Noviny z Jána
Nepravidelný občasník obce Liptovský Ján

Veľká noc kedyže už bude,
ktorýže ma šuhaj polievať príde?
Oblievaj, oblievaj vlasy aj hlavičku,
ale mi zašanuj tú novú sukničku.



Marec 2018 

XLI. ročník

Matričné úkony
v roku 2017
Úmrtí 6 v roku 2017
Liptovský Ján
Kapitáňová Božena
Roth Viliam
Kašiaková Paula
Uhorská Ves
Mgr. Zubajová Jiřina
Tomko Miroslav
Multáňová Ľudmila

Narodenie detí

Obecné novinky
Tak ako každý rok, tak aj tento, začneme
zhodnotením zimnej sezóny, ktorá napriek obavám vyplývajúcim z nefunkčného lyžiarskeho strediska Javorovica
vytvárala vrásky na čelách ubytovávateľov v našej obci. Na návštevnosti sa to
nakoniec neodrazilo i vďaka bezplatnému skibusu, ktorý premával v pravidelných intervaloch do JASNEJ. Naša obec
sa tak stala druhým najčastejšie navštíveným miestom v Liptove.
Verím, že táto sezóna už bola posledná
bez lyžiarskeho strediska. Od septembra 2017 sa stala vlastníkom lyžiarskeho
strediska firma Kohútka reality s.r.o., ktorá začala podnikať kroky na jeho spustenie v sezóne 2018/2019.
V priebehu tohto roka by sme radi ďalej
pokračovali v opravách miestnych komunikácií najmä ulíc: Starojánska, Kúpeľná, Breh a Jána Kalinčiaka. Na tieto
opravy chceme použiť finančný prebytok z hospodárenia obce vo výške cca
40 000 €. V tomto roku by obci mali byť
taktiež preplatené finančné prostriedky,
ktoré musela vynaložiť na odstránenie
škôd po povodniach v minulom roku vo
výške cca 50 000 €, a aj tieto prostriedky budú použité na opravy. Začiatkom
roka bol na obecnom úrade vymenený vykurovací systém a bude sa pokračovať zateplením budovy obecného
úradu, z dôvodu znižovania nákladov
na vykurovanie a prevádzku.
V mesiaci marec sa v našej obci opäť
„rozvírila hladina“ v súvislosti s Kaďou
a prameňom Teplica. Čo bude? Ako
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bude? Kedy bude? a pod. Medzi občanmi kolujú rôzne reči a informácie, mnohé z nich sú nesprávne interpretované
či nesprávne pochopené, a na základe,
toho vznikajú viaceré fiktívne scenáre,
zväčša predčasné.
Ubezpečujem vás, že obec a jej zástupcovia majú eminentný záujem na tom,
aby areál Kade a prameň Teplica slúžili
v plnom rozsahu občanom obce ako aj
návštevníkom a turistom. Aby sme vrátili tomuto priestoru funkčnosť, primeraný estetický vzhľad a zachovali tento
prírodný dar pre ďalšie generácie.
Za týmto účelom sme nechali vypracovať návrh/štúdiu prvotného zveľadenia uvedeného priestoru, ku ktorej sa
budú môcť vyjadriť na verejnom stretnutí občania Liptovského Jána. Termín
bude oznámený prostredníctvom plagátov a vyhlásením v miestnom rozhlase. Na základe výsledku tohto stretnutia budeme potom ďalej postupovať.
Už na dvoch verejných hovoroch sme
ubezpečovali občanov, že budeme
všetko konzultovať s verejnosťou, a to
platí.

Na záver by som vám rád poprial príjemné a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.
A zároveň sa teším, že sa stretneme na Jánskych slávnostiach, ktoré sa budú konať
v termíne 22.-24. 6 . 2018.
Mgr. Juraj Filo

občanom Liptovského Jána roku
2017 (narodené v nemocnici v LM)
Fafráková Veronika
Jančušková Anna
Žiaran Slavomír
Pivková Hanka
Oravec Jakub
Molda Leo
Garabášová Zuzana
Puhalla Juraj

Sobáše v roku 2017
30 z toho 23 civilných a 7 cirkevných.
Cristian Neascu – Zuzana Valentová
Gabriel Hucul – Marcela Čechová
Rastislav Devečka – Radka Kubovčíková
Martin Pavelica – Veronika Hvizdošová
Jána Kmeťko – Ľudmila Uličná
David Puška – Anna Weissová
Miroslav Šiba – Klotilda Zreláková
Robert Kucbel - Andrea Šarkanová
Jaroslav Ragas – Petra Kubešová
Nikolaj Balun – Alena Olgyaiová
Tomáš Vrlík – Barbora Pajunková
Marek Priesol – Barbora Krištofová
Jozef Švec – Jana Vidišová
Zdenko Kubík – Ľudmila Sameková
Dominik Hiner – Lucia Hološová
Miroslav Vadovický – Iveta Barteková
Juraj Džupa – Júlia Zlejšiová
Jozef Šmihovský – Radoslava Gombošová
Ján Sojak – Michaela Žilková
Ján Tkáč – Lucia Zimániová
Juraj Lacko – Zdena Fiantová
Libor Machánek – Denisa Molinová
Ján Tkáč - Martina Dzúriková
Igor Ďurka - Zuzana Fábryová
Ľubomír Fogaš – Lucia Stašeková
Juraj Ferianc – Eva Jančušková
Martin Hučko – Katarína Rovderová
Zdenko Tomko – Estera Bársonyová
Ondrej Kredatus - Miroslava Mrnčová
Peter Martinák - Zuzana Červená

Zhodnotenie činnosti

kultúrneho a informačného centra za rok 2017
Kultúrne a informačné centrum v Liptovskom Jáne predčilo naše očakávania
a z jeho činnosti a aktivít sa teší nielen
veľký počet turistov, ale aj občania Liptovského Jána.
Budove bývalého Kultúrneho domu
vniesli život desaťtisíce návštevníkov.
Prezrieť si môžu krásne zrekonštruovaný kaštieľ, ktorého steny zdobia obrazy
od rôznych výtvarných umelcov. Svoje
výtvarné umenie u nás vystavili napríklad umelci Umeleckej besedy slovenskej a z domácich Ing. Jaroslav Mlynček.
V Kultúrnom centre prebiehala počas
roku 2017 výstava strúhadiel pani Bazelovej, výstava autíčok pánov Plcha
a Němca, výstava fotografií rodiny Škutovej a výstava gobelínov. Veľkú radosť
nám urobilo obnovenie Jánskeho divadla pod vedením Juraja Záborského,
ktoré nám v júni predviedlo premiéru
divadelnej hry Panna orleánska. Divadelníci sa v Kultúrnom centre pravidelne stretávajú a pripravujú pre nás ďalšiu
hru, ktorá, veríme, bude taktiež veľmi
úspešná.
O priestory centra majú záujem aj rôzne
skupiny či združenia, ktoré u nás uskutočnili rôzne prednášky či semináre.
Spomenúť môžeme napríklad speleomeeting jaskyniarov, schôdzu poľovníkov, prednášku o bylinkách, prednášku
o prvej pomoci, stretnutie starostov
z Luhačovíc, ako aj semináre a stretnutia predstaviteľov rímsko-katolíckej
a evanjelickej cirkvi. Niečím novým bolo
pre nás premietanie dokumentárneho

Mikuláš v kúrii

Premietanie dokumentárneho filmu Valaška

Výstava obrazov Ing. Jaroslava Mlynčeka

Zdravotné cvičenia

filmu Valaška, na ktorý sa prišla pozrieť
viac než stovka návštevníkov. Nádherné
priestory Kultúrneho centra našli svojich obdivovateľov, ktorí sa rozhodli si
práve u nás povedať svoje áno. Je vidieť,
že aj občania Liptovského Jána sa tešia
z rekonštrukcie kaštieľa, o čom svedčí
aj veľká účasť na obecných akciách ako
napríklad oslavy MDŽ, vystúpenie ZŠ
spojené s rodičovským združením, uvítanie do života, mesiac úcty k starším,
Mikuláš v kúrii, Advent v kúrii, vianočná
besiedka detí z MŠ a podobne. Veľkým
potešením pre nás je aktívna práca seniorov z Lipt. Jána, ktorí sa pravidelne
stretávajú na tvorivých dielňach. Od novembra minulého roka fungujú v našom centre aj zdravotné cvičenia. V júli
2017 bola veľká sála prenajatá zahraničným študentom, ktorí tu boli na edukačnom pobyte.
V neposlednom rade však Kultúrne
centrum slúži aj návštevníkom našej
obce. Z hľadiska návštevnosti rok 2017
hodnotíme ako veľmi úspešný, o čom
svedčí návštevnosť viac ako 10 000 turistov z rôznych kútov zeme. Pri vstupe
ich vítajú kultúrne referentky, ktoré im
s úsmevom na tvári poskytnú všetky dôležité informácie a nasmerujú ich na významné miesta a atrakcie Lipt. Jána.

Zber zeleného odpadu
Od 9. apríla
do 31. novembra 2018
bude každý pondelok
od 7.00 h vykonávaný
zber zeleného odpadu
v obci.

Ing. Silvia Hnilicová – kultúrny referent  
a Ing. Zuzana Mlynčeková – kultúrny referent
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Privítali sme nový rok
Poludnie prvého dňa nového roku je
už tradičný čas na stretnutie priateľov,
susedov, či známych Jánčanov, aby si
povedali pár dobrých slov so želaním
všetkého najlepšieho. Za rezkých tónov
dychovej hudby sa malá skupinka postupne rozrastala a aj vďaka varenému
čaju odolávala silnému mrazu. Tešili sme
sa zo stretnutia a zaželali veľa ďalších
počas celého roka.

Trojkráľový koncert

Večer trojkráľový už tradične ožíva
v krásnom historickom kostole sv. Jána
Krstiteľa ekumenickým koncertom vianočných piesní. Vystúpil domáci spevokol pod vedením p. Dubielovej a evanjelický mužský aj ženský spevokol. Ako
bonus boli sólové vystúpenia žiakov
ZUŠ Lipt. Hrádok. Vystúpenia sa divákom veľmi páčili, boli veľmi emotívne,
a tak sme spoločne Tichou nocou zakončili vianočné obdobie.
Adela Nikitinová
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Vernisáž obrazov

Kultúrne a informačné centrum
Liptovský Ján pripravilo pre svojich
návštevníkov
vernisáž
výstavy
obrazov Kataríny Schrötterovej pod
názvom PRÍBEHY, ktorá sa konala 19. 1.
2018. Kaštieľ sa vo večerných hodinách
naplnil desiatkami zvedavcov. Priatelia
a hostia samotnej autorky výstavy
ako aj občania boli milo prekvapení
z jej umeleckého nadania. Obrazy
sú pestré, vyjadrujú vzťahy, emócie
a vnemy. Katka sa necháva unášať
farbami a hodvábom. Atmosféra tejto
vernisáže bola kúzelná, priateľská
a trvala až do neskorých večerných
hodín. Vernisážou to však neskončilo,
pretože výstava v kultúrnom dome
aktuálne prebieha a má veľmi
pozitívne odozvy od návštevníkov
z celého sveta.

Fašiangy sú súčasťou života v našej obci
Obecnému úradu aj nám záleží na udržiavaní tradícií v našej obci. K nim neodmysliteľne patria aj fašiangy. Naše seniorky si každý rok vyberú zaujímavú tému karnevalových kostýmov – tento rok to boli „BÁBÄTKÁ“. Nechýbalo im veru nič, ani plienky, ani
cumlíky, či hrkálky, podbradníky, aby sa neumazali, keď si pochutnávali na dobrotách, ktoré im ponúkali obyvatelia obce – šišky,
fánky, klobásky a najmä to hriatô do fľaštičky s cumlíkom.... Veselo bolo, aj keď fašiangovníkov nebolo veľa. Do kroku a do tanca
im hrali Haluškovci, a tak tóny hudby obveselili aj tých, ktorí sa len z okien dívali. V Štarte starosta odmenil najkrajšie, najstaršie
aj najmladšie masky. Zábava pokračovala pri ľudovej hudbe aj diskotéke s Vladkom Balcom. Ďakujeme všetkým, čo sa podieľali
Viera Brtáňová
na príprave a zdarnom priebehu podujatia, a dúfame, že o rok sa stretneme na fašiangoch zas. 			
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Návšteva našich priateľov z Fontaine le Port
Naši Portifontainčania boli na cestách
už od 17. 2. a stihli navštíviť kráľovský
palác Wawel v Krakove a iné krakovské
historické pamiatky. Z hotela Ibis Centrum sme ich vyzdvihli 19. 2. Cestou ku
nám sme ešte pozreli bývalú soľnú baňu
vo Wieliczke. prerobenú na historický
skanzen. Obed v Kryszkoviciach bol super. Pan šofér vybral zaujímavú skratku
cez Zuberec a Podbiel a cestou domov
nad Hutami sme mohli obdivovať panorámu Nízkych Tatier ožiarenú zapadajúcim slnkom, nečakaný bonus a spestrenie nášho cestovania.
Po príchode do kultúrneho centra hostí privítal pán starosta Mgr Juraj Filo.
Po krátkom programe a malom občerstvení si hostí odviezli domov naši ubytovatelia. Ubytovanie bolo tento raz
komplikovanejšie, pretože naši Portifontainčania si kupili letenky už v lete,
bohužiaľ, na termín, ktorý kolidoval
s liptovskými jarnými prázdninami, ale
aj táto štrapácia sa vyriešila a ku tradičným rodinám Mikušiakov, Mlynčekov, Urbancov, Silvii Mackovej, Monike
Kompiške, Haluškovcov a Gajarov, sa
ochotne pridala rodina Fillovcov a „bolo
vymaľované“.
Hlavnou náplňou programu našich
hostí bolo tentoraz lyžovaniu v Jasnej. Už v utorok 20.2. bola pre všetkých
na programe Jasná. Po raňajkách s rodinami sme vyfasovali lyžiarsku výstroj
z pôžičovne Ski Servis Ninaj v hoteli
Ďumbier. Našim hosťom sme hradili Gopass karty a obedy v Jasnej v spolupráci
s OOCR Liptov. Dopravu z Jána do Jasnej
a späť skibusmi, ktoré boli zadarmo.
Pedantne denne upravované svahy
na všetkých zjazdovkách a veľa nových „bublinových“ sedačiek a lanoviek
na oboch stranách Chopku sa páči nielen našim hosťom, ale aj urobili z Jasnej
lyžiarske stredisko porovnateľné so strediskami v Alpách.
Nelyžiari sa prechádzali v Jasnej
a na Bielej púti, alebo obdivovali Chopok zo sedačiek a lanoviek. Chutne
a výdatne sme obedovali, ci skôr stolovali ako sa patrí dlho, po francúzsky,
6
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v reštaurácii Happy End, kde nám miesta a trpezlivú obsluhu zabezpečil pán
Pavol Mikušiak.
V utorok večer bolo oficiálne privítanie v Kultúrnom centre. Hosťom aj domácim sa predstavil Folklórny súbor
detí z Mikuláša, naša tradičná Haluška a do tanca, najmä tanečníčky, pozýval výborný dídžej. Delikátne chuťovky
formou švédskych stolov nám pripravili
v Svätojánskom kaštieli Gerhát.
V stredu boli hostia s rodinami. Nelyžiari
sa boli s pani starostovou kúpať v Bešeňvej, alebo mohli objavovať zaujímavosti nasej obce a okolia.

Lyžiari, ktorých bola, na moju radosť,
väčšina, do Jasnej. Ako inštruktori pribudli Silvia Mackova a Milan Ohurniak.
Večera v rodinách.
Vo štvrtok bol denný program podobný utorňajšiemu,čiže lyžovačka v Jasnej
a nelyžiari mali voľný program s rodinami. O 19:OO bola slávnostná rozlúčková
recepcia s hudbou a tancom vo Svätojánskom kaštieli Gerhát.
V piatok ráno bol odchod našch hostí.
Z organizačných dôvodov bol posunutý z povodne plánovaného skoršieho
na 8.45 h. Nakoniec ešte raz poďakujeme
starostovi Mgr. Juraj Filovi a jeho „tímu“
za nezištnú pomoc a pani Soni Cedilla
a všetkým Portifontainčanom za ich trpezlivosť. Spolupráca fungovala. Bez nej
by družobné stretnutia neboli také podarené, aké bolo to toto posledné.

Pripájam ešte ďakovný email od „našej“
Soni, ku ktorému asi nie je čo dodať.
„Priatelia, ešte raz srdečná vďaka vám
všetkým, ktorí ste znovu počas tých krásnych dní strávených medzi vami dokazovali aká je slovenská pohostinnosť. Už
vyše 10 rokov sa upevňujú naše vzťahy
a dnes môžeme povedať, že sme spoločne utkali krásnu pavučinu priateľstiev.
Za všetkých našich „družobníkov" vás pozdravujem a všetci sa už tešíme na ďalšie
randez-vous. Soňa. PS. Budem rada ak
tento mail prepošlete všetkým "našim"
Rudo Gajar
Jánčanom.“

Tvorivé dielne
každý pondelok
od 16.00 do 17.00 h
v kultúrnom dome
Náš kultúrny dom každý pondelok
prichýlil ženy - seniorky, ktoré svojimi šikovnými rukami veru vedia všeličo vykúzliť. Po vyriešení otázky, čo
budeme robiť, pod vedením M. Dubravcovej, B. Brtáňovej a Z. Melnovej
sa môžeme pustiť do práce. Nápadov je vždy dosť, ale ako prvé sme
začali štrikovať zápästky pre detský
folklórny súbor Ďumbier, ktorému
sme pomohli vyšívať aj vzory na košele a nohavice. Dobrá vec sa podarila, lebo 60 párov zápästkov už zdobí
ruky malých tanečníkov. Ďalej sme sa
tematicky zamerali na prichádzajúce
veľkonočné sviatky, a to už každoročnou výrobou venčekov a kraslíc.
Takáto spoločná tvorivá práca nám
poskytuje nielen relax, ale najmä radosť z toho, čo sme schopné urobiť.
Preto medzi nami veľmi radi privítame všetky žienky, ktoré majú záujem o takúto činnosť. Príďte, zapojte
sa a vyplňte svoj voľný čas vzájomným obohatením o nové zručnosti.
Tešíme sa na stretnutia v pondelok
na TVORIVÝCH DIELŇACH.

Oslavy MDŽ v Jáne
Každý rok si ľudia 8. marca pripomínajú
sviatok dňa žien. Inak tomu nebolo ani
v našej obci. Už tradične sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie určené
týmto oslavám. Kultúrny dom zaplnili
desiatky žien, ktoré pán starosta hneď
pri vstupe potešil karafiátom – kvetom
typickým pre tento sviatok. Dobrú náladu a úsmevy na tvárach vyčarilo aj
vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ. Panie učiteľky s deťmi pripravili mimoriadne
pútavý program. Okrem toho vystúpil

aj detský folklórny súbor Cindruška
z Liptovského Hrádku.
Zvlášť nás potešila účasť mladej generácie a veríme, že sa týchto podujatí
bude zúčastňovať stále viac a viac mladých ľudí a ich záujem bude neustále narastať. Dvere nášho kultúrneho
domu sú otvorené pre všetky podujatia, ktorými si chceme zachovať tradície v našej obci.
Ing. Zuzana Mlynčeková, Ing. Silvia Hnilicová

Adela Nikitinová

Cvičenie
každú stredu
od 16.00 do 17.00 h
v kultúrnom dome
Od decembra 2017 začali naše dôchodkyne pod vedením učiteľky jogy
Valérie Jandovej cvičiť zdravotné cvičenia na zlepšenie stavu kĺbov, ohybnosti chrbtice a posilnenia svalstva
ako prevencia proti osteoporóze.
Učia sa tiež správnemu držaniu tela,
relaxácii a vedomému prehĺbenému
dýchaniu.
Valika Jandová



Noviny z Jána



Marec 2018

7

Okienko seniorov
Na prvé rokovanie výboru ZO v r. 2018 sme pozvali starostu Juraja Filu na potvrdenie
termínov podujatí a akcií, ktoré nás v tomto roku čakajú. Vzájomne sme sa informovali, aký budeme mať na nich podiel. Otázku zliav v plavárni hotela MÁJ sme nedoriešili aj napriek osobnému jednaniu Viery Brtáňovej a riaditeľa Antona Marjaka.
V mesiaci január sme sa pripravovali na hodnotiacu členskú schôdzu. Členovia výboru navštevovali radových členov s pozvánkami a zároveň vyberali členské, čo sa
nám v predchádzajúcom roku osvedčilo.
Neustále sa venujeme rozširovaniu členskej základne, pribrali sme novú členku Pavlu Balážovú. Taktiež sme venovali pozornosť prevádzke stálej expozície Naše dedičstvo, zberu exponátov na ďalšiu krátkodobú výstavu, kde sa zameriavame na zber
starých hračiek a všetkého, čo s deťmi súvisí. Práve v týchto dňoch oslavujeme 20.
výročie vzniku našej organizácie.
V najbližšom období plánujeme napr: 19. apríla plavecké preteky v plavárni hotela Wellness Alexandra, 26.4. Rúfusov Mikuláš, 25.4. okresnú prehliadku spevokolov,
Deň matiek v Závažnej Porube, pochovávanie ciagľa 1. mája, športový deň radosti
17.5., okresný Majáles 18.5., okresné športové hry 30.5.2018. Na mesiac jún pripravujeme návštevu MŠ, posedenie pri guľáši a poznávací zájazd. Je potrebné sledovať
oznamy na nástenke a vzájomne sa informovať. Vzájomne spolupracujeme so ZO
v Podturni a Uhorskej Vsi, kde sme sa aj my zúčastnili ich hodnotiacich výročných
schôdzí. Tiež spolupracujeme s ZO Lipt. Hrádok v oblasti športu a turistiky.

Senior Bend v akcii

Naša hudobná skupina neúčinkuje len na našich podujatiach, ale aj
v Svätom Kríži, v Dovalove, na Majálese seniorov okresu Lipt. Mikuláš.
Veľmi si ich obľúbili v Dovalove, kde
už niekoľkokrát účinkovali na fašiangovej zábave. Pani Emma Žišková,
preds. ZO, si našu skupinu na tento
účel včas zabezpečila. Vedúci p. Ján
Mlynček povedal, že radi chodia
do Dovalova, lebo dovalovskí seniori sa vedia zabávať. Parket bol plný
od začiatku až do konca, seniori by
pristali na veľa prídavkov. Stretnú sa
aj so spolužiakmi, veselo pobesedujú so známymi, kolegami z práce. So
želaním v zdraví a v šťastí stretnúť sa
aj v budúcom roku sa naši muzikanti s dovalovskými-hrádockými seniormi rozlúčili.

Výlety s klubom turistov

Seniori hodnotili
31. 01.2018 sme sa stretli na hodnotiacej
členskej schôdzi (HČS), aby sme vyhodnotili nielen našu činnosť za rok 2017, ale
celé trojročné obdobie 2015 – 2017.
Krásne pripravená sála reštaurácie hotela Štart sa rýchlo zapĺňala, s hosťami
nás bolo rovných sto. Členské príspevky sme mali vybraté vopred, hospodárka len pár členom podpisovala členské
legitimácie, rokovanie sa mohlo začať.
V úvode rokovania nám žiačky ZŠ v Lipt.
Jáne zaspievali ľudové piesne.
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Hodnotiacu členskú schôdzu otvorila
a prítomných privítala predsedníčka ZO
Viera Brtáňová. Zvlášť srdečne privítala hostí: starostu obce Mgr. Juraja Fila,
členku Predsedníctva OR OO JDS v Lipt.
Mikuláši Vieru Bubelínyovú, predsedníčku ZO JDS Uhorská Ves Máriu Multáňovú, členku výboru ZO JDS Uhorská
Ves Annu Kráľovú, predsedníčku ZO JDS
Podtureň Evu Huštákovú, podpredsedníčku ZO JDS Podtureň Emíliu Ilavskú,
pracovníka hotela Štart Lipt. Ján Daniela Urbana, pracovníčku pošty Lipt. Ján
Miriamu Hybenovú, ktorá bola pozvaná,

Aj v minulom roku sa zúčastnili členky JDS Daniela Frohlichová a Valéria Jandová viacerých výletov. Medzi najkrajšie patril dvojdňový výlet
do Nitry a okolia. Okrem prehliadky Nitry sme počas dvoch dní/1212.5.2017/ navštívili niekoľko hradov,
napr. hrad Sivý kameň, Oponický
hrad aj zámok, hrad Gýmeš a kostolík sv. Michala nad obcou Drážovce.
Vystúpili sme na vrch Zobor a prešli
sme sa NPR Zoborská lesostep. Pokochali sme sa krásnymi výhľadmi a potešili vzácnou kvetenou.
Ďalšie pekné turistické akcie, ktorých sme sa zúčastnili , bol prechod východnej časti Nízkych Tatier

ale z pracovných dôvodov sa nemohla
dostaviť, kultúrne referentky Kultúrneho domu v Lipt. Jáne Ing. Zuzanu Mlynčekovú a Ing. Silviu Hnilicovú.
Zároveň srdečne privítala nových členov: Valéra Červeňa, Katarínu Brotkovú,
Eduarda Brotku, Máriu Kompišovú a Vladimíra Bursu. Zaželala im, aby sa v kruhu ZO dobre cítili, zapojili sa do činnosti,
aktivít a popriala im do spoločnej práce
veľa chuti a elánu.

z Čertovice cez Ramžu na Homolku
a zostup do Polomky. V októbri sme
uskutočnili aj výstup na Slemä, ktorý bol organizovaný armádou a zúčastnilo sa ho viac ako 50 vojakov.
Niektorí boli oblečení v dobových
uniformách a obutí v okovaných bagandžiach. Na vrchole položili vence
a minútou ticha si uctili pamiatku vojakov, ktorí tam zahynuli počas 2.svetovej vojny. Boli tam aj zástupcovia
z Česka a Ruska, bol to už 33.ročník
výstupu.
Posledným spoločným výletom bol
zájazd autobusom do predvianočného Krakova, spojený s prehliadkou
hradu a mnohých kostolov, ale tiež
sme sa prešli námestím s vianočným
trhom, množstvom bielych kočiarov,
ktoré ťahali krásne vyzdobené kone,
vyzváňali rolničky, rozvoniaval vianočný punč a po zotmení sa celé historické centrum rozžiarilo peknou
vianočnou výzdobou.
Valéria  Jandová

V r. 2017 nás opustili členky Eva Mlynčeková a Alena Kubovčíková, minútou
ticha sme si uctili ich pamiatku. Nespomenuli sme člena Viliama Rotha, za čo
sme sa manželke ospravedlnili.
Po tomto akte Viera Brtáňová odovzdala slovo Ing. Milanovi Brtáňovi, ktorého
výbor ZO poveril vedením rokovania
HČS. Pán Brtáň oboznámil prítomných
s programom. Konštatoval, že HČS sa
zúčastňuje 88 členov ZO, sme uznášania schopní. Ďalej vykonal voľbu volebnej a návrhovej komisie, ktoré boli bez
zmeny jednohlasne schválené. Volebná: predseda – Pivko Dušan, členovia –
Hapčo Jozef, Lubelanová Anna. Návrhová: predseda – Bujňáková Daniela, členovia – Hanko Daniel, Čabajová Emília
1. Viera Brtáňová predniesla správu
o činnosti za rok 2017 a volebné obdobie 2015-2017.
2. Margita Dubravcová predniesla správu o hospodárení za rok 2017
3. Ing. Milan Brtáň predniesol správu revíznej komisie.
4. Margita Dubravcová predložila rozpočet na rok 2018.


5. Predseda volebnej komisie Dušan Pivko predstavil návrh kandidátov do výboru ZO a revíznu komisiu na obdobie 2018-2021. Za predsedu ZO Vieru
Brtáňovú a členov výboru: Magdalénu Budovú, Margitu Dubravcovú, Jaroslava Juráša, Jozefa Lukáča, Zlaticu
Melnovú, Oľgu Mlynčekovú, Adelu Nikitinovú, Annu Strapoňovú. Za predsedu RK Milana Brtáňa a členov Elenu Kompišovú a Vladimíra Mlynčeka.
Do funkcie predsedu OO Lipt. Mikuláš a predsedu KO Žilina pána Michala
Kotiana. Prítomní všetkých jednohlasne schválili.
6. Magdaléna Budová oboznámila prítomných s úlohami na rok 2018.
7. Výbor ZO každoročne hodnotí aktivitu členov v ZO a občanov, ktorí sa podieľajú na práci v prospech starších
občanov na rôznych úsekoch, v rôznych oblastiach a poskytujú im pomoc. Rozhodol sa udeliť ďakovné listy za pomoc a spoluprácu v prospech
starších občanov nasledovným členom ZO a občanom: Ing. Rudolfovi
Gajarovi, Zlatici Melnovej, Vladimírovi
Mlynarčíkovi, Vladimírovi Eichlerovi,
Danielovi Urbanovi, Miriame Hybenovej, Ing. Zuzane Mlynčekovej, Ing. Silvii Hnilicovej.
Ďalej vyzvala jubilujúcich členov v 2.
polroku 2017, aby si prišli prevziať gratulácie s kyticami karafiátov (neprítomným prevzali rodinný príslušníci) - jubilujúca 70 r. Elena Daňová, Juraj Janda,
Kompišová Margita, Karolčeková Bibiana, jubilujúca 75 r. Ing. Nikitinová Adela,
jubilujúca 80 r. Kompišová Ema, jubilu-
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Okienko seniorov
júca 85 r. Balcová Želmíra, jubilujúca 95
r. Kompišová Emília.
Jubilantom sa krásnymi veršami prihovorila Mária Šarafínová. Oceneným
a jubilantom zablahoželal i starosta Juraj Filo. Jubilujúcim členom, ktorí sú
v ústavnej starostlivosti, odovzdajú blahoželania a kvety osobne členovia výboru – Anne Jeznej, Helene Mlynčekovej a Márii Ruskovej k 85. rokom.
Jana Pivková poďakovala výboru ZO
a predsedníčke Viere Brtáňovej za prácu, ktorú v r. 2017 vykonali v prospech
všetkých členov vrátane obrázkovej ročenky, ktorú odovzdala.
V diskusii p. Jandová hovorila o spolupráci s ZO JDS Liptovský Hrádok

v oblasti turistiky. Eva Huštáková - predsedníčka ZO JDS z Podturne, a Mária
Multáňová - predsedníčka ZO JDS Uhorská Ves poďakovali za pozvanie a niekoľkými myšlienkami priblížili našu
spoluprácu. P. Bubelínyová - členka P
OR OO v Liptovskom Mikuláši, pozdravila rokovanie, poďakovala za pozvanie, uviedla, že sa v OO venuje oblasti športu, zablahoželala našim členom
športovcom za dosiahnuté výsledky,
výboru za aktivitu a zaželala veľa úspechov a zdravia do ďalšej práce. Mgr. Juraj Filo - starosta obce, pozdravil prítomných a uviedol, že prednesená správa
odzrkadľuje obsiahlu činnosť organizácie. Vyzdvihol prácu výboru, predsedníčky, členov organizácie, uistil nás, že
spolupráca bude naďalej pokračovať.
Do ďalšej práce nám zaželal hlavne veľa

Texty spracovali: Viera Brtáňová,
Adela Nikitinová a Jana Pivková

zdravia. P. Brtáňová členov informovala, že dala kolovať zoznam kúpeľov, kde
sa záujemcovia môžu prihlásiť s približným termínom nástupu, podobne i pobyt pri mori. Vyzvala prítomných k zbieraniu starých hračiek, ďalej informovala
o športových akciách ZO JDS Liptovský
Hrádok.
Pán Brtáň ukončil diskusiu, poďakoval
členom za aktívny prístup k rokovaniu.
P. Brtáňová v závere zdôraznila podiel výboru na spoločných činnostiach
a dobrú spoluprácu s obecným úradom a všetkými členmi, bez ktorej by
sme nedosiahli také výsledky. Poďakovaním pracovníkom a vedeniu hotela
Štart oficiálnu časť rokovania ukončila. Hudobná skupina Senior Bend nám
spríjemňovala ďalšiu časť popoludnia.

Naše dedičstvo v rozhlase

Mnohokrát sme na výbore ZO hovorili
o tom, že by sme chceli ukázať našu expozíciu v televízii Liptov, nič sa však neuskutočnilo. Náhoda však prispela k tomu, že
našu expozíciu navštívila redaktorka Slovenského rozhlasu Rádia Regina Banská
Bystrica. Pani Sylvia Hoffmannová bola
asi pred mesiacom s matkou v kultúrnom
dome na výstave obrazov p. Schrötterovej. V tom čase som tam práve bola, prihovorila som sa im, a pozvala na návštevu našej expozície. Čakala som ich však
zbytočne.
Asi po mesiaci ma prekvapil telefonát
mladšej z návštevníčok výstavy v kultúrnom dome – predstavila sa ako p. Hoffmannová z Rádia Regina Banská Bystrica a prosila o sprostredkovanie stretnutia
s paňou, s ktorou sa stretla v kultúrnom
10
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dome. Predstavila som sa a bola som
šťastná, že práca, úsilie a nadšenie našich
seniorov bude takto prezentované. Mala
som zistiť príjem 4G, čo mi pán starosta
zistil. Čakala som na telefonát redaktorky,
kedy sa návšteva uskutoční. Ďalším telefonátom si stretnutie dohovorila na piatok
9. 3. 2018 na 6.00 h ráno, lebo prvý vstup
do vysielania mala o 6.20 h.
Bola prekvapená veľkosťou a nádherou expozície a výstavou ručných prác.
Uchvátilo ju množstvo zvončekov – zvoncov. Povedala, na čo sa chce zamerať, len
aby som odpovedala na otázky a šlo sa
do priameho vysielania. Chýbali jej však
názvy pri exponátoch. Bola to moja prvá
takáto skúsenosť, p. redaktorka bola veľmi
milá, príjemná, že som sa pritom zabudla
báť. Niekedy som ani nestihla vnímať, či je

to priamy vstup alebo si rozhovor nahráva, že ho použije vo vysielaní neskôr. Poprosila som ju, aby bolo vo vysielaní spomenuté, že dušou celej expozície je Jozef Lukáč, ľudový rezbár, náš člen. Ale že
priestory, v ktorých je expozícia, máme
vďaka predstavenstvu Jednoty COOP SD
v Liptovskom Mikulášovi – vďaka Ing. Jánovi Šlaukovi – nemohlo ísť do vysielania – bola by to reklama. Vo štvrtok som
ešte pripravila dátumy otvorenia expozície, kedy a čo sme na expozícii a vo výstavnej miestnosti uskutočnili. Zaujímala
sa o našu činnosť, vyslovila sa pochvalne
o tom, čo videla a počula, a ponúkla vysielania do rozhlasu pri rôznych našich akciách, máme sa ozvať.
Rozlúčili sme sa s prísľubom, že sa ešte
stretneme. Niečo z rozhovoru, čo si nahrávala, by mali vysielať vo štvrtok 15.3.2018
pri príležitosti 20. výročia založenia našej
základnej organizácie.
Viera Brtáňová

Výprava Sibír 2018
Aj v zime tohto roku sa podarilo jaskyniarom pôsobiacim v Jánskej doline vycestovať na východ. Našim cieľom bola
pozoruhodná jaskyňa Ruskej federácie,
Botovskaja peščera, ktorej chodby presahujú dĺžku 60 kilometrov. Ide o neuveriteľný dvojrozmerný labyrint vytvorený iba v 10 metrov hrubej vrstve ordovických vápencov v blízkosti rieky Lena
v pohorí Východosibírska pahorkatina.
Oblasť je vzdialená asi 60 kilometrov
od civilizácie. K jaskyni je možné dostať
sa v lete na lodi, alebo v zime po zamrznutej rieke. V polovici januára sme
od ruských priateľov dostali mail s tým,
že v oblasti horného toku rieky Leny sú
mrazy pod -50° C, tak sa treba pripraviť.
Po leteckej doprave do Irkutska sme sa
presunuli od mestečka Žigalovo. Vo večerných hodinách sme zažili u pani K.
Aňučinovej v Konošanove neuveriteľnú
večeru dokazujúcu ruskú pohostinnosť.
Pelmene, smotana, ryby, zavárané brusnice, marinované hríby, všetko domácej
výroby neuveriteľnej chutil. Nasledujúci deň sme sa presunuli k takzvanej zimovijke pri jaskyni. Je to drevený zrub
postavený pre lesných robotníkov. Našťastie sa mierne oteplilo a my sme mali
teplotu neklesajúcu pod - 40° C. Dva dni
sme rúbali drevo na kúrenie zimovijky
a sauny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou sibírskeho života. V jaskyni sme hľadali vchod do nových častí, pretože je tu
veľká možnosť nájsť unikátne paleontologické a archeologické nálezy. Ruskí
odborníci tu našli strely z luku staré viac
ako 6 000 rokov, ktoré nemajú na Sibíri analógiu, a niekoľko kostier pravdepodobne nového druhu medveďa. Napriek veľkej snahe sa nám nové priestory nepodarilo nájsť.

Po ôsmych dňoch pobytu na Lene sme
sa presunuli do Irkutska, kde sme si
pozreli túto metropolu východnej Sibíri ležiacu na rieke Angara vytekajúcej z Bajkalu. Našli sme tu zaujímavosti
viažuce sa napríklad k Jaroslavovi Haškovi, českému autorovi známeho románu o Dobrom vojakovi Švejkovi. Je
tu po ňom pomenovaná ulica, pretože v ťažkých časoch občianskej vojny
po prvej svetovej vojne, keď tu pôsobilo mnoho slovenských a českých vojakov, bol súčasťou histórie tohto regiónu.
Údajne Jaroslav Hašek bol vydavateľom
prvých novín vychádzajúcich v mongolskom jazyku. V okolí Irkutska bol
v zajateckom tábore aj Janko Jesenský,
ktorý vydal o tomto období knihu Cestou k slobode. Je tu napríklad opis fungovania pošty vo vtedajšom vojnovom
zmätku. J. Jesenský trpiac zimou napísal manželke z tejto diaľky list s prosbou
aby mu poslala kožuch. Po niekoľkých
týždňoch skutočne balík z domu dostal.
Neviem si však predstaviť odovzdávanie
zásielky medzi znepriatelenými stranami, keď v zákopoch vtedy umierali tisícky vojakov. Byť v Irkutsku a nenavštíviť
Bajkal by bolo hriechom. Ide o 1,6 kilometra hlboké jazero, ktoré je najväčšou
zásobárňou pitnej vody na svete. Veľká
časť vodných živočíchov sú endemity,
medzi nimi sú zaujímavé tvory nerpy,
sladkovodné tulene vzdialené od morí
a oceánu tisíce kilometrov. Bajkal zamŕza koncom januára a ľad sa topí až
koncom apríla. Pri návšteve Listvianky 9. februára sme zistili, že bajkalský
ľad je už vhodný na korčuľovanie. Preto
sme si nasledujúci deň zakúpili korčule
a prešli asi 13 kilometrov dlhý úsek z Kultuku do Sľudianky, stanice na Transsibírskej magistrále. Ľad bol spočiatku


hladučký ako zrkadlo, no neskoršie bol
pokrytý tenkou vrstvou snehu. Ale aj
tak bol pohyb po ľade nesmiernym zážitkom, najmä pre Miša, ktorý ponoriac
sa do korčuľovania sa skoro zrazil z autom uháňajúcim po zamrznutom Bajkale. Návšteva sibírskej krajiny v zime bola
pre nás ohromne zaujímavá. Máme ešte
veľkú túžbu vycestovať na Čukotku, no
určite to nebude také jednoduché ako
v Irkutsku, kde máme dobrých kamarátov. Výpravy sa v dňoch 25. 1. – 12. 2. 2018
zúčastnili M. Kudla z Liskovej, Ľ. Očkaik
z Gemerskej Polomy, P. Holúbek z Liptovských Beharoviec a Z. Jurík a M. Vrbičan, obaja z Liptovského Hrádku.
Pre Jánske noviny Peter Holúbek
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Karneval
Fašiangové obdobie plesov a zábav sa
už tradične spája aj s organizovaním
karnevalov. Snáď ten celosvetovo najznámejší sa koná v Benátkach. Aby sme
však nemuseli cestovať toľké kilometre
do Talianska, zorganizovali sme si v prvý
februárový deň vlastný - na pôde našej základnej školy. Možnosť (aspoň
na chvíľu) stať sa niekým iným, využili
nielen žiaci, ale aj učitelia. Prípravy boli
skutočne veľkolepé a pestrosť masiek
nevídaná. Už dávno neplatí, že všetky
dievčatá boli princezné v ružových šatách a chlapci bojovníci s mečmi. A tak
ste sa mohli stretnúť s baletkou, skupinkou hippiesákov, množstvom zvierat,
čarodejníc, ale aj s Kleopatrou, indiánkami, chlapcom v balóne... Porota majiteľov najkreatívnejších masiek odmenila praktickými darčekmi. Telocvičňa sa
premenila na tanečný parket. Najočakávanejšia chvíľa ešte len prišla. Farebné

tombolové lístky dávali tušiť, že o pár
minút sa začne žrebovanie. Všetci napäto, so žmoliacimi papierikmi v rukách
počúvali, či nezaznie ich šťastné číslo.
Cien bolo skutočne veľa. A tí, na ktorých
sa tentokrát neusmialo šťastie, nemuseli zúfať. Bol pred nimi predĺžený víkend
v podobe polročných prázdnin.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na organizovaní
školského karnevalu.

Vianočná
akadémia
Dňa 14. 12. 2017 sa telocvičňa základnej školy premenila na divadelnú
sálu. Privítali sme stovky rodičov, starých rodičov a priateľov školy na vianočnej akadémii. Prípravy sa realizovali už niekoľko týždňov pred samotným podujatím. Starostlivo vybrané
piesne, básne, hudobné podklady,
texty divadelných predstavení, výroba rekvizít, kostýmov zamestnávali
nielen učiteľov ZŠ, SZUŠ DOTYK, ale
i rodičov. V závere zaznela spoločná
vianočná pieseň a tí, ktorí sa na vianočnej akadémii zúčastnili, odchádzali plní dojmov z úžasných výkonov našich žiakov.

Lyžiarsky výcvik
Zima! Konečne! Sneh? Neistota! Tak
pôjde sa, či nie? Zaznievalo na chodbách školy od začiatku decembra. A nakoniec to vyšlo presne tak, ako sme to
plánovali. 8. januára 2018 nabrali smer
Jasná žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka
našej školy a týždeň plný športu, zážitkov a zábavy sa mohol začať. Lyžiarsky
výstroj, veľké batohy a teplé oblečenie
nesmelo chýbať. Pre mnohých ponúkol lyžiarsky kurz možnosť prvýkrát sa
postaviť na lyže, a tak obavy v niektorých tvárach boli na mieste. Žiaci boli
podľa zručností rozdelení do troch skupín. Niektorí sa snažili osvojiť si základnú techniku lyžovania, tí najskúsenejší boli na svahu nápomocní ako vedúci
12
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družstiev. Vo večerných hodinách si užili oddych, zábavu a pripravený kultúrny program. V posledný deň boli traja najlepší lyžiari z každého družstva

odmenení vecnými cenami, všetci získali diplom a v neposlednom rade aj zážitky, na ktoré budú ešte dlho spomínať.
Ingrid Kucháriková

Školský klub detí

Srdcová záležitosť
Hoci nám už pomaly klope na dvere Veľká noc, nedá mi, aby som sa
s Vami nepodelila s dojmami, ktoré
som zažila za posledné roky vo Vašej
malebnej dedinke.
Žijem na Východnom Slovensku, ale
počas mojich pobytov v Jáne a Jánskej doline som spoznala veľa príjemných ľudí.
Každé dva roky organizuje naša
SKZT v zotavovni Sorea Máj celoslovenské Zubo technické dni, na ktoré
sa vždy nesmierne teším. Rada si zaspomínam na akcie, ktorých som sa
zúčastnila. Či už to boli Jánske slávnosti, spevokoly organizované Evanjelickým cirkevným zborom, vyrezávanie drevených sôch v kolibe Strachanovka, Deň ľudových remesiel,
návšteva Stanišovskej jaskyne, akcie
na Liptovských Dvoroch, Mincovníčkovo, výstup na Svätojánsku vyhliadkovú rozhľadňu, Minislovensko,
zábavy u „Šajbíka“ v Štarte, adrenalínová jazda na saniach so Štefanom
do Závažnej Poruby, omše v kostole
sv. Jána Krstiteľa a nezabudnuteľná
Kaďa.

Sánkovačka na Dubci
Pani Zima je tento rok veľmi vrtošivá.
Jeden deň nasype snehu, že máme
všetci čo robiť, aby sme ho odpratali, a na druhý deň si podá ruku s pani
Jarou a všetok sneh sa roztápa a mení
na mokrú snehovú plačkanicu.

Zabezpečiť v takýchto podmienkach
sánkovačku ŠKD nie je ľahké. Nemôžeme len prísť a povedať: „Dnes sa ideme
sánkovať na Dubec!“ Deti si totiž musia
priniesť boby, lopáre alebo sánky; musia byť primerane oblečené. Oteplovačky, zimné vetrovky, šály, čiapky a teplé rukavice spolu s vhodnou obuvou
sú povinnou výbavou. A tou nepovinnou sú suché veci na prezlečenie,
keď sa vrátime, príp. trpezlivo čakajúci

ocko alebo mamka, ktorí si „vysánkovanú“, vybláznenú a uzimenú ratolesť naložia do auta a odvezú domov
do tepla.
Všetky tieto podmienky sa nám v ŠKD
v tomto roku podarilo splniť zatiaľ iba
jedenkrát. Sánkovačku na Dubci sa
nám podarilo zorganizovať 24. 1. 2018
(streda). Trochu dlhšie nám trvalo dostať sa zo školy, ale sánkovačka stála
za to… Ani sa nám nechcelo vrátiť sa
späť do školy.
Zostáva nám len dúfať, že kým príde
definitívne jar, ešte si to niekoľkokrát
zopakujeme. A keď nie, budeme mať
šancu opäť o rok.

Srdiečka

V posledných troch rokoch som strávila so svojim manželom a priateľmi Silvester v prekrásnom štýlovom
Svätojánskom kaštieli Gerhát a asi mi
nikto neuverí, ale už dvakrát som tu
vyhrala v tombole.
Sú to spomienky, na ktoré sa nedá
jednoducho zabudnúť. Možno si nie
celkom všetci obyvatelia uvedomujú, čo tu majú, ale ja na Liptovský Ján
jednoducho nedám dopustiť a je aj
naďalej mojou veľkou „srdcovkou“.
Jej obyvateľom môžem len tíško závidieť a do budúcnosti im popriať
Marta zo Sečoviec
len to najlepšie.

Srdiečka,
srdiečka,
srdiečka…

všade

samé

Aj v ŠKD sme si pripomenuli deň sv. Valentína (14. 2. 2018). Keďže sme boli poznačení vysokou chorobnosťou (deti
aj pani vychovávateľky), nezorganizovali sme tradičnú súťaž medzi oddeleniami, urobili sme si „len“ zaujímavú
valentínsku výzdobu – prvé oddelenie


maľovalo stromy, ktoré mali srdiečkové
listy; druhé vyrábalo venčeky zo srdiečok a tretie oddelenie lepilo srdiečkové
stonožky.
Vonku sme súťažili v triafaní loptičkou
do papierového srdca, ktoré vyrobila pani
vychovávateľka Ľ. Forgáčová. Vyhrali chlapci nad dievčatami v pomere 10:2.
Mgr. Zuzana Daňová
Noviny z Jána
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Správičky zo školičky

možnosť hry na nevšedné hudobné a inštrumentálne nástroje.

Prečo medveď a svišť v zime spí? Ako vyzerá ich domček v zime? Prečo kamzíkom
nie je zima? Ktoré vtáčiky u nás zimujú
a naopak, ktoré odlietajú do teplých krajín? Všetko toto a ešte viac sa deti dozvedeli prostredníctvom eko-výchovného
programu Život zvieratiek v zime. Nebol
to prvý eko-program, ktoré deti v materskej škole mali možnosť vidieť vďaka spolupráci so správou NAPANT.
Ako vládne teta Zima – to deťom veselými piesňami, hudobno-pohybovými
improvizáciami a hrami prezradila deťom na koncerte „veselá gitara“. Prekvapila deti i ukážkou netradičných hudobných nástrojov. Deti s radosťou využili

14
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„Fašianok je milý sviatok, ponúknite šunky plátok, slaninku i klobás pár, neľutujte
pre nás dar. My Vám za to zaželáme zdravie, šťastie, požehnanie, nech sa majú dobre muži, aj ich rúče milé panie. Keď pálenky
pridáte, do roka si vašu dcéru isto-iste vydáte. A keď dáte vína, oženíte syna.“ Takto deti
vinšovali veselé fašiangy a zábavu. Tohtoročná fašiangová veselica – karneval premenila na tanečnú i hodovaciu sálu celú
materskú školu. Bolo ozaj zaujímavé pozorovať ráno prichádzajúce masky – anjelika, číňanku, draka, no i čertov, Batmanov, Elzy či Anny. A najkrajšia maska?
Predsa všetky!
Lásku mamám, starým mamám, tetám,
ženám prejavili a ukázali deti na oslave
MDŽ v obci. Spôsobom im najvlastnejším – piesňami, básňami i ľudovým tančekom pod vedením Renátky Hurajovej.
Podľa dlhotrvajúceho potlesku už počas vystúpenia malo toto úprimné a milé
blahoželanie detí úspech . Určite aj vďaka rovnakému novučičkému oblečeniu

z dielne našich starých mám – Zlatky Melnovej a Majky Kráľovej, za čo im patrí náš
veľký obdiv a poďakovanie. Ďakujeme!
Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej
tvári. Bystré nohy, svižný korbáč, šunku,
chlebík, ba aj koláč. Trošku kriku, vody dosť,
skrátka krásnu Veľkú noc.
Deti a zamestnanci materskej školy

Veľkonočná
nedeľa
V tento deň si kresťania pripomínajú ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zmŕtvychvstanie je
najväčší Kristov zázrak a základná
pravda kresťanskej viery. Sviatkom
sa nedeľa stala v roku 321, keď cisár
Konštantín Veľký vydal zákaz manuálnej práce v nedeľu.

Veľkonočný
pondelok
Je deň, ktorý nasleduje po nedeli zmŕtvychvstaní Pána. V kresťanstve je jedným z dní veľkonočnej
oktávy, kedy kresťania prežívajú
veľkonočnú radosť so svojho vykúpenia. Je spojený s rôznymi tradíciami a zvykmi, ktoré sa zaraďujú
medzi prechodové rituály končiacej sa zimy a nastávajúcej jari. Táto
nekresťanská prax bola v priebehu
dejín v rôznych kultúrach teologizovaná a zaradená do kresťanského
rámca.

Šibi, ribi, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka, daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš, aby bolo dosť.

Oslavy Veľkej noci sa v jednotlivých
regiónoch líšia. Každá časť Slovenska má aj svoje typické veľkonočné jedlá, ktoré sa často pripravujú
len počas týchto sviatkov. Veľká noc
patrí k najvýznamnejším kresťanským sviatkom, je oslavou jari, ale
i hojnosti, kedy sa stoly prehýbajú pod údenou šunkou, vajíčkami,
koláčmi. Počas týchto sviatkov sa
kresťanské tradície prelínajú s pohanskými oslavami príchodu jari.
K typickým veľkonočným zvykom
patrí oblievanie vodou, šibanie korbáčom, maľovanie veľkonočných
vajíčok, rozdávanie čokoládových
zajačikov …
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Veľkonočná
hrudka so šunkou
Suroviny:

Veľkonočná symbolika
Veľkonočná voda – kúpeľ v studenej
vode a vyšibanie korbáčom majú priniesť zdravie, krásu a očistu od všetkého nedobrého. Obliatie dievčaťa sa považovalo za osobitnú česť pre mládenca
a ešte väčšiu pre rodinu dievčaťa. K dobrým mravom patrilo naoko sa ostýchať
a zdráhať sa otvoriť dvere. Aj keď bola
voda studená, až ľadová a šľahanie korbáčom bolelo, dievča nesmelo zaplakať, inak by o nej hovorili, že nie je súca
na vydaj. Povrávalo sa, že aj vydaté ženy
samy vyhľadávali kúpačov, lebo verili, že
po obliatí omladnú aj o desať rokov.
Veľkonočné korbáče – o kvalite korbáča nerozhodovala iba dĺžka, ale

najmä počet pramienkov. Plietli sa
osmoráky, devätoráky, dvanástoráky, šestnástoráky až dvadsatoráky.
Na tenšom konci sa spevňovali jemne
pradenou niťou, ale nie upradenou
počas suchých dní, aby šibané dievčatá nedostali suchoty. Do korbáčov
sa vpletali i rôznofarebné stužky. Ak
sa dievča poslepiačky dotklo červenej, do roka ju čakal vydaj. Dievčatá sa na šibačku a oblievačku tešili,
prikladali jej veľký význam, lebo si
tak overili, aký je o ne záujem. Kúpači a šibači sa obdarúvali veľkonočnými kraslicami a núkali veľkonočnými
jedlami – šunkou, klobáskami, koláčmi, no i vínom a pálenkou.

Veľkonočné zvieratká
Veľkonočný baránok – je najstarším
symbolom veľkonočných sviatkov.
V kresťanskom svete je symbolom obetovania za spásu sveta. Predstavuje hojnosť, silu, krásu a lásku. Ak už nemohol
byť v domácnosti živý, šikovné gazdinky
si ho pekávali a radi pečú i dnes.
Veľkonočné kuriatka – dostali sa medzi
veľkonočné symboly najneskoršie, ale
o to razantnejšie sa presadili. Obľúbené sú najmä preto, že sú s vajíčkami ako
16
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symbolom zrodenia nového života najviac prepojené a pôsobia oveľa krehkejšie ako ostatné mláďatká.
Veľkonočné zajačiky- prepojenie medzi Veľkou nocou a zajačikmi má svoje
opodstatnenie v symbolike, ktorú zajac predstavuje. Je symbolom plodnosti, tepla – jari, ktorá nasleduje po tuhej
zime, dokonca aj krásy a lásky. Najlepší
je, najmä pre kúpačov a šibačov mladšej
generácie, čokoládový.

1 liter mlieka
10 vajec
½ lyžičky cukru
½ lyžičky soli
1 lyžičku vegety
trocha čierneho korenia
pažítka
100 gramov údenej šunky

Postup:
Vajíčka s mliekom rozmixujeme, pridáme soľ, cukor, šunku nakrájanú
na malé kocky, nakrájanú pažítku
a za stáleho miešania varíme, keď
začne hustnúť pridáme čierne korenie, Odporúčam variť v hrnci s hrubším dnom. Keď hmota zhustne, začne sa oddeľovať "voda" scedíme ju
cez gázu, dôkladne vytlačíme tekutinu, zaťažíme, necháme vychladnúť a uložíme v chladničke.

Farby
K veľkonočným sviatkom neodmysliteľne patria farby – žiarivá žltá, zelená,
fialová.
Žltá – symbolizuje teplo slnka, živosť,
čulosť, vitálnosť. Žltá farba pôsobí dynamicky a vyvoláva pocit veselosti.
Zelená – vyrovnáva psychiku a uvoľňuje. Dušu i telo upokojí určite stôl prikrytý zeleným obrusom, symbolizuje harmonickosť a udržuje sviežosť. Ľudia,
ktorí obľubujú zelenú sú spravodliví,
úprimní, otvorení a skromní.
Fialová – je to farba duchovnosti i kúziel. Fialová je zmesou červenej a modrej. Kým modrá tlmí a potláča, červená
inšpiruje.

Apríl – mesiac lesov
Lesy a pôda sú najzložitejšie systémy,
ktoré dokážu premeniť energiu slnka
na produkty potrebné pre našu existenciu. Lesy sú pre nás samozrejmosťou ako
ranný východ slnka, pohár čistej vody či
chlieb náš každodenný. Apríl ako mesiac lesov si pripomíname každoročne
už od r. 1952.
Lesy v Jánskej doline sú zásobárňou
kvalitnej čistej pitnej vody, drevnej suroviny, sú naše pľúca a majú tiež úžasnú zdravotnú a rekreačnú funkciu. Návštevníci našej obce vyhľadávajú malebné zákutia našej doliny, cítia sa tu
veľmi dobre o čom svedčí aj stúpajúca
návštevnosť.

prírodnými živlami, ale aj zapríčinených
človekom.

Vypaľovanie suchej trávy v jarnom období je nebezpečné a zakázané !

Pozemkové spoločenstvá zabezpečujú obnovu lesných porastov spôsobom výsadby lesných drevín do lokalít aj s pomocou členov Poľovníckeho
združenia Svätojánska dolina, za čo im
patrí poďakovanie. V období možnosti výskytu požiarov vykonávajú aj protipožiarne služby v poľovnom revíri
v Jánskej doline.

Napriek tomu sa každoročne vyskytujú požiare, ktoré napáchajú obrovské
škody. A práve preto nielen v apríli,
ale v každom čase by sme mali chrániť
a zveľaďovať naše lesy, aby sa zachovali krásne a zdravé aj pre ďalšie generácie nielen našej nádhernej obce Liptovský Ján.

mliekarenské výrobky, vnútornosti a červené mäso, vajíčka, polotovary práškovej formy, pečivárske a cukrárenské výrobky, sladkosti, bielu múku
a všetky výrobky z nej, vyprážané, fritované a pečené jedlá, umelé sladidlá
a potraviny a nápoje obsahujúce umelé
sladidlá, kofeínové a alkoholické nápoje.

morských rybách, olivovom oleji či horkej čokoláde.

Dušan Pivko, predseda  -   pozemkového  spoločenstva  
Komposesorát Marcovská  v Liptovskom Jáne

Práve naše okolité lesy v priľahlých lokalitách rekr. zariadení sú najviac navštevované aj zážitkovými turistami, ale aj
zberačmi lesných plodov, čo má negatívny dopad na prirodzené zmladzovanie lesných porastov.
Vlastníci lesov každoročne vynakladajú
námahu a finančné prostriedky na ich
obnovu, výsadbu nových stromčekov
a na odstránenie škôd spôsobených

Jarná očista
Keď sa známi stretnú na ulici, či v obchode na nákupoch, nedajbože u lekára, vždy sa srdečne zvítajú a prajú si len
to najcennejšie čo máme ZDRAVIE. Len
aby sme zdraví boli, lebo keď budeme
zdraví, vyriešime všetky starosti. Vekom
starne telo aj keď duša je svieža, niektoré úkony nezvládne tak, ako v mladosti. Tak ako chrániť telo, aby starlo čo
najpomalšie?
Zasa prišli sviatky jari, Veľká noc. Po dlhej zime s obmedzenou energiou zo
slnka konečne príde dlhší deň a otvoria
sa možnosti, ako naše telá dostať do pohybu, ako získať silu zo slniečka. V zime
mnohí z nás zasa pribrali to kilo, ktoré
treba zhodiť, aby sme sa zasa dobre cítili, aby sme boli pohyblivejší, silnejší,
zdravší. Ako nato?
Počas jarnej očisty organizmu teda určite vynechajte údeniny, smotanové

Vo zvýšenej miere si pochutnajte
na obilninách, výrobkoch z celozrnnej
a grahamovej múky, strukovinách a výrobkoch zo strukovín, sójovom mlieku,
akejkoľvek zelenine a ovocí, nízkotučných kvasených mliečnych výrobkoch,


Nezabudnite na dostatok spánku, potom čo to porobiť v záhrade, vyvetrať
a vyčistiť byt , či dom, pritom si veselo
spievať, dodržať psychohygienu - zahŕňa smiech, dotyky milovanej osoby a rozhovory, no a v neposlednom
rade zdravšie jesť, veľa piť, hlavne čistú vodu. Dbať na správne vylučovanie organizmu - nepotláčajte nutkanie
na stolicu a močenie. Takto nám to radí
MUDr. Bukovský.
Mgr. Jana Pivková
Noviny z Jána
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Veľká noc = inkarnácia

Počas veľkonočných sviatkov môže zísť
niekomu na um otázka: aký význam môže
mať pre nás náboženský význam týchto
sviatkov? Pre kresťanov sviatky Veľkej noci
nie sú len sviatky jari, ale sú predovšetkým
pripomenutím ukrižovania a vzkriesenia
Pána Ježiša Krista. Tento význam chcem
ilustrovať na príklade ľudí, ktorí boli svedkami týchto udalostí v Jeruzaleme.

Predstavitelia židovského národa – stoja pod Ježišovým krížom. Pričinili sa o to,
že bol Pán Ježiš ukrižovaný, a ešte aj pod
krížom sa Mu vysmievali. A predsa Pán Ježiš sa za týchto ľudí modlí. Napriek tomu,
že trpí hroznými bolesťami, hovorí slová
modlitby: „Otče, odpusť im, lebo nevedia,
čo činia.“ Touto modlitbou ukázal, že Jeho
utrpenie na kríži je na odpustenie hriechov a je dostatočné na všetky hriechy –
aj na to, čo vykonali títo ľudia. Len keby si
to uvedomili a prosili Ježiša o odpustenie!
Ježišova matka a učeník Ján – taktiež sú
pod Jeho krížom a sú nešťastní. Matke
na kríži umiera milovaný Syn, učeník zase
stráca obdivovaného Majstra. Cítia nesmiernu samotu a smútok. Pán Ježiš to
veľmi dobre vie, preto im obom hovorí:

„Žena, ajhľa, tvoj syn. Ajhľa, tvoja matka.“
Spojil Jána a Máriu. Tým ukázal, že pod
Jeho krížom sa dokážu nevídaným spôsobom vytvárať a obnovovať vzťahy a Pán
Ježiš dokáže vyliečiť ťažké žiale.
Lotor na kríži – Spolu s Ježišom boli ukrižovaní dvaja zločinci. Jeden z nich si ani
na kríži nedával pozor na to, čo hovorí.
Nedával si servítku pred ústa a vysmieval
sa Ježišovi. Ale ten druhý ho napomenul
a obrátil sa k Ježišovi: „Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ A Pán Ježiš mu odpovedal: „Veru,
hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!“ Tým
Pán Ježiš prejavil veľkú milosť k tomuto zločincovi. Človek, ktorý mal zahynúť
na kríži kvôli zločinom, zrazu počul, že Pán
Ježiš mu to odpúšťa a že bude mať veľkú
budúcnosť u Neho v Jeho kráľovstve.
Ponuka odpustenia, nové vzťahy, potešenie, nádej, milosť, večný život. Toto všetko
našli ľudia, ktorí boli s Pánom Ježišom počas Jeho ukrižovania. A dnes nie sme v ničom odlišní od ľudí biblických čias. I v 21.
storočí potrebujeme odpustenie, kvalitné vzťahy, potešujúce slovo i nádej. Preto máme možnosť uveriť v Pána Ježiša,

prijať Ho ako Pána svojho života a tak
toto všetko získať. Sviatky Veľkej noci
môžu byť pre to výbornou príležitosťou.
Nedávno zosnulý americký kazatel Billy
Graham napísal o žene, ktorá mu poslala takýto list: „Včera večer som bola sama
doma a pozerala som televíziu. Nemala
som po ruke program. Niečo ma viedlo
k tomu, aby som si pustila reláciu, kde sa
kázalo evanjelium. Práve som zápasila s jedným svojím veľkým problémom.
Mám pred sebou ťažkú operáciu a neviem, ako to so mnou všetko dopadne.
Môže znamenať i smrť. Preto ju stále odkladám. Bojím sa, že by smrť mohla znamenať definitívny koniec. Myslím hlavne
odlúčenie od Boha. Začala som skutočne hľadať. A včera večer som počula posolstvo evanjelia, v ktorom ku mne Boh
prehovoril a zároveň odpovedal na moje
modlitby. Teraz prežívam hlboký vnútorný pokoj.“
Ak ukrižovanému a vzkriesenému Kristovi dôveruješ ako svojmu Pánovi a Záchrancovi, bude s tebou i v tých najťažších chvíľach a dá ti život, ktorý budeš
večne žiť s Ním.

Čo bolo u evanjelikov
13. januára 2018 Novoročná akadémia –
"Môžu prísť aj neveriaci?" opýtala sa jedna pani pred Novoročnou akadémiou.
"Iste," odpovedal som, "možno vás to osloví." S touto snahou sme pripravovali aj tohtoročnú Novoročnú akadémiu,
v ktorej vystúpili mužský, ženský i detský evanjelický spevokol, detská besiedka i mládež. Celá Novoročná akadémia
sa niesla v duchu Podobenstva o hostine (Matúš 22, 1 - 14). Tak ako pán povolal
hostí na hostinu, tak Boh povoláva nás.
Je na nás, či to pozvanie prijmeme, alebo odmietneme. Detská besiedka podobenstvo znázornila scénkou, mládež tieňovým predstavením. piesne vianočné
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i ne vianočné boli pozvaním k Pánu
Bohu. Husličky Martiny Radičovej ešte
pripomenuli vianočnú atmosféru. Slovom Božím poslúžila Barbora Hankovská.
18. februára 2018 Národný týždeň manželstva – Na službách Božích sme sa zapojili do Národného týždňa manželstva.
Manželské páry mohli prísť pred oltár
a prijať požehnanie. Vystúpil aj spojený
spevokol (detský spevokol Svätojánske
mušky, ženský a mužský spevokol Svätojánsky prameň) so spoločnou piesňou.
3. marca 2018 Svetový deň modlitieb
– V rímskokatolíckom kostole sv. Jána

Krstiteľa sa stretli veriaci z rímskokatolíckej farnosti i z evanjelického cirkevného zboru pri príležitosti Svetového
dňa modlitieb. Sedem sestier viedlo bohoslužbu, v ktorej sa spolu s účastníkmi
modlili za juhoamerickú krajinu Surinam. Zvesťou slova Božieho poslúžil ev.
farár Peter Taját. Zbierka pri tejto príležitosti bola zaslaná na podporu nadácie
Kulturu Krakt v Albina. Nadácia podporuje mladé surinamské dievčatá, aby si
výrobou prírodnej kozmetiky a sladkostí zarobili menší obnos peňazí a ním si
financovali ďalšie vzdelávanie na večernej škole.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo sa chystá?
25. 3. – 6. pôstna nedeľa

9.00 h Pašiové služby Božie so spoveďou a VP

29. 3. – Zelený štvrtok

17.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

30. 3. – Veľký piatok

9.00 h Pašiové služby Božie so spoveďou a VP

1. 4. – Veľkonočná nedeľa

9.00 h Slávnostné služby Božie

2. 4. – Veľkonočný pondelok

9.00 h Služby Božie

8. 4. – 1. nedeľa po Veľkej noci

9.00 h Služby Božie

15. 4. – 2. nedeľa po Veľkej noci

9.00 h Služby Božie

22. 4. – 3. nedeľa po Veľkej noci

9.00 h Služby Božie

29. 4. – 4. nedeľa po Veľkej noci

9.00 h Služby Božie

6. 5. – 5. nedeľa po Veľkej noci

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP

10. 5. – Vstúpenie Krista Pána na nebo

9.00 h Služby Božie

13. 5. – Nedeľa po Vstúpení

9.00 h Služby Božie

20. 5. – Svätodušná nedeľa

9.00 h Služby Božie

21. 5. – Svätodušný pondelok

9.00 h Služby Božie

27. 5. – Nedeľa Sv. Trojice

9.00 h Konfirmácia – Služby Božie so spoveďou a VP

3. 6. – 1. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

10. 6. – 2. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Zlatá konfirmácia – Služby Božie so spoveďou a VP

17. 6. – 3. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

24. 6. – 4. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

1. 7. – 5. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Záver školského roka – Služby Božie s požehnaním detí. spoveďou a VP

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
• Stredtýždňové služby Božie – každý štvrtok o 17.00 h v zborovej miestnosti.
• Biblická hodina – v Kultúrnom dome v Podturni každú druhú stredu o 17.30 h.
• 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 h.

„NEBOJTE SA!“
Strach je najväčšie zlo a nepriateľ človeka v jeho živote. Pôsobí na zdravie každého z nás ako na tele, tak aj
na duši. Každý z nás už určite prežil strach: o svoje zdravie, o rodinu, o bezpečnosť v krajine, o stratu zamestnania, o politickú situáciu
v krajine, o svojom budúcom živote,
o smrti…
Prekonať strach nie je jednoduché,
keď máme obavu o všetko, ale my ktorí sme veriaci máme Vieru, Nádej a Lásku („3“ Božské čnosti), ktoré nám pomáhajú prekonať tento strach a obavy
zo všetkého a prežiť všetko.
Slávime najkrajšie a najvýznamnejšie
sviatky všetkých kresťanov na celom
svete „ZMRTVÝCHVSTANIE PÁNA“, ktorý
prekonal strach a obavu zo všetkého,
lebo veril svojmu Nebeskému Otcovi

vo všetkom a ku tomu chcem milí čitatelia tohto článku povzbudiť aj vás
všetkých, aby sme pomocou neho sa
zbavili strachu.
On na „3“ deň vstal z mŕtvych a prekonal utrpenie, smrť a všetko, aby
nám daroval nový život.
On sa postupne ukazuje ako víťaz
nad hriechom a smrťou a dáva nám
prísľub budúcej nesmrteľnosti.
On sa viditeľne ukazuje ľuďom, aby
ho spoznali až do dnešného dňa.
On nás povzbudzuje k tomu, aby sme
sa nebáli nikoho a ničoho v živote.
On nám dáva VIERU, aby sme v živote kráčali za ním „PRAVDOU“.
On nám dáva „NÁDEJ“ v neho, že sa
s ním opäť raz vo večnosti stretneme.
On nám dáva „LÁSKU“, aby sme ju
preukazovali vždy, všade a všetkým.

Keď naše milované Slovensko po prvý
krát v histórií navštívil teraz už svätý pápež Ján Pavol II. 22. 4. 1990 v Bratislave vyjadril radosť zo stretnutia s nami a jeho
apoštolská cesta bola vo veľkonočnom
období, tak nás prišiel povzbudiť vo viere
v Zmŕtvychvstalého Krista a povzbudzoval nás slovami Ježiša, ktoré povedal keď
premohol smrť, vstal z hrobu a opakoval
ich niekoľko krát „NEBOJTE SA“.
V tomto duchu aj ja vás chcem milí čitatelia v týchto dňoch Veľkej noci povzbudiť, aby ste sa nebáli a zo Vzkrieseným
Kristom premáhali všetok strach, obavy,
nepokoj… NEBOJTE SA nikoho a ničoho
v živote, keď máte pri sebe a žijete spolu z víťazom smrti a života Ježiša Krista.
Prajem vám požehnané Veľkonočné
sviatky.
Peter Kvasňák – rímskokatolícky kňaz Liptovský Ján
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MINI SLOVENSKO
Rok 2018 bol Európskou úniou nazvaný
rokom Kultúrneho dedičstva pod patronátmi ministerstiev kultúry jednotlivých
členských krajín.
Na základe rozhodnutia Odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva
kultúry SR, ktorý posúdil náš Park MINI
SLOVENSKO, sme oprávnení vzhľadom
na prínos k hlavnému cieľu tejto výnimočnej udalosti t. j. „zvýšeniu povedomia o priaznivom vplyve európskeho kultúrneho dedičstva na ekonomiku, spoločnosť, turizmus, zamestnanosť, vzťahy
s tretími krajinami, kultúrnu rozmanitosť,
začleňovanie sa do spoločnosti a dialóg
medzi medzi kultúrami.“ používať logo
Európskeho roku Kultúrneho dedičstva
2018.
Rok 2018 bol Európskou úniou nazvaný rokom Kultúrneho dedičstva pod patronátmi ministerstiev
kultúry jednotlivých členských krajín. (ERKD2018 / EYCH2018)
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/europsky-rok-kulturneho-dedicstva-31d.html
https://europa.eu/cultural-heritage/

Na základe rozhodnutia Odboru ochrany pamiatkového fondu Ministerstva kultúry SR,
ktorý posúdil náš Park MINI SLOVENSKO,
sme oprávnení vzhľadom na prínos k hlavnému cieľu tejto výnimočnej udalosti t.j.
„zvýšeniu povedomia o priaznivom vplyve európskeho kultúrneho dedičstva
na ekonomiku, spoločnosť, turizmus, zamestnanosť, vzťahy s tretími krajinami,
kultúrnu rozmanitosť, začleňovanie sa do spoločnosti a dialóg medzi medzi kultúrami.“
používať logo Európskeho roku Kultúrneho dedičstva 2018.

Horný rad zľava doprava: Richard Fillo, Peter Tomčík. Vpredu zľava doprava: Martin Hán, Jakub Olejár,
Milan Ráchel Eduard Drahovský, Oliver Špaček a Dušan Čurný sť., súčasný predseda STO

Z činnosti STO mužov
za obdobie december 2017 – marec 2018
Výsledky 32. ročníka Vianočného turnaja, ktorý sa konal v telocvični ZŠ dňa
26.12.2017. Kategória hráčov registrovaných: 1. Martin Hán, STO ŠTART L. Ján, 2.
Jakub Olejár, STO ŠTART Liptovský Ján,
3. Richard Fillo, STO ŠTART L. Ján.
Kategória hráčov neregistrovaných: 1. Jozef Ráchel, L. Mikuláš – L. Ondrašová, 2.
Radoslav Droppa, L. Mikuláš – L. Ondrašová, 3. Pavel Kompiš, STO ŠTART L. Ján.

TJ Štart Liptovský Ján

Lyžiarsky oddiel
Pre záujmové lyžovanie
v zimnnej sezóne
2018/2019 sa robí

Kategória hráčov – žiaci do 15 rokov:
1. Radovan Buc, Liptovský Ján, 2. Matej
Šintaj, Dovalovo, 3. Tomáš Krajči, L. Ján.
Stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo
celkom 25 hráčov. Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení vecnými cenami,
ktoré zabezpečila obec Liptovský Ján.

Dlhodobá súťaž 5. ligy, ktorú naše mužstvo hrá, sa skončila 22. kolom dňa
24.3.2018. Posledný zápas odohrali naši
hráči vonku v Jamníku dňa 24.3.2018.
Dve kolá pred koncom súťaže malo
naše mužstvo celkom 31 bodov a je zatiaľ na predposlednom mieste pred
Nižnou Bocou „A“. V prípade víťazstva
v obidvoch posledných zápasov, je
predpoklad, že sa mužstvo udrží v súťaži 5. ligy pre budúcu sezónu 2018-2018.
V opačnom prípade je možnosť, že sa
bude hrať baráž o udržanie v súťaži ako
v lanskej sezóne.
Prajem hráčom, aby sa im v súťaži darilo
a udržali sa v 5. lige aj v novom ročníku
2018-2019.
Dušan Čurný, predseda STO

nábor
detí od 5-8 rokov.
pod vedením skúseného
trénera Petra Fursta.
Kontaktujte:
Vyoralová 0918 670 092
Niňaj 0905/357 133

Družstvo STO „ŠTART“ Liptovský Ján s pohármi za víťazstvo v 6. a 7. Lige okresnej súťaže Liptovský
Mikuláš, ročník 2012-2013, roč. 2009-2010, roč. 2014-2015 a roč. 2015-2016
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