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ročník XL.

Obecné novinky

Určenie orientačných čísel budov
v obci Liptovský Ján a povinnosť vymeniť si občianske preukazy

Obavy z aprílovej povodne už dávno odzneli a spolu s nimi pomaly i škody, ktoré napáchala. Sila povodne bola
zrovnateľná s povodňou spred 35 rokov.
Poukázala na slabé úseky, na ktorých už
boli brehy opravené a zvýšené. Breh pri
chate Aňa, Teplici, prehlbovalo sa koryto
Štiavnice pri Štarte, Kašiakovcoch, Ďumbieri, Minislovensku. V úseku pri Štarte,
v ktorom musela byť prekopaná cesta, aby sa zabránilo zatopeniu domov
na Ostrove, sa ukladajú do zeme na objednávku vyrobené betónové priepusty.
Ich hlavným účelom bude v prípade povodne odviesť vodu do poľa a do Váhu
bez potreby prekopávať cestu. Po uložení priepustov a spevnení povrchu cesty
bude na úseky ciest poškodené povodňou, položený nový asfaltový povrch.
Po ukončení všetkých opráv a odvolaní
II. povodňového stupňa v obci správca
toku Lesy SR a Okresný úrad skontrolujú stav toku, jeho brehy a priepustnosť.
Prípadne odporučia dodatočné úpravy brehu. Všetci veríme, že tieto úpravy
budú účinné.

Orientačné číslo sa určuje budove
na účely lepšej orientácie na jednotlivých uliciach. Podľa Vyhlášky č. 31/2003
Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, každá ulica označená názvom
má samostatný číselný rad orientačných
čísiel, ktorý sa začína číslom 1. Jednotlivé orientačné čísla určujú poradie budovy na ulici. Pri lineárnej zástavbe majú
budovy na ľavej strane ulice nepárne
a na pravej strane ulice párne orientačné čísla. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako
aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice.

V obci Liptovský Ján boli už v minulosti určené názvy ulíc, no k určeniu orientačných čísel nedošlo. To spôsobovalo
mnohým problém nájsť konkrétnu adresu len na základe súpisného čísla budovy. Všeobecne záväzným nariadením
obce Liptovský Ján č. 1/2017 o určení
názvov ulíc na území obce Liptovský
Ján, ktoré bolo prijaté dňa 29. 5. 2017,
boli upravené staré názvy ulíc tak, aby
spĺňali požiadavky určené vyhláškou
č. 31/2003 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a určené boli názvy
novovzniknutým uliciam. Následne boli
v zmysle Zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a v zmysle usmernení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v termíne do 30. 6. 2017 určené orientačné
čísla k jednotlivým súpisným číslam. Výnimku tvoria budovy v Jánskej doline,

Počas letného obdobia (od 8.00
do 18.00 h) v informačnom a kultúrnom
centre (kultúrny dom) si môžete pozrieť
výstavu obrazov Koloria, výstavu modelov áut zo zbierok M. Plcha a J. Nemca
a výstavu takmer 500 strúhadiel Zlatice
Bazelovej. Leto spestria i tradičné podujatia ako Deň ľudových remesiel a Svätojánsky grif, na ktoré vás touto cestou
srdečne pozývame.
Mgr. Juraj Filo

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.

kde názvy ulíc neboli určené (s výnimkou ulice Za Plavom). Orientačné čísla
neboli určené bytovým domom so súpisným číslom 368, 369, 370 a 371 na novovzniknutej Športovej ulici. Týmto sa
budú orientačné čísla určovať neskôr.
U občanov prihlásených na trvalý pobyt v Liptovskom Jáne došlo zároveň
k zmene adresy ich trvalého pobytu
(okrem výnimky hore v článku). Podľa
Zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych
preukazoch tak vznikla povinnosť vymeniť si občiansky preukaz. Túto výmenu je potrebné vykonať čo najskôr. Občianske preukazy si vymeníte na Okresnom riaditeľstve policajného zboru
v Liptovskom Mikuláši počas úradných
hodín: Pondelok: 8.00-15.00 h, Utorok:
8.00-15.00 h, Streda: 8.00-17.00 h, Štvrtok: 8.00-15.00 h, Piatok 8.00-14.00 h.
Nakoľko bola táto zmena vyvolaná obcou, výmena občianskych preukazov je
bezplatná.

VÝKUP
PAPIERA

V dňoch: 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
10 kg = 10 ks hygienické vreckovky alebo 1 balíček kuchynských utierok

VALAŠKA

....príbeh ovce, ktorá zmenila Liptov
Liptov sa pýši nádhernou prírodou a vysokými horami. Práve Valaška bolo jediné plemeno ovce, ktoré tunajšie náročné horské podmienky dlhodobo najlepšie zvládalo. Po stáročia táto ovca
zdobila miestne pasienky a zabezpečovala obživu jej chovateľom a ich rodinám. Darilo sa jej tak dobre, že ešte pred
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sto rokmi jej počet odhadovali na tri
milióny kusov a dnes zápasí o prežitie.
V kultúrnom dome 5. 7. 2017 sa konala
predpremiéra dokumentárneho filmu
Valaška, ktorého režisérom je Michal
Rybanský.
zdroj: tlačová správa Visit Liptov,
Ing. Katarína Šarafínová
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Svätojánske noci otvorili turistickú sezónu

Upratovanie a pochovávanie Ciagľa
cigaretové ohorky, teda špaky! A pritom
je po celej pešej zóne až ku odbočke
k hotelu Alexandra Wellness hotel rozmiestnených niekoľko odpadkových
košov...
Dobrovoľníkov čakalo pri Stanišovskej
jaskyni vynikajúce občerstvenie. Guláš, moravské koláče, pagáče, čapované
pivo, čaj, ochutená minerálka a koštovka syrov z farmy Východná.

Po roku sme sa opäť stretli v deň Sviatku
práce, teda 1.mája o 10,00 hod. pri našej
Kadi. Slnko už od skorého rána intenzívne sušilo rozbahnené trávnaté plochy,
ktoré niekoľko hodín predtým boli intenzívne skúšané rozbujnenou vyliatou
Štiavnicou. Povodeň nám spláchla hodne neporiadku a smetí v okolí Štiavnice.
Pustili sme sa do upratovania prvýkrát
aj na hlavnej ceste od dediny ku odbočke na hotel Sorea Máj. Táto zóna
bola veľmi znečistená. Plastové i sklenené fľaše, tašky, obaly rôzneho druhu...
Všetko bolo pri hlavnej ceste po oboch
stranách.

Každoročne býva najznečistenejšia oblasť medzi parkoviskom pod Horcom
a korytom Štiavnice. Parkujúce autá nemajú problém zbavovať sa odpadkov
priamo z auta. Pritom koše na separovaný odpad sú hneď na parkovisku pri
ceste. Tentoraz „vďaka“ povodni boli odpadky spláchnuté a zostali pre nás len
menšie obaly a papieriky. Nič to ale nemení na tom, že toto miesto láka nezodpovedných šoférov.
Celkovo sa vyzbieralo 9 vriec. Veľmi
radi „strácame“ kdekoľvek obaly z cukríkov, dobošiek, plastové vrecká, papierové vreckovky, cigaretové krabičky a ...

Jaskyniari zo Stanišovskej pripravili dôstojnú rozlúčku s Ciagľom stanišovským
vždystudeným. Za pomoci rôznych
nadzemných i podzemných bytostí bol
Ciageľ ospievaný, posvätený, oplakaný
i pochovaný. Tak ako sa na slušnú a dôstojnú rozlúčku so zimou 2016/2017 patrí.
Smútočné obecenstvo bolo nečakane
početné, dobre sa cítiace a pod čerešňou mesiac lásky vítajúce.
Akcia sa vydarila, odpadky sa vyzbierali,
Ciageľ do zeme poslaný bol, a na novú
letnú sezónu pripravili sme sa. Vitaj leto
2017, vitajte turisti, hostia, návštevníci i okoloidúci. Cíťte sa u nás príjemne,
spokojne a pohodovo.
Katarína Schrötterová

Oslavy 72. výročia ukončenia vojny

Aj tohto roku výbor ZO SZPB v spolupráci s OÚ Lipt. Ján pripravil dôstojné
oslavy v obci pri pomníku padlých hrdinov a pri pomníku Janka Lukáča pred
Bielym dňa 8. mája 2017. Program osláv
bol pestrý. Prítomných a hostí privítal
starosta obce Mgr. Juraj Filo. Po hymne,
4
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ktorú zaspieval spevokol Svätojánsky
prameň, nasledovali pekné básne v podaní Julky Tajátovej zo ZŠ s MŠ a pani
Renatky Hurajovej za obec. Hlavný príhovor v boji proti fašizmu a ukončenia
druhej sv. vojny predniesol predseda
ZO Milan Jančuška. Spomenul útrapy


a strasti vojny. Vážme si výdobytky našich bojovníkov, hrdinov a vlastencov.
Nikdy na nich nezabudnime! Vzdávajme
im úctu a vštepujme ich odkazy hlavne
mladej generácii. Keď pieseň „Slovensko
moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako
raj“ zaspieval spevokol, každému účastníkovi bolo veru clivo na duši. Veď koľko
krásy a lásky je vyjadrené v týchto veršoch. Oslavy umocnilo aj pekné počasie
aj veľká účasť prítomných. Po skončení
osláv starosta obce pozval prítomných
na malé občerstvenie do Štartu. Výbor
ZO SZPB touto cestou ďakuje všetkým,
ktorí prispeli k dôstojnému priebehu
osláv v našej peknej obci.
V auguste sa tešíme na oslavy 73. výročia SNP ako vždy počas dvoch dní. Priebeh osláv bude včas oznámený v miestnom rozhlase a na plagátoch v obci.
Za ZO SZPB - Milan Jančuška, predseda

Najviac víl bolo v posledný júnový piatok v Liptovskom Jáne. Mohli ste ich
stretnúť na každom kroku. Svätojánske
noci v Liptovskom Jáne už druhýkrát
otvorili v amfiteátri pod zrekonštruovaným kultúrnym domom, predtým bývali pri povestnej Kadi s liečivou vodou.
Slniečko svietilo, program zaujal, pivo
chutilo. Pódium najskôr patrilo deťom,
pre ktoré pripravili program aj mimo
pódia . Turistickú sezónu v Liptovskom
Jáne a celej Jánskej doline symbolicky
otvorili Minerálik s krčiažkom vody, Jaskyniarik s lampášikom a Turistík s bakuľou. Zaželali všetkým, aby minerálna
jánska voda vyliečila všetky choroby,
lampáš aby im svietil v podzemí a bakuľa nech im vždy ukáže cestu domov.
Pódium potom roztancovali a rozospievali folklórne súbory nielen z Liptova,
ale aj zo srbského Aradača. Program moderoval Rasťo Pertzian. Po kultúrnom
programe sa vybral Lampášikový sprievod k hotelu Štart, pred ktorým zapálili

Juraj Filo, Pavol Mikušiak, Juraj Blanár,
Marián Vojtík, Pavol Multáň svätojánsku
vatru. Pri vatre si všetci spoločne zaspievali a potom sa v Štarte rozprúdila zábava. Do tanca hrala až do rána skupina
Nicholas. O polnoci žrebovali vstupenky. Prvú cenu – televízor, vyhrala meškárka z Aradača Zuzana Zelenak.
V sobotu sa konal už 9. ročník Svätojánskeho jarmoku, pre deti bol pripravený
pestrý program na ihrisku v Aréne voľnej zábavy, kde bol aj nafukovací hrad
a kynologická šou. Žiaci z L. Jána, Hýb
a Liptovského Hrádku si zmerali sily vo
florbalovom turnaji. V Štarte deti zabávala Dorotka z Fidorkova, vystúpili hostia z Aradača aj Lotyšska. Lahôdkou bola
cesta Svätojánskym chodníčkom, ktorý
má v Jáne jedinečnú atmosféru.
V nedeľu sa v evanjelickom kostole konal už XXVI. ročník Koncertu spevokolov
Liptova a Svätojánske noci vyvrcholili
večer divadelným predstavením Panna


a zvodca v kultúrnom dome. V ňom si
mohli návštevníci pozrieť výstavu modelov áut zo zbierok M. Plcha a J. Nemca,
výstavu takmer 500 strúhadiel Zlatice
Bazelovej aj výstavu obrazov s názvom
Koloria. Na budove v piatok odhalili tabuľku Magna Via, čím sa L. Ján stal súčasťou významnej turistickej cesty. „Verím, že na Svätojánskych nociach si každý našiel pre seba niečo, čo sa mu páčilo.
Vďaka Bohu, počasie vyšlo a počúvam len
pozitívne odozvy,“ povedal starosta Juraj Filo a dodal: „Príprava trvala asi 3–4
mesiace a podieľalo sa na nej veľa ľudí.
Všetkým by som sa chcel aj touto cestou
prevzaté z MY Liptov
veľmi poďakovať.
Noviny z Jána

 JÚL 2017



5

Škriatok opravoval cepy, na rozhľadni
čakali Svätohor a mních...¶
Bolo úžasné sledovať, ako pred Kaďou
cválali na papierových koňoch štyridsiatnici a pokrikovali hijó. Za Kaďou triafali šípkami do draka, v lese sa oháňali papierovými cepmi a mlátili prázdnu
slamu.
Bubliny, Pavúčica, víly aj bludičky
Na ďalšom stanovišti sa presvedčili, že
na veľké bubliny nestačí mať veľké pľúca, ale dobrú techniku. Lesná víla im poradila, ako na to.

Na Jánskych slávnostiach sme si malou
výstavkou fotiek a darčekov z družobných
stretnutí pripomenuli desiate výročie družby
Lipt. Jana s charizmatickou francúzskou
dedinkou na brehu Seiny Fontaine le Port

Na jednom zo stanovíšť stála Pavúčica,
ktorá utkala na lávke cez potok Štiavnicu sieť. Všetci, ktorí chceli prejsť na druhú stranu, musel podliezať a prekračovať laná. Na ceste zarúbanej sme stretli
bosonohé dievčinky, ktoré kráčali z debničky do debničky. V jednej bola tráva,
v ďalšej slama, kamienky, korkové štuple a kadečo iné. Víl či bludičiek bol plný
les. Mohol by mať prívlastok aj rozprávkový, ale v Liptovskom Jáne má cesta
rozprávkovým lesom iný názov – Svätojánsky chodníček.
Už desiaty rok je jeho hlavnou organizátorkou Zlatica Melnová. „Je to úžasná
pani učiteľka, ktorá má úžasné nápady.
Zlatka Melnová každý rok vymýšľa nový
scenár a stanovištia. Jedným zo stanovíšť bola tento rok drevená rozhľadňa. Kto si to k nim vyšliapal, neoľutoval. Z rozhľadne bol nádherný výhľad
na celú dedinu aj okolité vrchy.

Slovenska a tešia sa, čo nové na ňom
zažijú. Za všetkých vyjadrenie partie veselých Východniarov: „Chodíme sem pravidelne už niekoľko rokov, prešli sme celý
chodníček, aj pečiatky sme dostali. V cieli
dostali všetky deti koláčik, loptu a hračku.

A čo sa im najviac páčilo? „Všetko. Ale najviac, že som vyhral v rytierskom súboji
s Maťom. A ešte ten ujo na rozhľadni,“ povedal Tomáš, ktorý bol s rodičmi v Jáne
na dovolenke.
prevzaté z MY Liptov

Svätojánsky chodníček sa už tradíciou stal. Chodia naň ľudia z celého
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Okienko seniorov

Po 20 rokoch v Jáne divadlo
Po dvadsiatich rokoch obnovil v Liptovskom Jáne svoju činnosť Divadelný súbor Okno. Juraj Záborský, dramaturg
a režisér uviedol v kultúrnom dome
predstavenie Panna a zvodca na motívy
hry Jána Boora. Vysvetlil, prečo si vybral
práve hru Jána Boora. „Chcel som začať
na skúšku s čo najmenším počtom hercov
a hľadal som niečo modernejšie, na čom
by sa ľudia aj zasmiali, aj mali nad čím
rozmýšľať“.
Prvé a druhé dejstvo sa odohráva v 15.
stor., tretie v 21. stor. V hre vystupujú iba
dvaja herci – Jana z Arcu zvaná Panna

Orleánska a Don Juan zvaný sevilský
zvodca. Je to vlastne polemika historickej a literárnej postavy, v ktorej riešia
večný problém vzťahu muža a ženy, duchovného a materiálneho sveta, osobnosti a spoločnosti.
V prvých dvoch dejstvách bola scéna
veľmi jednoduchá a tmavá – pozadie,
stôl aj stoličky v čiernom. Čierna farba
pre stredovek – obdobie temna. Herci
boli v dobových kostýmoch.
V treťom dejstve sa scéna zmenila z čiernej na bielu. Zdobili ju moderné obrazy.

Z Panny Orleánskej sa stala Jana Orleánska v minisukni a z Dona Juana Juan Sevilský v tričku.
Janu z Arcu stvárnila Gabriela Kompišová, ktorá hráva bábkové divadlá pre
deti, a Dona Juana Rastislav Pertzian,
moderátor a redaktor Rádia Liptov.
Kultúrny dom bol zaplnený do posledného miestečka. Diváci potleskom niekoľkokrát privolali na javisko tvorcov
predstavenia, čím dali jasne najavo, že
sa im predstavenie páčilo.
prevzaté z MY Liptov

Chceš hrať divadlo,
zapojiť sa do aktivít
v divadelnom
súbore?
Ozvi sa
od 8.00 do 18.00 h
na informačnom
centre.

Tel. č.: 0903 227 221
8
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ÚSPECHY V ŠPORTE
„V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH“
Súčasťou našich aktivít je športová
činnosť – veľmi významná časť života
seniorov – pohyb. V rámci spolupráce
so ZO Lipt. Hrádok a s pomocou starostu Fila sme zorganizovali plávanie
v hoteli Alexandra. Z našich 9- tich
členov sa pretekov zúčastnilo 8. Organizáciu pretekov zabezpečila pani
Brtáňová a Žišková za Lipt. Hrádok.
Preteky rozhodoval V. Červeň a pomáhala mu M. Šarafínová. V súťaži
žien zvíťazila naša členka V. Jandová
a druhé miesto obsadila M. Šarafínová. U mužov obsadil druhé miesto V.
Červeň. K dosiahnutým výsledkom
im srdečne gratulujeme a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu našej ZO.
Valéria Jandová a Dagmar Mišúnová
sa v Lipt. Hrádku v rámci spolupráce
s tunajšou ZO zúčastnili aj pretekov
v ľahkej atletike. Pani Jandová obsadila v hode guľou a v hode granátom na cieľ II. miesto a v hode váľkom
I. miesto. Pani Mišúnová obsadila
v hode granátom II. miesto a v hode
váľkom I. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Výbor JDS v Liptovskom Jáne zasadá
každý mesiac, aby pripravil pre svoju
členskú základňu akcie, podujatia, ktoré si vytýčil v pláne činnosti na tento
rok. Na ich zabezpečenie prijíma úlohy,
ktorými sú jednotliví členovia výboru
poverovaní.

zaznamenala veľký úspech. Aj herecké výkony účinkujúcich boli na vysokej
úrovni. Seniori v našej obci ďakujú celému kolektívu, ktorý predstavenie pripravoval. Veríme, že aj medzi seniormi sú
bývalí divadelní ochotníci, ktorí sa s radosťou zapoja do tejto činnosti.

Expozíciu Naše dedičstvo sme slávnostne otvorili 11. 4. Snažili sme sa o čo najskoršie otvorenie, lebo sme mali nahlásenú návštevu seniorov z Turčianskych
Teplíc. V tomto období sme pripravovali besedu so spisovateľkou Eňou Ručkovou, ale pre nevyhovujúce termíny sme
ju odložili na jeseň, po jesenných prácach v záhrade. Plánovali sme plavecké preteky v hoteli v Alexandre Wellnes
a účasť na oslavách dňa matiek v Závažnej Porube. O všetkých pripravovaných akciách sme členov informovali
na výročnej schôdzi, alebo iných väčších
podujatiach.

ZO dostala ponuku pri nábore divákov
na divadelné predstavenia 43. ročníka
Belopotockého Mikuláša v termíne 9.11. júna v dome kultúry v Lipt. Mikuláši. Vstup bol voľný a možno aj preto sa
nám nepodarilo získať divákov na predstavenia. Lepšie bolo, keď sme dostali určitý počet lístkov, ktoré by sme členom
rozdali.

Pripravili sme Posedenie pri guláši a poznávací zájazd do Kremnice. Mimo plánu sme uskutočnili besedu O bylinkách
a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka. Predniesol
nám ju Ing. Karol Štenbaur. Veľmi pútavo
rozprával, zodpovedal na všetky otázky
prítomných, ktorých sa zišlo asi 20. Boli
to členovia, ktorí sa o zber byliniek zaujímajú. Odniesli si veľa poznatkov, overili
si pôsobenie mnohých byliniek na ľudský organizmus.
Komisia pre prípravu Jánskych nocí požiadala ZO JDS o pomoc pri ich príprave.
Pre záujemcov bola počas celých slávností otvorená expozícia Naše dedičstvo, zabezpečili sme predaj tombolových lístkov, zapisovali sme prítomných
s menom Ján. Na svätojánskom jarmoku
predvádzali naše členky Margita Dubravcová - drôtikovala a Želmíra Šutliaková
robila výrobky z kože. Prekvapil nás Rudolf Gajar s panelom propagujúcim družobnú spoluprácu s partnerským mestom Fontaine Le Porte. Zúčastňovali sme
sa aj akcií v kultúrnom dome, ktoré robili
rôzne organizácie. Najväčšiu účasť sme
zaznamenali na divadelnom predstavení oživeného ochotníckeho divadla DS
Okno. Teší nás, že iniciatíva Zlatky Melnovej – našej členky a Juraja Záborského


Niektoré podujatia sú oznamované neskoro, potom nie je možné zabezpečiť
účasť. Znovu chcem upozorniť našich
členov, aby sa vzájomne informovali
o aktivitách o podujatiach, ktoré sa pripravujú u členov výboru, alebo na tabuli
oznamov vo dverách expozície Naše dedičstvo, prípadne v utorok osobne priamo v expozícii.
Spolupráca so susednými ZO pokračuje
návštevami podujatí v obciach a ich návštevami na expozícii aj na výstave fotografií Jána Hučíka.
Tradične s pionierskymi šatkami sme sa
zúčastnili 1. mája brigády na čistenie Jánskej doliny. Naša trasa bola určená Novou ulicou od Koníka popri Horci, hoteli
Ďumbier, ku Stanišovskej jaskyni. Tu bol
zraz všetkých účastníkov, kde nás čakal
guláš a občerstvenie. Bolo veselo, v dobrej nálade sme pochovali Ciageľ, ktorému seniorky zaspievali vlastnú pieseň.
Tešíme sa na stretnutie o rok.
Pri príležitosti MDD sme aj v tomto roku
navštívili deti v MŠ. Naše členky M. Budová, M Čurná, B. Karolčeková, Z. Melnová, M. Kráľová, sa 6. 6. streli s deťmi
a pani učiteľkami a darovali deťom hračky a cukríky. Pani Budová poďakovala
deťom za krásne programy, ktoré pripravujú na MDŽ a na Vianoce. Pani Kráľová doniesla deťom plech plný koláčov.
Deti ukázali pekný program, a všetci
sme sa spoločne tešili z tohto milého
stretnutia.
Noviny z Jána
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Okienko seniorov
Otvorenie expozície
a vernisáž fotografií

Slávnostnému otvoreniu expozície
predchádzalo množstvo hodín upratovania. Inštalovanie výstavy fotografií Doc. Mgr. Jána Hučíka, PhD. sme pripravovali ešte pred rekonštrukciou,
no rozhodli sme sa, že výstavu uvedieme v rámci slávnostného otvorenia.
Sme radi, že expozícia má samostatný
vchod a tiež, že sa rozšírila o priestor,
ktorý sme využívali na zasadnutia výboru. Vďaka rozhodnutiu Ing. Jána Šlauku
nám COOP Jednota poskytla aj ďalšie
priestory, ktoré využívame.
Na slávnostné otvorenie sme pozvali
Mgr. Juraja Filu, starostu, Ing. Jána Šlauku, predsedu predstavenstva COOP Jednoty v Lipt. Mikuláši, Ing. Lenku Mitrengovú, prednostku OÚ, Katarínu Budovú
Ilavskú, poslankyňu obce a riaditeľku
hotela Alexandra v Jánskej doline, Ľubomíra Urbana, poslanca obce a rodinu
Jána Hučíka. Predsedníčka ZO JDS privítala hostí a prítomných a stručne uviedla expozíciu do nového života. Spomenula jej doterajší priebeh a výstavy
ktoré sa tu už uskutočnili. Poďakovala
Jozefovi Lukáčovi za myšlienku jej inštalácie, starostovi obce za pomoc pri
vyjednávaní s predstavenstvom COOP
Jednoty. O tom, aký význam majú výstavy aj pre obec, svedčia zápisy v knihe návštev turistov nielen zo Slovenska,
10
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ale aj zo zahraničia. Nemalú zásluhu
na prácach majú aj zamestnanci COOP
Jednoty a vedúca predajne Jana Jurčová a samozrejme aj výbor a členovia ZO
JDS Jozef Lukáč, Vladimír Eichler, Anna
Strapoňová, Oľga Mlynčeková, Zlatica
Melnová, Adela Nikitinová, Dagmar Mišúnová, Viera Brtáňová, Jana Perdeková,
Dana Núdziková, Mária Čurná, Vladimír
Mlynarčík. Poďakovanie za pomoc vyslovila Branislavovi Böhmerovi a kolektívu jeho spolupracovníkov.
Jozef Lukáč inštaloval fotografie J. Hučíka spolu s jeho synom Romanom
a manželkou Alenou.
K prítomným sa prihovoril starosta obce
Mgr. Juraj Filo a Ing. Ján Šlauka, ktorý s nadšením hovoril o našej expozícii,
vyslovil obdiv nad tým, čo sme vytvorili, že ho teší, že sa rozhodol prijať pozvanie na toto podujatie. Vysoko hodnotil to, že ich priestory slúžia na takýto
účel. Ani v jednej obci, kde sú prevádzky
COOP Jednoty sa s takouto činnosťou
nestretol. Poďakoval nám za tieto aktivity. Ďalej Viera Brtáňová oboznámila prítomných so životom Jána Hučíka, ktorý poinformoval prítomných o svojich
začiatkoch fotografovania. Debatoval
s prítomnými v priateľskej atmosfére pri
malom rodinnom občerstvení.


Okresné športové hry sa uskutočnili
30.5.2017 na ZŠ M. R. Martákovej. Reprezentovali nás Jandová, Mišúnová,
Hapčo a Brziak. Úspešne reprezentovali našu ZO. Valéria Jandová obsadila v hode váľkom I. miesto a vo vrhu
guľou II. miesto. Tiež Dagmar Mišúnová v streľbe a v hode granátom
druhé miesta a Jozef Hapčo v streľbe
II. miesto. Pani Jandovú menovali medzi 12 pretekárov 12. 7. 2017 reprezentovať okres v krajskom kole v Rabči,
okres Námestovo. Žiaľ, z rodinných
dôvodov sa pretekov nezúčastnila.
Okresné športové hry boli veľmi dobre pripravené. Zúčastnilo sa na nich
129 seniorov – pretekárov z 19-tich
ZO. Naša ZO sa umiestnila na 11. mieste. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, najmä Viere a Ivanovi Bubelínyovcom, hlavným organizátorom úspešných športových hier.

SENIORI Z TURČIANSKYCH TEPLÍC
19.4.2017 navštívili našu obec a našu
základnú organizáciu seniori z okresu Turčianske Teplice. Predsedníctvo
OO JDS z Turčianskych Teplíc nás požiadalo o spoluprácu pri návšteve našej obce. Naši hostia navštívili Mincovníčkovo, našu expozíciu, kostoly,
zabezpečili sme im obedy. Pre rekonštrukciu Strachanovky sme guláš zabezpečili v penzióne Viktória a trasu
sme zmenili z Minislovenska do obce
s tým, že sa autobusom vyvezú až
ku Ďumbieru. Bolo treba zabezpečiť aj najväčší autobus, lebo na návštevu prišlo 50 seniorov. Aj napriek
nepriaznivému počasiu mali seniori
pekné zážitky z areálu Minislovenska
a zastavili sa aj na Kadi. Prehliadkou
kultúrneho domu ich sprevádzala
Zuzka Mlynčeková s Luckou Kubáňovou. Po obede v penzióne Viktória
prešli na našu expozíciu, kde sa zaujímali nielen o exponáty a fotografie,
ale hovorili sme aj o činnosti našej
ZO. Naše predstavy sa im veľmi páčili, lebo aj oni sa boria s problémami,
ktorými sme aj my prešli. Poďakovali
sa nám za milé prijatie a pozvali nás
na návštevu ich okresu .

Deň matiek
Ťažko púšťala tohtoročná zima svoje opraty, a ani po prvom jarnom dni sme necítili
jarné slniečko na uzimených lícach.

SPEVOKOL SV. JÁNA KRSTITEĽA
NA PREHLIADKE
Dňa 27. 4. 2017 sa náš spevokol zúčastnil okresnej prehliadky spevokolov v Liptovskom Mikuláši. Organizátorov prekvapili zmenou piesní
aj oblečením v ľudovom tóne. Sála
kult. domu bola veľmi rýchlo zaplnená účinkujúcimi, spevokolmi, recitátormi, tanečníkmi aj divákmi. Poradie bolo určené vopred, aby sa losovaním nestrácal čas. Vystúpenia boli
zaujímavé, krásne a celkovo možno
povedať, že prehliadka má stúpajúcu
úroveň. Aj z vystúpenia nášho spevokolu mali diváci príjemný umelecký zážitok. Ďakujeme im za reprezentáciu našej ZO aj obce. Na krajskú prehliadku bol vybratý mužský
spevokol z Bobrovca. Na predsedníctve OR sa musela urobiť zmena, lebo
členovia spevokolu v tomto čase nemôžu vystupovať. Bolo rozhodnuté, že krajskej prehliadky sa zúčastní
Seniorka z Lipt. Mikuláša a tanečný
súbor z Dovalova. Prajeme im veľa
úspechov.

RELAXAČNO-LIEČEBNÉ POBYTY
Už v mesiaci december na vianočnom posedení a v januári na VČS
mali naši členovia možnosť prihlásiť sa na relaxačno-liečebné pobyty
a pobyt pri mori v Chorvátsku na rok
2017. Na kolujúcom papieri boli vypísané všetky kúpeľné destinácie ,
s ktorými Jednota dôchodcov uzavrela dohody na liečebné pobyty.
Pre rok 2017 ich predĺžili o jeden deň
s odchodom v nedeľu. Záujem bol
veľký, prihlásilo sa 27 členov a dve
členky na pobyt pri mori. Okresná
organizácia dostala poukazy v apríli, ktoré sa rozdelili na jednotlivé

Nakoniec sme sa však dočkali. Lúky
i stromy športového areálu v Závažnej
Porube sa zazeleňali, aby na spoločnom
okresnom stretnutí pri príležitosti Dňa
matiek privítal mamy, babky i prababky. 11. mája 2017 bolo toto miesto svedkom mnohých objatí a radostných stretnutí, veď za posledný rok sa toho toľko
udialo!
Oficiálne, ale veľmi priateľsky nás privítal predseda OO JDS p. Kotian a poďakoval za podiel, ktorým prispievame k príjemnému prežívaniu našich
rodín. Potom sa rozprúdila živá debata

spestrená sem-tam melódiou známych
piesní a pripravená pahreba čakala
na ražníky, kde sme si opekali prinesené
dobroty. Veľká vďaka patrí aj organizátorom za tradičnú pohostinnosť.
Čas plynul veľmi rýchlo a už tu bol záver
tohto krásneho predpoludnia. Budeme
naň celý rok spomínať a tešiť sa opäť
dovidenia.
Adela Nikitinová

Majáles
Už piatykrát bola naša ZO poverená
prípravou a organizovaním okresného
majálesu seniorov. Prípravné stretnutie
sa konalo 2. mája na OÚ za prítomnosti nášho starostu p. Filu, Viery Brtáňovej
a Jána Šajbidora, vedúceho Štartu. Občerstvenie obsahovalo guláš, kávu, čaj,
pivo, kofolu. Priestor sme v dopoludnajších hodinách pripravili pod taktovkou Jozefa Lukáča. Jeho estetické cítenie sa prejavuje na každom kroku, a tak
priestor, v ktorom sme privítali našich
hostí, seniorov okresu bol vyčistený, vyzdobený, príjemne pripravený. Pomáhali aj Anna Strapoňová, Oľga Mlynčeková, Mária Kráľová, Mária Čurná, Želmíra Šutliaková, Viera Brtáňová a Vladimír
Mlynarčík. Aj hudobníci si pripravili aparatúru a svoje hudobné nástroje. Pekné počasie prispelo k dobrej atmosfére.
Pripravení sme očakávali prvých účastníkov majálesu, ktorí sa začali schádzať
po dvanástej hodine. Elena Kompišová
a Adela Nikitinová vydávali prichádzajúcim vstupenky za zinkasované eurá.
(Až na malé výnimky.) V. ročník majálesu bol poctený hosťami: starostom obce
Lipt. Ján Jurajom Filom, starostom obce
Podtureň Mariánom Vojtíkom, Lenkou
Mitrengovou, prednostkou OÚ v Lipt.
Mikuláši, Jánom Blcháčom, primátorom
Lipt. Mikuláša, Rudolfom Urbanovičom,


štátnym tajomníkom MV SR, Oldrichom
Pospíšilom z ČR. Pani Brtáňová ich srdečne privítala, poďakovala za prípravu
stretnutia a zaželala všetkým príjemnú
pohodu. Pár slov na privítanie povedal na pôde obce aj starosta Juraj Filo
a majáles oficiálne otvoril Michal Kotian.
Členky ZO zo Závažnej Poruby tancom
otvorili tanečný parket. Skupina SENIOR BEND hrala do spevu a do tanca až
do samého konca, ktorý sa neustále predlžoval. Seniori odchádzali usmiati, veselí v dobrej nálade. Ich pozitívne slová
pre nás boli hrejivé a zaväzujúce pri príprave nasledujúceho ročníka.
Noviny z Jána
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Posedenie pri guláši

Na posedenie pri guláši sme sa dlhšie
tešili a zaoberali jeho prípravou. Keď prichádzalo pekné počasie, určili sme termín na 1. júna 2017. Občerstvenie mala
na starosti pani Anna Strapoňová so
svojim kolektívom: Jozefom Lukáčom,
Želmírou Šutliakovou, Oľgou Mlynčekovou, Elenou Kompišovou , Máriou Kráľovou a Vladimírom Mlynčekom. Gulášmajstrom mal byť Ondrej Hlad, ktorý nemohol prísť a zastúpil ho gulášmajster
- junior Ľubko Vlček, ktorý do nášho kolektívu zapadol. Seniori boli veľmi spokojní a dohodli si s ním spoluprácu aj
na budúci rok. Naša pani predsedníčka
privítala prítomných a zaželala im príjemné strávenie popoludnia a ku konzumácii guľášu dobrú chuť. Zároveň
oboznámila prítomných o najbližších

plánoch, ktoré nás čakajú. Po príchode
p. starostu Filu, ktorého sme srdečne
privítali, zablahoželali sme jubilantom
, ktorí sa v prvom polroku dožili svojich
jubileí. 70 rokov sa dožili Želmíra Šutliaková, Emília Šúleková, Zora Gajarová,
Danka Núdziková, 75 rokov – Edita Urbanová, 80 rokov – Gejza Čáni, 85 rokov
– Anna Stanislavová, Elena Bursová. Prítomným jubilantom sme odovzdali kytice karafiátov.
Po tomto akte sa rozprúdila zábava
za zvukov muziky Senior Bendu. Ako
vždy, zábava bola výborná, nikomu sa
nechcelo ísť domov, ale čas je neúprosný, hudobníci unavení, tak koniec musel
prísť. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Poznávací zájazd
Na Slovensku je veľa miest, ktoré majú
veľkú historickú hodnotu. A veru veľa
ich nepoznáme. Často sa potulujeme
po svete, hľadáme pobyty za hranicami
a to, čo máme doma nepoznáme. Sme
radi, že sme mohli zorganizovať zájazd
po pamiatkach stredného Slovenska,
pozrieť si Kremnicu a Španiu Dolinu. Výlet pripravil výbor ZO na základe vyplnených anketových lístkov a manželia
Eichlerovci pripravili trasu Hronský Beňadik, Kremnica - Banská Bystrica, Špania Dolina. Chceli sme navštíviť kláštor
v Hronskom Beňadiku, no na poslednú
chvíľu ochorel p. farár tunajšieho kostola
a nemal ho kto zastúpiť. V určitom mieste cesty bola uzávera, tak sme robili veľkú obchádzku, čo sa niektorým členom
nepáčilo, ale mnohí sme ešte nešli cez
Šturec do Banskej Bystrice, tak sme aspoň spoznali hádam túto najstaršiu cestu
12
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– betónku v SR s veľkými serpentínami
do strmého kopca s peknou prírodou.
Nuž všetko zlé je na niečo dobré. V Kremnici sme boli okolo deviatej hodiny. Pani
Eichlerová, ktorá plne zastúpila svojho
chorého manžela, sa postarala o presné
vstupy na jednotlivé prehliadky a zabezpečila aj odborný výklad v priestoroch
kostola sv. Kataríny. Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej
pamiatkovej rezervácie.


Za ZO JDS v Liptovskom Jáne
pripravila predsedníčka Viera Brtáňová

Horách okolo roku 1546 sa ťažba a spracovanie rudy odohrávali najmä na Španej
Doline. Na prelome 16. a 17. storočia však
začala rentabilita ťažby klesať.

ZO s prihliadnutím na počet členov
ZO, aktivitu žiadateľov. Dostali sme
12 poukazov a rozdelili záujemcom
podľa termínov a destinácií, o ktoré
mali záujem. Tak sme obsadili kúpele
Vyšné Ružbachy, o ktoré mali záujem
manželia Gajarovci, kúpele Kováčová,
kde zregenerovali svoje sily Viera Brtáňová a Margita Dubravcová, manželia Melnovci sa rekreovali na Lúčkach, do Turčianskych Teplíc pôjde
Emília Mišíková a Anna Szimandelová, do Nimnice manželia Čabajovci ,
do Dudiniec Anna Lubelanová a Nadežda Cholvadtová.
Rudolf Gajar o svojom pobyte vyjadroval len samé chvály, vynovený
ubytovací objekt, fantastické poskytované služby, zdravé jedlo, veľa šalátov, prospešné procedúry. Prezradil na seba, že prvý raz v živote bol
na masáži a denne mohli využiť kryté kúpalisko. Je tam krásne prostredie lákajúce na prechádzky. Chodili k „prameňu lásky“ a radi by sa tam
v budúcnosti vrátili. Len dobré dojmy z pobytu v Kováčovej mali aj Viera Brtáňová s Margitou Dubravcovou.
Pokyny a informácie, ktoré dostali boli dostatočné. Podrobnejšie ich
reprodukovali aj zamestnanci hotela v prijímacej kancelárii, tiež na rehabilitáciách a liečebných procedúrach. Napr. p. Anna Drahoňová, rehabilitačná sestra, im pomohla do vaní
a tak pri procedúre získali istotu,
ktorá je tam potrebná. Všade sa cítili
príjemne. Privítali aj možnosť denne
navštíviť kúpalisko Holidaypark Kováčová, ktoré bolo blízko ich liečebného domu Detvan. Pri odchode na recepcii vyslovili spokojnosť a poďakovali za pobyt. Veríme, že aj ostatní
členovia , ktorých pobyt čaká, budú
spokojní.

Ústrednou plochou mesta je Štefánikovo námestie a hlavnou dominantou mestský hrad
s gotickým kostolom sv. Kataríny postaveným v 15. storočí. Pýchou kostola je vzácny organ, ktorého nádherný zvuk si môžu vychutnať návštevníci tradičného letného podujatia
Kremnický hradný organ.

Róbert udelil výsady slobodného kráľovského a banského mesta. Mimoriadne dôležitým privilégiom bolo právo raziť mince. Kremnickú mincovňu založili minciari,
ktorých kráľ pozval z českej Kutnej Hory.
Už rok po jej vzniku tu v roku 1329 vyrazili
prvé uhorské groše.

Najstaršou stavbou mesta je románsky
karner z 13. storočia. Súčasťou hradu je aj
Hodinová veža, zvyšky bývalej radnice, tri
bašty a severná Vežová brána.

Popri grošoch sa osobitnej pozornosti tešili povestné kremnické dukáty. Pre svoju
kvalitu a krásu patrili medzi najobľúbenejšie platidlá v Európe. V 16. storočí sa
v Kremnici začalo okrem mincovníctva
rozvíjať aj medailérstvo. Dodnes sa tu razia pamätné mince a medaily a vyrábajú
platidlá rozličných štátov sveta.

Na námestí nás sprevádzala „Doňa M“, zábavná a fundovaná sprievodkyňa, ktorá
nám povedala, že mesto KREMNICA, v minulosti jedno z najbohatších miest Uhorska, je centrom turistiky a rekreácie nielen
v strede Slovenska, ale aj v „Strede Európy“.
Mesto KREMNICA leží v západnej časti stredného Pohronia neďaleko geografického Stredu Európy, ktorým je kostol
v Kremnických Baniach. Mesto je často
navštevované najmä počas letného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy.
V blízkom okolí Kremnice sa už niekoľko
desaťročí organizujú tradičné bežkárske
preteky Biela stopa Kremnica-Skalka.
Veľkolepou ozdobou námestia je rozmerný barokový trojičný stĺp. V severozápadnom rohu námestia stojí budova
najstaršej mincovne na svete. Hlbšie poznanie dejín mincovníctva a medailérstva
v Kremnici ponúka Múzeum mincí a medailí, kde si návštevníci môžu osobne vyskúšať razenie mincí .
Vo východnom rade námestia sa okrem
viacerých meštianskych domov nachádza aj budova tzv. novej radnice. V roku
1328 v Kremnici uhorský panovník Karol

V Mincovni nás zaujali chlapi, na slovovzatí odborníci, ktorí urobili radosť hlavne
našim chlapom, strojárom, ktorí si so záujmom obzerali stroje, na ktorých sa razia
mince. Jednu mincu, ako vstupenku, sme
si z mincovne odniesli domov. No centovky, čo práve razili, nám veru nedali.
Keď sme si toto všetko popozerali, unavení z horúčavy sme si oddýchli pri spoločnom obede a cestovali sme do Španej
Doliny. Aj tu sme mali v múzeu odborný výklad, ktorý zaujal všetkých, ktorých
zaujímala história ťažby medi v Španej
Doline.
Zlaté obdobie ťažby predstavovalo fungovanie thurzovsko-fuggerovského ťažiarskeho podniku (1493 – 1546). Ján Thurzo začal na Španej Doline už v roku 1494
hĺbiť šachtu nového typu, tzv. hlavnú.
Neskoršie bola nazývaná ako Dolná alebo Ferdinandova šachta. Dosiahla hĺbku 250 m. Touto šachtou sa odvodňoval
celý špaňodolinský revír. Po vyčerpaní ložísk strieborno-medenej rudy na Starých


V 17. a 18. stor. sa začali v Španej Doline
hĺbiť ďalšie nové štôlne a šachty, ako napríklad šachta Maximilián, šachta Mária,
a najhlbšia šachta Ludovika (do hĺbky 440
metrov). Konské gáple na pohon banských ťažných strojov začali nahrádzať
vodné kolesá poháňané vodou z unikátneho banského vodovodu. K šachtám
v Španej Doline privádzal vodu približne
36 km dlhý systém zberných, náhonových
a spojovacích jarkov, ktorý začínal až pod
Prašivou v Nízkych Tatrách. Vodovod sa
začal budovať v 15. storočí a bol funkčný
do začiatku 20. storočia.
Najťažším obdobím v dejinách Španej Doliny bolo 17. storočie, kedy protihabsburské stavovské povstania ohrozovali ťažbu
a spracovanie rúd. Zhoršovalo sa aj sociálne postavenie baníkov, čoho dôsledkom bolo niekoľko štrajkov a otvorených
vzbúr (v 17. storočí ). Koncom 17 stor. pracovalo v Španej Doline už iba 800 robotníkov. V druhej polovici 18. storočia už boli
z väčšej časti rudné ložiská vyčerpané, ale
ťažba pokračovala ešte v 19. storočí. Bane
boli napokon zatvorené v roku 1888.
Miestne obyvateľstvo si začalo privyrábať
ťažbou a spracovaním dreva, ženy aj paličkovaním povestných špaňodolinských čipiek. V roku 1883 tu bola otvorená aj škola
paličkovania.
Zástavba obce tvoria malé roztrúsené
domčeky baníkov v strmých svahoch
údolia. Na centrálnom námestí stoja administratívne a technické budovy, najmä
budova banskej správy.
Cestou začalo pršať, čo sme všetci uvítali, lebo bolo už veľmi sucho. Tak sme mali
všetko: slnko, dážď, čo jesť aj piť, no predovšetkým plno zážitkov a užitočných informácií o miestach, ktoré možno niektorí
z nás ešte nepoznali.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o zdarný priebeh zájazdu, najmä pani
Eichlerovej a vedeniu našej ZO JDS.
Jana Pivková , Použitý zdroj - Wikipédia
Noviny z Jána
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Kde si nabijeme sily
Niekedy sa stane, že auto hnevá. Nechce
naštartovať. V čom je chyba? – V batérii.
Podobne aj my máme batériu, „akumulátor“, kde sa zhromažďuje sila k učeniu,
k práci, k športovaniu a hraniu, k čistému, slušnému a poctivému životu.
Tým naším akumulátorom je naša duša.
Aj naša duša sa môže vybiť. V Biblii čítame o jednom Božom mužovi, ktorému
s vybila duša. Volal sa prorok Eliáš (1. Kráľov 19. kap.). Žil uprostred bezbožných
ľudí a bol z toho taký smutný, že by najradšej zomrel. No Pán Boh dodal Eliášovi
novú silu – obrazne povedané: nabil mu
akumulátor. Pripomenul Eliášovi, že je
s ním, že On – Boh ho neopustil. A Eliáš

– takto posilnený – opäť poslúchal, znova konal, čo mu Pán Boh prikázal. Splnil
sa pri ňom Boží sľub: „Ustatému dáva silu
a rozhojňuje moc bezvládneho.“
Nik z nás nemá taký „akumulátor“, ako
Pán Ježiš. A predsa Ho denne dobíjal
novou silou. Odchádzal tam, kde mohol byť sám a modlil sa (Marek 1, 35).
Tak dobíjal svoju dušu Božou silou.
A to potrebujeme aj my. Preto sa máme
modliť, chodiť do kostola, na besiedku,
na náboženstvo, na dorast.
Prázdniny sú časom načerpania nových síl. Pán Boh nám dáva novú silu.

Čo sa chystá u evanjelikov?
– Aj cez dobrých kamarátov, cez našich učiteľov a najmä rodičov. – Cez
ľudí, ktorí nás povzbudia. Možno až
neskôr nám dôjde, že nám týchto ľudí
poslal Pán Boh. – Aby náš akumulátor
nebol vybitý, aby sme neboli bez sily.
Ani cez prázdniny sa neodpojme
od Boha. On nám dáva novú silu.
On ňou dobíja náš akumulátor, našu
dušu. „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“ – Aby sme chodili po Božích cestách a životom milým Bohu svietili aj ďalším. Vďaka Mu
za to!
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo bolo u evanjelikov

Deň

Evanjelický kostol Liptovský Ján

16. 7. 2017 5. ned. po Sv.
Trojici

9,00 Sl. Božie

17. – 21. 7. 2017

Denný detský tábor

23. 7. 2017 6. ned. po Sv.
Trojici

9,00 Sl. Božie

30. 7. 2017 7. ned. po Sv.
Trojici

9,00 Sl. Božie

6. 8. 2017 8. ned. po Sv.
Trojici

9,00 Sl. Božie so spoveďou a VP

13. 8. 2017 9. ned. po Sv.
Trojici

9,00 Sl. Božie

20. 8. 2017 10. ned. po Sv.
Trojici – Kajúca
nedeľa

9,00 Sl. Božie so spoveďou a VP

27. 8. 2017 11. ned. po Sv.
Trojici

9,00 Sl. Božie

3. 9. 2017 12. ned. po Sv.
Trojici

9,00 Sl. Božie na Začiatok šk. roka s požehnaním detí, spoveďou a VP

10. 9. 2017 13. ned. po Sv.
Trojici

ZBOROVÝ DEŇ 9,00 Sl. Božie 10,00
Program vo farskej záhrade

17. 9. 2017 14. ned. po Sv.
Trojici

9,00 Sl. Božie

24. 9. 2017 15. ned. po Sv.
Trojici

9.00 h Sl. Božie

Výlet do Svätojánskej
doliny

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

Zlatá konfirmácia 11. 6. 2017 – Opäť sa
stretli konfirmandi po 50 rokoch. Dvanásť zlatých konfirmandov si pripomenulo vyznanie viery, ktoré vyznávali pri
svojej konfirmácii, taktiež sľub vernosti
Pánu Bohu a cirkvi a pristúpili k spovedi a Večeri Pánovej. Po službách Božích
vyšli na cintorín v Liptovskom Jáne,
kde si pripomenuli seniora Juraja Lukáča. Stretnutie ukončili slávnostným
obedom.
Výlet detskej besiedky na farmu 3. 6.
2017 – Pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí detská besiedka zorganizovala
výlet na farmu vo Východnej. Deti si pozreli sýpku, hotel spokojných kravičiek
a zaskákali si aj do sena.
14
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Záver školského roka 25. 6. 2017 –
V poslednú nedeľu školského roka
na službách Božích ďakovali deti, rodičia i učitelia Pánu Bohu za všetko požehnanie, ktoré prijali od Neho


v uplynulom školskom roku. Prijali
požehnanie pre čas prázdnin. Taktiež
bola vyhodnotená práca detskej besiedky a detského spevokolu. Služby
Božie boli spestrené vystúpeniami
všetkých spevokolov: detského spevokolu Svätojánske mušky, ženského spevokolu i mužského spevokolu
Svätojánsky prameň.
Koncert spevokolov Liptova 25. 6.
2017 – Deväť spevokolov vystúpilo
na Koncerte spevokolov Liptova v jubilejnom roku reformácie. Z toho dôvodu aj repertoár obsahoval piesne
o Božej milosti.

Pri návšteve pohoria Galmus v minulom roku sme zistili, že v blízkosti
Spišských Vlachov sa nachádza Svätojánska dolina. Po zvážení sme sa
rozhodli, že tu urobíme výlet s deťmi z turisticko-jaskyniarskeho krúžku zo Základnej školy v Liptovskom
Jáne. Náš cieľ, ktorý sme si stanovili
bola lokalizácia Svätojánskej jaskyne a získavanie informácií od miestnych obyvateľov o pôvode názvu
doliny. Výlet začal dňa 13. apríla 2017
ráno v Spišských Vlachoch. Od výpravkyne vlakov sme sa toho o Svätojánskej doline moc nedozvedeli, ani od pani žijúcej v domčeku pri
železničnej stanici. Až drevorubači píliaci stromy nad stanicou vedeli o jaskyniach a dali nám odpovede
na mnohé otázky. Napriek zlej predpovedi počasia sme mali aj slnečno,
krátko pršalo iba v závere výletu. Vystúpili sme asi 500 metrov po doline
nad kaplnku sv. Jána.Tu sme sa otočili
a pomaly sa vracali bez toho aby sme
pokúsili jaskyňu hľadať, pretože náš
čas bol obmedzený odchodom vlaku. Územie to bolo zaujímavé, snáď
tu v budúcnosti s väčšími deťmi urobíme ďalší výlet, azda presvedčíme
aj pána starostu z Liptovského Jána
aby sa vypravil s nami. Od pani výpravkyne sme sa pri odchode naspäť
však dozvedeli, že v letnom období
by mal zo Spišských Vlachov do Spišského Podhradia chodiť súkromný
vlak. Ak by sa to stalo skutočnosťou,
dalo by sa ísť pohodlne aj na výlet
na Spišský hrad. Výlet s 26 účastníkmi
skončil krátko po štvrtej hodine poobede na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši, kde si deti vyzdvihli
rodičia. Snáď sa im páčilo a prídu aj
na budúce…
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek

Peter Taját, ev. a. v. farár
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Dobový článok: Stanišovská jeskyně
(pokračovanie článku z decembra 2015, kapitola z knihy českého novinára Rudolfa
Těsnohlídka, Demänová 1926)
Její objevitelé byli patrně jeskynní lupiči, kteří nemilosrdně drancovali smetanově žluté krápníky, roznášeli je po kraji,
zdobili si jimi zahrádky a okna a rozprodávali je také kameníkům. Desítky let ji
pustošili a dnes se v dolině Demänovské, podobá vyloupenému hrobu, ukazujíc názorně, jaký by byl osud i nových
jeskyň Demänovských, kdyby nad nimi
nebdělo starostlivé oko. Vyskytují se
ovšem lidé, kteří z nepochopení protestují, kteří z nepochopení protestují, kteří
volají po slobodě a stýskají si: Tak a zdá,
že nám domácím ktorí sme tu vyrástli,neprichodí iba si zaspievať: Kto zná, či tu
zajtrá do hor vyjsť dovolia? Tuší-li, že by
se mohli zdáti ochránci škodné, jež z pouhé svévole a mrzkosti plení, kde by citový člověk nejraději poklekl a němou
modlitbou úžasu chválil stvořitele všech
těch nevystihlých krás? Dosti škod se už
natropilo a nic není s to, aby je nahradilo
Svatojánská dolina! Blahořečím chvíli,
kdy jsem si poznal. Je krasavice temná
mezi dolinami Liptovského Krasu. Hluboké lesy ji zakryly zeleným závojem, světlé štíty vystupují z nich jak na zapřenou,
Podzemní její svět je snad mohutnější a jistě hádankovitější než v sousední
dolině Demänovské. Za horskou převlakou je k němu branou propast na Pusti,
kterou člověk zdolal a přemohl, zde je
to daleko strašnější a méně dostupnější propast. Jako zřícenina obřího hradu
nebo vrak netvorného korábu vrženého
do utěšené polany na Bystré čnějí Púchalky vysoko k obloze, v jejich úzkém
hřebenu se svítí jak zrcadlo zdaleka viditelné Okno orámované skalami a nedotčeným pralesem kosodřeviny. Tu je
vznik a počátek podsvětí, do kterého se
četnými ponory vrhá průzračná Štiavnička s potokem Bystrým a do kterého
zapadá dvěma souběžnými proudy kadeřavý vodopád boční dolinky Šustiarky
(chyba v origináli, ide o Šuštiačku). Běží
si po smaragdovém koberci mechu, běží
a třepí se, skáče po stěně jasné síně bez
stropu a zaniká. Když o něco níže staneme u vyvěračky, zatají se v člověku dech.
Pstruh se zableskne v tůni, kmitne se nad
16
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světlým pískem a ztratí se pod skalním
obloukem tajuplné síně, jež se snižují
k vodní hladině. Mír svatý a trpělivý, záře
měkce zelenavého přísvitu odtud vane
jako na pozdrav. Co tu asi očekává objevitele? Kolik překvapení, kolik divu, kolik monumentálních staveb a kolik smavých hříček rozdováděné přírody? Či je
to krutý klam? Či by se za tou usměvavou
předsíní skrývaly děsivé rozvaliny? Nevíme, jen se těšíme, že se zlomí jednou
zámky balvanu a těsnin, i kdyby jich bylo
sedmkrát sedm.
Byli jsme tu v březnu 1922, navracíme se
v červenci 1923 zas a je klidný letní den,
jako byl tehdy divoký a bouřlivý. Vystoupili jsme z ranního vlaku na zastávce Sv.
Jan-Podtureň, překročili jsme Váh, minuli panské kaštely. Jeden z nich upoutává
naši pozornost. Není to Není to dějiště
román Kotlín? Slavná minulost někdejšího střediska Liptova dýchla chladně
přes cestu, S luk svážejí zrovna sena, fůry
ověnčené vrbovými haluzemi ujíždějí
tryskem, červené střechy dědiny, znovu
zbudované po zločinných požárech, se
odrážejí mezi stromovím jako vlčí máky.
Schází rosa a za námi se z mlh jitřních vysvlékají Vysoké Tatry. Za dědinou se hlásí známé studánky sirkovice ohavným
zápachem. Bublajíce vyrážejí z tufového

balvanu, aby se vylili do ošklivé, bažinaté
strouhy.
Svěží údolí se úží, statné stromy sestupují s hrotité Smrekovice, po svazích Poludnice a štítu Pred Belom. Tu je vstup
do Svatojánské doliny a sametové krasavice Liptovského Krasu se usmívá líbezným úsměvem lesní zeleně s obou
úbočí. Půl hodiny od čisťounké horárny,
kterou opustil starý horár Kaczwinski,
vystupujeme po svahu. Brzy se ocitáme
před portálem jeskyně Stanišovské. Je to
typický, opuštěný ponor. Tudy se kdysi
dovnitř valívaly spousty vod, aby zkrotly
a staly se trpělivými budovateli síni
a tkalci jemného krápníkového přediva.
Aby zachránil zbytky jejich díla, přišel člověk. Zazdili teprve před několika týdny
obloukový vchod a uzamkli jej brankou
ze železných mříži. Stalo se to zásluhou
konzervátora Krále, před nímž byl tajen
náhodný objev, učiněný tohoto jara.
Otevřel, když jsme si krátce vydechli. Vešli
jsme a uvnitř za branou jsme odložili batohy a pláště. Král položil na svůj plášť
klíč. Přikazuje to navyklá opatrnost, aby
se neztratil při slézaní překážek. Po dvaceti krocích nás objímá jeskynní noc
a ticho, jež ruší pád ojedinělých kapek.
Smutno je zde jako ve všech prostorách,
které neodvratně odumírají, pozbyvše

Vchod do Stanišovskej jaskyne v roku 1930, foto A. Lutonský



živého proudu. Při světle dvou lamp se
ubíráme kupředu chodbou goticky klenutou, pustou a přece ne zcela nevlídnou.
Vcházíme na složité rozcestí. Dolu vede
chodba do pater úplně vydrancovaných
vandalsky vybitých. A zde nás očekává netušené překvapení. Slyšíme zřetelný hovor
dvou mužů. Nejsouce rušení a nevědouce
o nás baví se kdesi nad námi.
Není snadné, abych vylíčil hrůzu, kterou
pociťujeme v této chvíli. Nepochybujeme,
kdyby tu byl dnes Král samoten (jako tak
často jindy), že by mu při nejmenším mohl
shora spadnouti kámen na hlavu a pak by
se nešťastnou náhodou vysvětlovala smrt
muže, jenž neohroženě plní víc než povinnost. Jsou to lupiči krápníku nad námi?
Jsou to odpovědní nepřátelé nezištného
badatele? Vnikli dovnitř nějakou neznámou chodbou nebo použili po zlodějsku
paklíče? Nelze o tom dlouho uvažovati,
protože u brány leží volně náš klíč, který by
se lehce proměnil v prostředek vražedného úkladu. Co by se dělo, kdyby nám nadešli a zavřeli nás tři uvnitř? Kdež bychom
se někoho dovolali v tom odlehlém žlebu
nad dolinou, rovněž málo oživenou?
Ustupujeme tiše pod skálu a Král chvátá
zpět, co čekáme ve výklenku neznámého bludiště. Kapky dopadají klidně dále,
přetrhávajíce ticho prázdné a lhostejné,
nahoře utichá hovor a my osaměli s lampou. Několik minut, než se náš průvodce vrací s klíčem, mění se v muka a jejich
řezavé bolesti se dlouho potom nemůžeme zprostiti. U stěny choulená a zpola

rozpadlá leží cihlově červená kostra dítěte. Zavedl je sem někdo, aby se ho zbavil,
zbloudilo samo nebo utíkali sem jeho rodiče kdysi za válečných dob a zapomenuli
je tady?
Odbočujeme do horních pater, která pleniči odkryli před rokem. Rok je zatajovali, jejich bezděční ochránci a nadržovatelé mlčeli také, dokud je neodkryl Král jda
po jejich stopách. Sta lidí, kteří již viděli jeskyně Demänovské, dali mi za pravdu a přisvědčili, že jsem nepřeháněl, když
jsem se snažil, abych vylíčil jejich nádheru.
Jsem si jist, že by mi přisvědčili zase, kdyby spatřili tyto trosky, řeknu-li, že po svém
ponížení a po spoustách sveřepě natropených jsou tak skvostné, že si i Stanišovské
jeskyně zaslouží pozorné ochrany a přiměřené úpravy.
Vyšplhali jsme se po žebři do chodby dosti
schůdné a tu se započíná tříhodinná pout
mezi stalagmitovými háji, mezi přeludnými jezírky a pod jemnými třásněmi bělostných brčků. Hra kapek se chvílemi mění
v sladkou hudbu andělskou a její zádumčivé andante mluví k našim duším o dávných věcech a časech, kdy tu žily vody
v náručí hory a vytvořovaly si vzájemné
dary lásky, věříce v její věčnost. Jsou-li Demänovské jeskyně galerie barvitých obrazů a soch, jest jeskyně Stanišovská kamenná symfonie.
Na bílou plochu sintrovou mezi skupinu
stalagmitů dopadají krůpěje a napodobují tlumené údery peteřice mlatců. Jak dávají pozor na cepy a jak je kladou na klasy


obezřelé v rytmickém dopadu! Malá síň
poskytuje obraz kapličky, kde mezi všemi
svatými stojí Madonna s děťátkem. V jiné
síni pod skvoucím závěsem vyrostla skupinka hřibů modráčků. Kloboučky mají
úplně černé a jejich patky jsou modrozelené, jako by vyrostly v lese. Krápníkové
útvary mají zde vůbec zbarvení naprosto
odlišné, než co dosud známe v Liptovském
Krasu. Jsou-li někde měděnkovitě zelené, jsou hned v sousedství modré, jasně
modré a hebce lesklé jako kodaňský porcelán. Háj Kateřinské jeskyně z Moravského Krasu byl by jako maličká ukázka vedle
zdejších stalagmitových lesíků. Jsou štíhlé,
skoro nikdy však rovné, nýbrž vřetenovité
s černým tušovým nádechem a zvoní hlubokým kovovým zvukem, když se jich dotýkáme. Kde svítí neposkvrněnou bělostí,
vyskytují se ihned zase smuteční, docela
černé a jejich travertinový podklad jako
by byl polit tuší. Jsou tu průsvitné záclony,
podobné listům palem, jsou tu kořínkovitě zprohýbané krápníky a mnohé z nich se
končí korálovitými růžicemi. Jezírka mají
dna vystlaná mechem bílým jako úlomky
obláčků a v nejkrásnějším z nich, které je
blankytně modravé, leží brčková tříšť jak
požaté traviny. Ve výklencích stojí opálové
vázy a nesčetné hračky.
Z hájů, kde sídlí ticho, vejdeme do síně,
kde se omývají v květových ložiskách perly
a kuličky. Zde si hraje jediná kapka omílajíc
brčkových úlomek. Její zvuk je silný, poněkud vrzavý a člověk by uvěřil, že si zde
někde v načechrané, kvetoucí mezi cvrčí
kobylka luční. Ale tato symfonie se odvažuje ještě dále, vždyť kapky v jiné síni odbíjejí návěští jak na železniční stanici, vytrvale a energicky: třikrát tři. V nejzazší síni
bludiště pní k stropu pohádkový háj stalagmitů, z nichž jeden je vysoký dva a půl
metru. Nablízku stojí v jezírku asi tucet
štíhlych svícnů. Hledíce na ně neubráníte
se dojmu, že jejich svíce dohořely a že jsou
napolo pohrouženy v roztopeném vosku.
Prostory jsou snadno dostupné a obyčejně se šíří ve výklenky,
v nichž jako ve skříních je uložena
nevýslovná nádhera. Zeleň, modř
a čerň se vedle oslnivé bílé a jemně
žluté pojí v rozkošném souladu
a na všem tkví hedvábný lesk. Mezi
touto úsměvnou hrou barev a tónů
se napředly tenké brčky téměř bezbarvé a průzračné jak ze skla.
pokračovanie na strane 20
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dokončenie zo strany 19

Bohužel i na místech nejkrásnějších řádila již lupičská ruka. Krápníky, které mají
až decimetr v průměru, přerazili kladivem. Některé jsou přeraženy dvakrát,
třikrát, hlavice již lidé zlosynní odnesli a zanechali jen mrtvé zlomky. Král
je opatrně sebral a uložil, aby mu byly
svědky prosti ničitelům. Ukazuje nám
nyní mezi těmito truchlými kostnicemi
krápníků také místo, kde lupič pracoval
dlátem. Pokusil se, aby urazil travertinovou plotnu, na jejíž spodní straně visí nazlátlé hrozny jak na révě. Stopa po dlátě
je čerstvá a ukazuje, že lupič byl vyplašen včas.
Jdeme zvolna k východu. Po lidech, jejichž rozhovor jsme dříve zaslechli shora, není ani vidu, ani slechu. Později jsme
se teprve dovedli, že si opatřili paklíč
k zámku ochranné branky. Počínají-li si
takto, nebyly úmysly jejich jistě dobré,
avšak tam, kde se končí moc konservátorova nutně by se začínala působnost četníkova. Začínala by se! Velitel četnické
stanice v Lipt. Sv. Mikuláši si před námi
prostudoval ustanovení uherského zákona a seznal, že objevné práce v jeskyních nejsou hledání pokladů, že tedy
svémocné vniknutí do nich není prostá
krádež, ani vloupání; nelze prý tudíž zakročiti. Ostatně prý si pastuchové krátí dlouhou chvíli tím, že šťárají do země
a mnohdy objeví jeskyni.
Je věc cti a dobré pověsti republiky, která se chlubí Moravským Krasem, aby
i Liptovský Kras byl uchráněn od zkázy.
Není-li lze řešiti otázku Liptovského Krasu, aby to nevyvolávalo studu a nedělalo hanby, pak by bylo nejlépe jeho sluje
zazdít hodně pevně a počkat, až budou
úřady schopnější a lidé uznalejší. Stanišovská jeskyně leží pod pozemky komposesorátu smrečanského. Najal si ji odbor Klubu čs. Turistů v Mikuláši, aby ji
zpřístupnil proti objeviteli jeskyň demänovských. Nepodařilo se to jenom proto, že byl brzy ten nekalý plán prohlédnout. Zůstane tudíž zpěvná a laškovaná
jeskyně nadlouho ladem. Cestu k ní bylo
by lze upraviti poměrně lehce, ale daleko je od té chvíle, kdy se pozná, že je
třeba stavěti a budovati podle jednotného plánu ne pouze cesty, nýbrž bohatou
budoucnost veškerého chudého kraje
pod Holami.

Cez Banskú Bystricu do škótskeho Edinburghu
Po Lisabone a po dlhom čakaní, kedy
ma už konečne Múza kopne, aby môj
príspevok stihol uzávierku, dorazil ku
Monike a od nej do Novín z Jána.

Desať najzdravších nápojov
1.
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6.

DOBRÉ MLIEKO

Pre silné srdce. Voda je liek na všetko.
Pomáha nielen pri problémoch s ľadvinami, močovými cestami, prekyslením
žalúdka. Ale podporuje aj krvný obeh,
vyrovnáva krvný tlak, zlepšuje pamäť.
Odstráni napr. bolesť hlavy, poruchy
spánku, predlžuje život. VYPIME DENNE
2l ČISTEJ VODY!

Obsahuje tuky, ktoré sú zdrojom energie. Minerály dôležité pre kosti, vitamíny, enzýmy bielkoviny s protirakovinovými účinkami. Dva deci mlieka s medíkom večer vypiť je určite zdravšie, ako
piť v škole sladené nápoje.

2.

Obsahuje flavonoidy, ktoré majú priaznivý vplyv na kardiovaskulárny systém.
Pripravte si ho z prášku s vysokým obsahom kakaa, málo cukru a pridajte odtučnené mlieko.

ZELENÝ ČAJ PROTI
RAKOVINE

Obsahuje polyfenoly, kofein, vitamín
E, fluór, draslík, horčík. Odburáva z krvi
cholesterol, , podporuje činnosť centrálnej nervovej sústavy. Spomaľuje degeneráciu buniek.

3.

MRKVOVÁ ŠŤAVA

Betakarotén a vitamín A posiľňujú imunitu. Mrkva zvyšuje odolnosť voči infekciám. Zlepšuje kvalitu mlieka pre kojace
mamičky. Pomáha pri onemocneniach
hrubého čreva.

4.

KÁVA PROTI MRTVICI
A INFARKTU

Kofeín bráni zlepovaniu krvných doštičiek, predchádza tvorbe krvných zrazenín. Bojuje proti vzniku baktérií v ústach,
proti nepríjemnému zápachu z úst. Jedna, dve kávy denne určite nezaškodia.

5.

PIVO NA PEVNÉ KOSTI

Pivo zlepšuje minerálnu hustotu kostí.
Zohráva dôležitú úlohu v boji s osteoporózou. Obsahuje flavonoidy, tak chráni telo pred rakovinou. Znižuje riziko demencie, infarktu. NO JEDNO PIVO DENNE VYPIŤ STAČÍ.

Pre Jánske noviny pripravil Peter Holúbek
18

VODA

7.

KAKAO

8.

ŠŤAVA Z BRUSNÍC

Je najlepší prírodný liek na močové cesty. Brusnice obsahujú veľa vitamínu C
a K aj omega-3 mastné kyseliny. Pomáhajú pri nádche, hnačkách aj bolestivej
menštruácii.

9.

ČIERNY ČAJ

Bojuje s Alzheimerom. Tein, ktorý čaj
obsahuje, povzbudzuje mozgovú činnosť. Vitamín B1 pozitívne ovplyvňuje
nervový systém. V čiernom čaji sú stopové prvky a minerálne látky napr. fluór
a draslík. Éterické oleje a aromatické látky spoločne s chlorofilom pôsobia pozitívne na nervy.

10.

VÍNO

Podľa vedcov dokáže červené víno predĺžiť mladosť. Znižuje riziko Alzheimerovej choroby, demencie, pôsobí proti
mŕtvici a srdcovému infarktu. Pomáha
udržať štíhlu líniu. Po jedle si dajte radšej deci vína, ako vody. Víno bráni ukladaniu tuku v tele.
Zdroj : literatúra, internet, Pripravila Mgr. Jana Pivková



Janka Pivková mi radí, aby som sa veru
len pribral môj článok modernizovať,
že aspoň my starí omladneme a možno
sa nám podarí inšpirovať mladých prispievateľov. „Veď aj o Slovensku by bolo
fajn niečo napísať, napríklad o Kremnici,
aj tam máme poklady, samo okrem tých
minci, čo tam razia…“, tak veru, pekne
mi to napísala. Bohužiaľ, ja som seniorský zájazd do Kremnice z vážnych rodinných dôvodov musel z našich itinerárov
vynechať, ale nepochybujem, že niektorá z účastníčok o charizmatickej a historickej Kremnici do Občasníka napíše.
Kremnicu som teraz vynechal, ale nedávno sme s našou vnučkou Evkou, budúcou architektkou, navštívili Banskú
Bystricu a musím povedať, že Bystrica
veľmi opeknela a zaslúžila by si nie odstavec, ale podrobný článok. Pozreli sme
si aj pamätník SNP, galériu bystrického
dvorného maliara Škuteckého, len tak
na margo pán Škutecký pochádza z Gajar. Naobedovali v blogerkou doporučenej reštaurácii Smartfood, slovenské
moderné jedlá na námestí SNP, takže
v Bystrici aj výborne varia.
Neviem, či takto má vyzerať "moderný"
a pestrý článok à la Rudolf, ale aby sme
zachovali kontinuitu s mojimi cestopismi, v krátkosti popíšem tentoraz prípravu našej októbrovej panskej jazdy
do Škótska. V jesennom čísle Občasníka môžeme naše plány porovnať s tým,
čo v Edinburghu a Glasgowe skutočne zažijeme, čo bude samozrejme, ako
skoro vždy, iná šálka kávy…

a Union cez Falkirk okolo hradu Rough
v „cosy“ čiže útulnej, ale dosť úzkej loďke Jaggy Thistle pre osem cestujúcich.
A čerešničkou na torte malo byť, že
cestovke sa „podarilo“ nájsť sprievodcu a šoféra v jednej osobe len za 470
EUR na osem hodín, takže plavba cez
Falkirk, ktorá mala stáť 275 EUR by naše
náklady na jeden osemhodinový výlet z Edinburghu do Glasgowa zvýšila na 750 EUR, čiže 150 EUR na osobu.

Keďže sme zvyknutí na ľudovejšie
ceny, od cestovky sme si kúpili, potvrdili a zaplatili, len hotel a letenky. Objednávku na služby sme stornovali.
Ešte dodám, že k želaniu pani Pivkovej
pritiahnuť mladých prispievateľov sa
my, všetci starí prispievatelia pripájame a úprimne dúfame, že Jánske noviny už nebude treba každých desať rokov oživovať.
Rudo Gajar

Tentoraz sme oslovili jednu cestovku,
ktorá nám bola doporučená, aby nám
urobila zaujímavý „incentívny“ program.
Ponúkli nám zaujímavý program. Prehliadku hradov a pevností v Edinburghu,
exkurziu spojenú s ochutnávaním
škótskej whiskey v najväčšom múzeu
škótskej whisky na svete, obedy v jantárovej a iných impozantných reštauráciach, plavbu kanálmi Clyde, Forth
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Zo školy
Jánske dni

Jánske slávnosti, veľkolepé oslavy, sa
každoročne konajú v obci v čase, kedy
možno v kalendári zazrieť populárne
slovenské meno „Ján.“ Mohli by sme sa
domnievať, že práve vďaka pomenovaniu našej obce akosi práve tu, svätojánska noc naberá na ešte väčšej dôležitosti. Samotné prípravy zo strany základnej
školy prichádzajú v čase začínajúceho
sa mája. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj pracovného vyučovania,
pod vedením skúsených pedagogičiek,
maľujú, kreslia i vyrábajú z metiel čarodejnice, princezné i škriatkov. Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci
(Blanka Špačková, Aďka Nováková, Mirka Bistiaková, Gabika Kaštanová, Lucka
Švajková, Marianka Ondrejčeková, Marcelka Čumpelíková, Ivka Mahdalová,
Janka Dúbravcová, Ingrid Kucháriková,
Barborka Hurajová i žiak Matúš Uhlár)
v kultúrnom dome týždeň čo týždeň
tvoria rôznorodé ozdoby, ktoré nájdu
svoje využitie v priestoroch námestia,
kade a rovnako tak dotvoria atmosféru
rozprávkového lesa.
V piatok 23. júna 2017, v predvečer svätojánskej noci, sa naši najmladší prváci a druháci, spoločne so svojimi pani
učiteľkami, zúčastnili sprievodu obcou.
Prezlečení za svätojánske mušky, s tykadlami na hlave a lampiónmi v rukách,
si spolu s ostatnými užívali magickú atmosféru. Tá vyvrcholila zapálením jánskej vatry. Podujatie pokračovalo aj nasledujúci deň. Sobota bola venovaná
predovšetkým rodinám s deťmi, pre ktoré bol pripravený rozprávkový les. Mnohí možno ani nespoznali, že pod šatami
škriatkov, víl, princezničiek a ďalších rozprávkových bytostí sa ukrývali aj pani
učiteľky zo základnej školy: Aďka Nováková, Lucka Švajková, Gabika Kaštanová
a Ingrid Kucháriková a v neposlednom
rade pani zástupkyňa Blanka Špačková.
Po absolvovaní jednotlivých stanovíšť
získali deti za odmenu balíček.

pán riaditeľ a rozhodcovskú taktovku
prebrala pani učiteľka Katka Horňáková. Svoju prácu odviedol aj pán školník.
Získali sme najviac bodov a celý turnaj
vyhrali!
Záver svätojánskych dní patril divadelnému predstaveniu Panna a zvodca,
ktoré sa konalo v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Jednu z dvoch
hlavných postáv (Janu z Arcu) si zahrala
pani učiteľka Gabika Kompišová a dvornou šepkárkou jej bola pani zástupkyňa
Blanka Špačková.
Ďakujeme všetkým, ktorí v hektickom
čase konca školského roka akýmkoľvek
spôsobom prispeli k bezproblémovému
priebehu jánskych dní.

RTVS
Pondelok 19. jún 2017 bol pre mnohých
žiakov našej školy neobyčajným dňom.
Na pozvanie samotnej slovenskej televízie sa zúčastnili natáčania zábavnosúťažnej relácie Daj si čas! Pedagogický
dozor tvorili pán riaditeľ Mahdal, pani
zástupkyňa Špačková a pani učiteľka Šimovčeková. Prím zohralo družstvo šiestej triedy v zložení: Tomáš Kyseľ, Mária
Ohraďanová, Radovan Buc a Karin Bátoryová. Súpermi im boli žiaci zo Základnej školy v Tisovci. Téma zápolenia bola
viac ako jasná, Ludwig van Beethoven,

Súbežne s rozprávkovým lesom prebiehal na multifunkčnom ihrisku florbalový
turnaj. Vybraní žiaci našej školy si zmerali sily so ZŠ Važec a ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku. Turnaj zorganizoval
20
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jeden z najväčších nemeckých klasicistických hudobných skladateľov. V celkovom súčte piatich kôl za pomoci spolužiakov v hľadisku naši žiaci získali o tri
body viac ako súper a celú súťaž vyhrali!
Domov si tak niesli nielen výhru 200 €,
ale aj skúsenosti s vystupovaním pred
kamerami a v neposlednom rade nezabudnuteľné zážitky, ktoré v nich zostanú ešte veľmi dlho. Na obrazovkách jednotky RTVS si môžete túto súťaž pozrieť
21. 10. 2017.

Hokejbal
Naši žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili hokejbalového turnaja, ktorý obsahoval 4
kolá, s možnosťou postupu do celoštátneho kola. Motivácia bola o to väčšia.
Našimi súpermi boli ZŠ Matejovie, ZŠ
Hradná (obidve z Liptovského Hrádku)
a ZŠ Hybe. Prvé kolo sme odohrali so súpermi 12. apríla na našej pôde. Tím bol
tvorený žiakmi: Alex a Simon Tekelovci, Lukáš Kamenský, Radko Čenka, Aleš
Kňava, Lukáš Bartoš, Jakub Ľubeľan,
Samko Drahovský, Tomáško Trungel,
Lea Brotková a Caroline Kubáňová. Turnaj otvoril starosta obce pán Mgr. Juraj
Filo, za účasti pána riaditeľa ZŠ Miroslava Mahdala, ktorý ich spolu s pani učiteľkou Novákovou trénovali. Naši hokejbalisti si počínali veľmi dobre, k čomu
prispelo aj mohutné povzbudzovanie
našich fanúšikov. Nakoniec sme obsadili prvé miesto! Druhý turnaj sa konal
na pôde ZŠ v Hybiach. Vďaka fantastickým zákrokom Lukáša Bartoša sme
v troch zápasoch neinkasovali ani jeden gól a pripísali si opäť víťazstvo v turnaji! Tretí turnaj sa konal pod záštitou
ZŠ Hradná, tam sme skončili na treťom
mieste. V celkovom súčte bodov sme
postúpili medzi osem najlepších tímov
a zúčastnili sme sa celoštátneho kola,

ktoré sa konalo 16. júna v Liptovskom
Hrádku. Chlapci majú na tento deň krásne spomienky, získali nielen veľa skúseností, ale mali možnosť sa odfotografovať s prítomnými hokejovými osobnosťami (Handzuš, Stümpel, Cibák, Bartoš,
bratia Sukeľovci) a získať podpis karty.
Všetkým chlapcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme i naďalej veľa športových úspechov.

Deň rodiny
Druhú májovú nedeľu oslavujeme Deň
matiek, druhú júnovú nedeľu Deň otcov. Otcovia aj mamky si nepochybne
zasluhujú našu patričnú úctu a poďakovanie za ich pomoc, podporu a starostlivosť. Pri príležitosti týchto dvoch sviatkov pripravila ZŠ s MŠ v Liptovskom
Jáne, v spolupráci so SZUŠ v Ružomberku, program v Kultúrnom dome v Liptovskom Jáne, ktorý sa konal 07. 06. 2017
(streda). Prítomných privítala pani zástupkyňa, ktorá všetkým rodičom, ktorí
na to pri svojich povinnostiach zabúdajú, alebo si to ani neuvedomujú, pripomenula, že “oni sú to teplo domova, oni
sú ten pocit bezpečia“ pre svoje deti. Potom už dostali slovo žiaci prvého stupňa základnej školy, ktoré pod vedením
svojich pedagógov, namiešali pestrý
mix tancov, piesní, hudobných vystúpení a básní, plných vrúcnych citov a poďakovaní svojim rodičom. Záver patril
spoločnej piesni pod vedením pána riaditeľa. Dúfame, že rodičia vystupujúcich
detí mali príjemný umelecký zážitok
a aspoň na chvíľu si opäť uvedomili, že
sú pre svoje deti tým najjasnejším a najkrajším svetlom.

Záver školského roka
Slávnostné ukončenie školského roka
sa uskutočnilo v priestoroch základnej
školy 30. júna 2017. Po celoročnej usilovnej práci sa zišli všetci žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, aby
spolu zhodnotili uplynulý školský rok.
Prítomných privítala pani zástupkyňa
a po štátnej hymne sme začali s odmeňovaním žiakov, ktorí sa zapájali do rôznych športových, výtvarných a vedomostných súťaží. Určili sme si kľúč,
podľa ktorého sme súťaže obodovali.
A podľa získaného počtu bodov rozdelili žiakov do skupín. Medzi najlepších
na 1. stupni patrili: T. Krajči (34 bodov),

Ľ. J. Straka (33 bodov), I. Tvrdoňová (29
bodov), S. Burdelová (27 bodov), A. Zajac (21 bodov). Na 2. stupni O. Špaček
(93 bodov), M. Ohraďanová (60 bodov),
N. Burdelová (56 bodov), T. Kyseľ (53 bodov). Za výborný prospech a vzorné
správanie odmenil starosta obce pán
J. Filo žiakov zaujímavou publikáciou.
Pán riaditeľ vyhodnotil Turnaj o pohár
riaditeľa ZŠ v stolnom futbale, ktorý sa
uskutočnil v posledných dňoch školského roka. Víťazmi sa stali za 1. stupeň žiaci
tretieho ročníka – M. Mlynarčík a A. Ľubeľan a za 2. stupeň zmiešané družstvo
6. ročníka – M. Ohraďanová a T. Kyseľ.
V závere sa prváci rozlúčili s deviatakmi,
ktorí opúšťajú brány školy. Do budúcnosti im želáme veľa šťastia a študijných
úspechov. Podobne sme sa rozlúčili aj
s učiteľmi, ktorí zo školy odchádzajú:


Mgr. Ľubomír Jaroš, Mgr. Gabika Kaštanová, Mgr. Aďka Nováková. Pán riaditeľ im poďakoval za spoluprácu a poprial, aby sa im na nových pôsobiskách
darilo. Všetkým žiakom a zamestnancom zároveň zaželal príjemné prázdniny plné oddychu a slnečných dní. V novom školskom roku sa opäť stretneme 4.
septembra.
Ingrid Kucháriková, Zuzana Daňová
Noviny z Jána
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Teta Janka nám včely najprv predstavila. Dozvedeli sme sa kto je matka, robotnice, mladušky, lietavky, trúdy; ako
sa taká včielka narodí, ako rastie, čo
robí a vyrába, čím sa živí, kde býva…

Čo to v tej vode len môže byť?

Klubový Deň vody
(22. 03 – 23. 03. 2017)
Ako rýchlo vypijete pohár vody? Koľko vody prelejete lyžicou z pohára
do pohára za jednu minútu? Ako chutí čistá, pramenitá voda? Rozoznáte ju
od bylinkového čaju? Deti navštevujúce ŠKD to zisťovali v rámci aktivít,
pripravených ku Dňu vody (22. 03.).
Po prezentácii o tom, čo je vlastne
Deň vody, čo je voda, ako ju máme
chrániť a ako ňou môžu šetriť už aj
ony – nasledovali už spomínané aktivity. Prvá časť preverila ich vedomosti
cez kvíz, tajničky a doplňovačky. Druhá, ktorú sme museli pre nedostatok
času presunúť na druhý deň, bola zameraná skôr na ich fyzickú silu a vytrvalosť. Veď dvíhať plastové fľaše plné
vody dá drobnému prváčikovi riadne
zabrať. Ale ani slalomový beh s fľašami nebol jednoduchou záležitosťou. Samozrejme, že sme nezabúdali
ani na pitný režim a úlohy spojené so
skutočnou „mokrou“ vodou: rozlíšiť so
zavretými očami pitnú vodu od čaju
a minerálky (minerálka dala zabrať)
; opäť so zaviazanými očami vyloviť
z vody desať rôznych predmetov; prelievať vodu lyžičkou z pohára do pohára a pod.

Veľkonočné tvorivé dielne

Pozvánka na „Mliečne olovranty“

Deti boli rozdelené do šiestich skupín,
pretože aj „tvorivých“ stanovíšť bolo
šesť. Aj tento rok sme požiadali zopár šikovných a ochotných mamičiek a pani
učiteliek o pomoc, a tak si deti mohli vyskúšať zdobenie medovníčkov, výrobu
a výzdobu cukrových kuriatok, výrobu
papierových sliepočiek, vtáčikov a zajačikov; mohli si dokonca vyrobiť aj veľkonočný pozdrav.

súhlasu nevydajú ani tón. Väčšina však
už na začiatku vedela, že ide o dirigenta.

Podľa reakcií detí, aj tvorkýň, sa tvorivé
dielne vydarili. Deti boli pochválené, že
pracovali oveľa pozornejšie, šikovnejšie
ako minulý rok a boli tak zaujaté prácou,
že sme nemuseli riešiť žiadne výchovné
problémy, ktorým sa v bežný družinársky deň málokedy vyhneme, a ani čas
do odchodu domov.
Jediný problém mali rodičia nájsť si svoje dieťa pri odchode domov, lebo pri delení do skupín sme všetky tri oddelenia
zmiešali.
Aj touto cestou ďakujeme pani Stanislavovej, pani Filippovej a pani Bobríkovej,
pani učiteľkám B. Špačkovej, M. Čumpelíkovej, L. Švajkovej, G. Kaštanovej a pani
vychovávateľke M. Štěchovej za ich čas,
pomoc, tvorivosť a hlavne trpezlivosť.

Týždeň hlasného čítania

Veľkonočné tvorivé dielne

Aj tento rok sa Školský klub detí zapojil do Týždňa hlasného čítania, ktoré organizuje Združenie Orava pre
demokraciu vo vzdelávaní. Tento rok
mal názov „S knihou za hudbou“. Popri
dvadsaťminútovom čítaní, deti spoznávali aj čaro hudby v podobe hudobných nástrojov. Niektoré deti poznali (klavír, husle), iné boli pre ne novinkou (tympan, fagot).

Už druhý rok pred Veľkonočnými sviatkami pripravuje Školský klub detí Veľkonočné tvorivé dielne. Tento rok
sa uskutočnili v stredu 05. 04. 2017
od 13.30 h.

Za čítanie a vypracovanie pracovného
listu deti získavali písmenká a zisťovali
ako sa volá vládca a krotiteľ všetkých
hudobných nástrojov, ktoré bez jeho

Dôležité bolo, že všetky deti súťažné úlohy zvládli a dúfame, že okrem
dvoch zaujímavo strávených popoludní, sa o vode, vodných zdrojoch
a ich ochrane naučili niečo, čo si odnesú aj do ďalšieho života.
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Za úspešne vypracovaný pracovný list
a za účasť v Týždni hlasného čítania deti
získali aj certifikát Združenia Orava.

Je mliečna čokoláda
mliečny olovrant?
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
mlieka (16. 05.), síce s týždňovým odstupom, sme v ŠKD vyhlásili akciu „Mliečne
olovranty“. O čo išlo? Deti navštevujúce ŠKD mali na olovrant nosiť výrobky
z mlieka – mlieko, ochutené mlieko,
syry, syrokrémy, jogurty, jogurtové nápoje, termixy a pod. – vo väčšom počte ako zvyčajne. Tí, ktorí ich priniesli
a skonzumovali najviac, boli odmenení.
Skrátka neprišli ani obaly z mliečnych
výrobkov, ktoré sme „zrecyklovali“ a prvácka pani vychovávateľka spolu s deťmi
z nich vyrobila „mliečne mestečko“. To si
mohli záujemcovia pozrieť vo vestibule
našej školy.

„Výroba“ medu bola ďalšia zaujímavá časť rozprávania tety Janky. Deti sa
dozvedeli, čo je to rámik, medzistienka, medomet; čo to znamená, keď sa
povie odviečkovať… Zistili, že med
sa vytáča, a že stužkuje… A aby sme
o mede len nehovorili, teta Jelka Tomková zo školskej jedálne nám pripravila chutný a sladučký medový olovrant.
Dievčatá v kroji obsluhovali jaskyniarov pri občerstvení

Teta Janka veľmi pútavým a pre deti
prístupným spôsobom spomenula veľa zaujímavých faktov zo života
včiel, nad ktorými otvárali oči nielen
deti, ale aj my, vychovávateľky. Snáď
najzaujímavejšie bolo, že teta Janka
do činnosti okolo včiel zapája aj svoje deti, a tak aj deti z ŠKD mohli vidieť,
že je to záľuba, s ktorou, pod vedením dospelého, môžu začať aj v tomto veku.
Za zaujímavú a podnetnú besedu aj
touto cestou tete Janke Pacigovej
ďakujeme.
Zuzana Daňová

Speleomíting
Celoslovenské stretnutie jaskyniarov,
ktoré sa 25 rokov uskutočňovalo vo Svite sa dňa 29. apríla tohto roku zorganizovalo v sobotu v kultúrnom dome
v Liptovskom Jáne. Stretlo sa tu okolo 170 účastníkov z celého Slovenska,
v podstatnej miere všetko členov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Odznelo tu jedenásť príspevkov z prieskumu domácich speleologických lokalít,
sedem príspevkov zo zahraničných speleologických lokalít, tri príspevky z oblasti noviniek a dva príspevky z oblasti

speleologického vzdelávania. Okrem
toho sa na paneloch prezentovalo sedem speleologických subjektov. Iniciátorom zmeny podujatia, bola Monika
Tršková z Trenčína, ktorá toto stretnutie zorganizovala. Aj touto cestou by
sme sa chceli poďakovať starostovi obce
Liptovský Ján Jurajovi Filovi, ktorý túto
myšlienku podporil a vyšiel organizátorom v ústrety. Podujatie sa vydarilo
a plánuje sa aj na budúci rok v jarnom
období.
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek

Včela – to nie je len žihadlo
a med
Dňa 06. 06. 2017 (utorok) nás do ŠKD
prišla navštíviť teta Janka Pacigová. Sľúbila, že nám niečo porozpráva o včelách
a ich chove, lebo teta Janka je, okrem
iného, aj včelárka. Túto záľubu zdedila
od svojich rodičov a starých rodičov.

Svätojánsky grif

4. ročník festivalu ľudových hudieb,
sólistov a inštrumentalistov

13. 8. 2017
15.00 h
Štart, Liptovský Ján

Ako to tá včela robí?

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

30. 7. 2017
15.00 h
penzión Horec, Jánska dolina
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Zabavme sa

„Rýchla chôdza je veľmi dôležitá. Keď niekam idem, tak
idem rýchlo, inak zabudnem, kam som šiel.“

Babská rada. Keď sa nevôjdete do sukne Á-čkového
strihu, nevyhadzujte ju. Stačí ju otočiť!

Uzávierka príspevkov do 24. 11. 2017
Príjem príspevkov na obecnom úrade. e-mail: ic@liptovskyjan.sk
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