prítomnosti
pána dekana Mgr. Ing. Stanislava Culku
z Liptovského Mikuláša oficiálne privítali nového pána farára Mgr. Petra Kvasňáka, ktorý k nám prišiel z farnosti Lúčky.
Boli sme všetci zvedaví kto to bude, veď
tam-tamy fungovali a určité referencie o
pánovi farárovi sme už mali. Chýry ktoré
o ňom išli nesklamali. Prišiel medzi nás
príjemný, sympatický a veselý človek,
ktorý je plný empatie, ústretový ku každej svojej ovečke a hlavne k detičkám.
Aktívne sa zhostil aj úlohy, ktorú začal
jeho predchodca v pokračovaní prác na
rekonštrukcii nášho jánskeho kostolíka.
Ako už všetci vieme, jeho osudové číslo
je 3. Okrem iných trojkombinácií o ktorých hovorí: MÁ RÁD kapustu na akýkoľvek spôsob a Strachanovicu. ĽÚBI
predovšetkým svoju maminu, rodinu,

Vážený pán farár, Dovoľte mi Vás v mene
svojom, v mene Vašich farníkov a aj
v mene obyvateľovej našej malebnej
obce srdečne privítať. Popriať Vám do
ďalších rokov strávených medzi nami
veľa zdravia, pokoja, trpezlivosti, radosti
a veľa Božích milostí.
Dňa 8.10.2017 v nedeľu ste mali úžasnú
kázeň o vizitácii pána Ježiša v našej farnosti. Nastavili ste pravdivé zrkadlo o
dianí v obci. Táto návšteva nedopadla
zle ale ani na jednotku. Preto verím, že
keď nás pán Ježiš navštívi opäť o rok, dopadne táto vizitácia aj Vašim pričinením
lepšie a bude s nami spokojnejší. Nech
sa Vám u nás páči a ste tu spokojný.
Blížia sa Vianoce – sviatok narodenia
Pána. Krásne dni pokoja, kedy sa lámu
ľady zlosti a nenávisti a mäknú aj tie najtvrdšie srdcia. Aké by bolo krásne, keby
sa toto nedialo iba cez sviatky, ale po
celý náš život. Zastavme sa na chvíľu a
spomeňme si aj na tých, ktorí už nie sú
medzi nami a doprajme im kráľovstvo
nebeské.
Milý pán farár, farníci a všetci ľudia dobrej vôle prajem vám pokojné a milosti
plné vianočné sviatky a do nového roku
2018 veľa zdravia, lásky, pokory a vzájomného porozumenia.
Maličký anjelik v okne stál a všetkým ľuďom krásne Vianoce prial, aby v novom
roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa
na seba usmievali.
Ing. Zuzana Eichlerová

Nech radosť a šťastie vládne u vás
doma, nech obchádza vás nešťastie
a smola. Nech pohoda vládne za sviatočným stolom, nech láska prevláda
nad nemilým slovom. Nech starý rok
už odíde, veď nový ide za ním, aby
ste boli usmiati a zdraví, to je naším
prianím.
Deti a zamestnanci materskej školy
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Vianoce = inkarnácia

Čo bolo u evanjelikov
17. – 21. júla 2017 Denný detský tábor –
V jubilejnom roku reformácie sa tábor
celkom pochopiteľne venoval práve
téme reformácie. Biblické pravdy i život reformátora Dr. Martina Luthera
spoznávalo 50 detí pod vedením vedúcich v areáli fary a kostola. O dejinách evanjelikov sa čo-to dozvedeli aj
v autentickom prostredí počas výletu
do dreveného artikálrneho kostola vo
Svätom Kríži.

Šarkaniáda
Už niekoľko rokov sme mali Šarkaniádu na Dubci bez vetra. Tá tohtoročná sa uskutočnila vo štvrtok 12. 10. 2017
od 13:30. Niekoľko dní pred týmto termínom pršalo a bolo pomerne chladno, takže sme sa obávali, že aj tento rok
bude bezvetrie. Zbytočne. Vo štvrtok
sa ukázalo ideálne počasie na púšťanie
šarkanov a drakov: bolo čiastočne slnečno, relatívne teplo, a hlavne – fúkal
vietor. Až tak, že šarkany „trhal“ deťom
z rúk už po ceste na Dubec. Hlavne tie,
ktorým sa chcelo lietať. A keď ich deti
na vrchole Dubca konečne mohli pustiť,
lietali vysoko-prevysoko a po skončení

Šarkaniády sa im vôbec nechcelo ísť
dole. Boli však aj také šarkany, ktorým sa
lietať nechcelo – nedali sa zložiť, zamotávali sa, takže padlo aj zopár smutných
detských slzičiek. Najviac nám bolo ľúto,
že nechcel lietať krásny šesťhlavý drak.
Všetci sme boli zvedaví ako vyzerá, aj
ako lieta, ale hlavy sa mu tak zamotali,
že sme jeho rozmotávanie museli vzdať.
Napriek tomu sme zažili opäť jedno príjemné „družinárske“ popoludnie. Deti
sme síce museli ospravedlniť z množstva krúžkov, ale myslíme si, že to stálo
za to.

Tekvičky, tekvičky
Ako každý rok, aj tento sme vyhlásili v ŠKD Tekvicovú parádu. Súťažilo sa
opäť v dvoch kategóriách: Súťaž o najkrajšiu vyrezávanú tekvičku a Súťaž
o najkrajšiu jesennú dekoráciu. Deti
mali nosiť tekvičky a dekorácie do ŠKD
do stredy 25. 10. 2017. Vyhodnotenie sa
uskutočnilo vo štvrtok 26. 10. 2017 a deti
si potom mohli vziať svoje práce domov.
Pani upratovačky, ktoré sme tento rok požiadali, aby vybrali po tri najkrajšie, mali
nesmierne ťažkú a náročnú úlohu. Všetky
18
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tekvičky a ozdoby boli totiž veľmi pekné
a bolo vidieť, že deti spolu s rodičmi naozaj využili všetku svoju fantáziu a tvorivosť
(a snáď trošku aj internetn). Najkrajšiu vyrezávanú tekvičku mal A. Garaj z 1. triedy
a najkrajšiu jesennú dekoráciu vyrobila Z.
Cholvádtová, tiež z 1. triedy.
Vďaka tejto súťaži sme nielen skrášlili
vestibul školy, ale sme si spríjemnili aj
dni čakania na prvé prázdniny (jesenné)
v tomto školskom roku.
Mgr. Jana Daňová


3. septembra 2017 Začiatok školského
roka – Aby v škole bolo viac vecí príjemných ako nepríjemných, aby nechýbala chuť učiť sa, aby vedomosti
deťom pomáhali aj múdro žiť a aby
celý školský rok zvládli v zdraví a bez
úrazu, k tomu všetkému je potrebné Božie požehnanie a ochrana. O ne
prosili deti, rodičia i učitelia na službách Božích na začiatok školského
roka. Všetci taktiež prijali požehnanie
pred oltárom. Tohtoročný zborový

deň bol venovaný téme Moja reformácia. Na službách Božích zvesťou Božieho slova poslúžil Roman Dovala, farár
z cirkevného zboru Badín. Po službách
Božích a detskej besiedke nasledoval program vo farskej záhrade. Tu sa
duchovným slovom prihovorila sestra seniorka Katarína Hudáková. Piesňami prispeli mužský, ženský i detský
evanjelický spevokol, slovom básne
Vladimír Kubovčík a celý program bol
uzavretý koncertom Romana, Kiky
a Kláry Dovalovcov. Ďakujeme Pánu
Bohu za pekné počasie, dobrú náladu
i chutný guláš.
31. októbra 2017 500 rokov reformácie – V deň tohto výnimočného jubilea sa už ráno o 6. hod. rozozvučali zvony evanjelického kostola, aby

pripomenuli, že pred 500 rokmi sa začal zápas o čisté evanjelium a o správne pochopenie Písma. Slávnostné služby Božie o 17:30 hod. potom
kázňou slova Božieho i vystúpeniami spevolov ohlasovali, že jediným
Svetlom, ktoré môže jasne posvietiť
na cestu života a nesklamať, je Pán
Ježiš. Najznámejšou udalosťou pred
500 rokmi bolo pribitie 95 výpovedí
proti odpustkom, my sme zase odhalili v kostole pamätnú tabuľu pripomínajúcu odkaz reformácie aj budúcim
generáciám.
11. – 12. novembra 2017 Návšteva z Poľska – 22 konfirmandov a mládežníkov
pod vedením evanjelického farára
Mareka Twardzika z partnerského cirkevného zboru Cisownica navštívilo
náš cirkevný zbor. V sobotu večer sa
naši konfirmandi s nimi stretli na chate Jahoda v Jakubovanoch, kde aj
strávili noc. Na druhý deň spoločne
prišli na služby Božie v Liptovskom
Jáne, kde brat farár kázal.

15. novembra 2017 Biblická hodina mužov – Štyri cirkevné zbory sa pravidelne každú prvú stredu v mesiaci stretávajú na biblickej hodine mužov, a to
striedavo v jednotlivých zboroch (Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba). Hoci tentokrát
to nebola prvá streda v mesiaci a neboli to len štyri cirkevné zbory, ale
predsa sa muži zišli v Liptovskom Jáne
v Kultúrnom dome na biblickej hodine. Viedol ju Czeslaw Bassara, riaditeľ Európskej detskej misie. Pútavým
štýlom predstavil novozmluvný List
Júdu a zároveň podal aj osobné svedectvo viery.

Vianoce nám predovšetkým pripomínajú, že Boh sa stal človek. Tento div nazývame inkarnáciou. Boh prichádza „in carnem“, teda v tele – stáva sa človekom. Jám vraví:
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy.“ (Ján 1, 1 a 14)
Boh už nie je tajuplné X, ktoré nikto nevie vyriešiť. Už nie je temnou hádankou, o ktorej nikto nič nevie. Boh si našiel cestu k nám. Stal sa živým človekom uprostred nás.
Pritom však Boh nie je diktátor, ktorý k nám prichádza v sláve nádhere. Keby bol
prišiel takto, nikto by sa neodvážil k Nemu priblížiť. Museli by sme stáť v úctivom odstupe a obdivovať Ho. Teraz však prichádza k nám ako dieťa. Vydáva sa ľuďom na milosť a nemilosť. Je naším bratom. Vie, čo to znamená žiť tu na zemi. O to viac môže
byť pre nás Pomocníkom, Ochrancom a Vykupiteľom z hriechu a smrti.
Prajem vám v mene Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján požehnané
prežitie sviatkov narodenia Božieho Syna. Nech jednorodený Syn Boží, ktkorý kvôli
nám prišiel na svet, je aj vaším Svetlom, Ochranou, Pomocou a Spásou.

Čo sa chystá?
24. 12. 2017 4. adventná nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

24. 12. 2017 Štedrý večer

16.00 h Štedrovečerné služby Božie

25. 12. 2017 1. slávnosť vianočná

9.00 h Slávnostné služby Božie

26. 12. 2017 2. slávnosť vianočná

9.00 h Slávnostné služby Božie

31. 12. 2017 Záver občianskeho roka

17.00 h Služby Božie

1. 1. 2018 Nový rok

9.00 h Služby Božie

6. 1. 2018 Zjavenie

9.00 h Služby Božie

7. 1. 2018 1. nedeľa po Zjavení, Nedeľa 9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP
misie
13. 1. 2018 Sobota

15.30 h Novoročná akadémia (Kultúrny
dom)

14. 1. 2018 2. nedeľa po Zjavení

9.00 h Služby Božie

21. 1. 2018 3. nedeľa po Zjavení

9.00 h Služby Božie

28. 1. 2018 Deviatnik

9.00 h Služby Božie

4. 2. 2018 Nedeľa po Deviatniku

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

11. 2. 2018 Pred pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie

18. 2. 2018 1. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie – Národný týždeň
manželstva

25. 2. 2018 2. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie

4. 3. 2018 3. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie

11. 3. 2018 4. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

18. 3. 2018 5. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

25. 3. 2018 6. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
•
Stredtýždňové služby Božie – každý štvrtok o 17. hod. v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne
•
Biblická hodina – v Kultúrnom dome v Podturni každú druhú stredu o 17,30
hod.
•
Biblická hodina mužov – striedavo v jednom z cirkevných zborov L. Ján, L.
Ondrej,, Smrečany a Závažná Poruba vždy v 1. stredu v mesiaci o 18:30
Peter Taját, ev. a. v. farár
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„LUMEN“
Ak toto slovo preložíme z latinského jazyka, znamená „SVETLO“ a práve o tomto SVETLE Vám i sebe chcem v krátkosti milí občania, farníci a návštevníci Liptovského Jána a filiálok Podtureň
a Uhorská Ves napísať, ako ho máme
prijať a prežívať aj cez tieto sviatky Narodenia Pána.
V Biblií čítame:“…pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet…“
Veľmi pekne a priam dojemne sme
všetci prežívali „rorátne“ sväté omše,
kedy skoro ráno (6.00), za tmy a len pri
svetle sviečky, ktorú mal každý v ruke sa
odrazu z malého plamienka (svetla) rozžiaril celý kostol a bolo SVETLO. Takto aj
Izraelský ľud, keď žil v tme, očakával SVETLO, očakával Spasiteľa a On prišiel ako
malý Ježiš, narodený v Betleheme, a tam
pri Jeho narodení opäť zažiarilo svetlo. Nad maštaľkou žiarilo svetlo hviezdy,
ktorá ukázala správnu cestu a smer nielen „3“ kráľom, pastierom… ale ju stále ukazuje aj nám všetkým. Preto aj cez

tieto Vianočné sviatky sa máme všetci
stať pre iných veľkým svetlom, ktoré
nám priniesol a zanechal Ježiš. On chce
svietiť na našich životných cestách. On
chce svietiť v našom osobnom živote.
On chce svietiť v našom milujúcom srdci. On chce svietiť v našich rodinách. On
chce svietiť vždy a všade kde sme a čokoľvek robíme. On chce svietiť s nami
a v nás. On chce svietiť…
Preto, keď budeme aj tento rok na Vianoce zapaľovať sviečku na štedrovečernom stole a to priam z Betlehemského
SVETLA, tak nezabudnime, že si máme
z tohto svetla zapáliť aj svoje srdce,
aby svietilo pre všetkých ľudí, ktorých
stretneme.
„Dnes zažiari nad nami SVETLO, lebo sa
nám Narodil Pán…“ (slová detskej vianočnej piesne)
Takto sa na Vás a stretnutie s Vami teším na našej prvej spoločnej polnočnej
svätej omši 24.12.2017 o 24.00 v našom

prekrásnom starobylom a historickom
farskom kostole v Liptovskom Jane,
kde budeme všetci pre iných SVETLOM
a potom následne na Božie Narodenie
25.12.2017 na slávnostnej svätej omši
o 9.30 h.
Peter Kvasňák - farár

Ježiško príde
Sniežik padá, zima výska,
len nám radosť srdce stíska,
že maličké Jezuliatko
navštívi nás už zakrátko.
Na obláčku z neba zletí,
čakajú ho dobré deti,
zohrejú mu skrehlé rúčky,
privítajú potichučky.
Sniežik padá – biele stráne
zjagajú sa rozspievané
a maličké Jezuliatko
privinieme k srdcu sladko.

Vianoce
Zima prišla, vietor duje,
vonku sniežik poletuje.
Cez oblok sa tlačí mráz,
Vianoce už sú tu zas.
Deti v očiach iskru majú,
svetielko ňou zažínajú.
teplom svojho srdiečka,
zohrejú aj Ježiška.
Sniežik ešte padá, padá,
človek lásku stále hľadá.
Ježiško k nám príde včas,
daruje nám pokoj, lásku,
uloženú v nás!

Uzávierka príspevkov do 1. 3. 2018
Príjem príspevkov na obecnom úrade alebo e-mail: ic@liptovskyjan.sk
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