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Aktuality v obci

Už sa blížia sviatky jari, tešia sa ve¾kí, malí.
Dievky zas len bá sa budú, svoje šaty suši budú.
Takáto je Ve¾ká noc, tá má svoju èarovnú moc.

Fašiangy skonèili a my sme vstúpili
do pôstneho obdobia, ktoré
predchádza ve¾konoèným sviatkom,
najstarším a najdôležitejším
kresanským sviatkom. Ve¾konoèné
sviatky, sviatky jari v�prenesenom
zmysle slova sú víazstvom života
nad smrou. Termín Ve¾kej noci nie je
stály, každoroène sa mení, pripadá na
prvú nede¾u po prvom jarnom splne
mesiaca, po 21.�marci. Tohtoroèné
ve¾konoèné sviatky sú zavèasu – 23.
a�24.marca.
���Než sa ale doèkáme, èaká nás
spomínané pôstne obdobie a ešte aj
jarné upratovanie a tradièná Smrtná
nede¾a, v tento deò sa obradne
ukonèuje zima tak, že dievèatá
z�dediny vynášajú smrtku - Morenu,
slamenú bábku obleèenú do šiat a
hádžu ju do vody. Morena, symbol
zimy odchádza a zaèína sa jar.
Veselé jarné sviatky, ktorými vítame
jar, hýria farbami a�prinášajú nový
život. Treba sa na ne poriadne pripravi, aby sme si ich užili, ako sa
patrí. Ve¾ká noc neznamená len pondelòajšiu šibaèku a kúpaèku, ale sa
zaèína ove¾a skôr, už Zeleným
štvrtkom.
���Zelený štvrtok – pod¾a ¾udovej
tradície by sme mali v tento deò zjes
nieèo zelené. Ak chceme dodrža
tradíciu aj na Ve¾ký piatok, potom vo
svojom jedle vynechajme mäso.
���Ve¾ký piatok – pôstom si pred
hodovaním od¾ahèíme a urèite si
všetko vynahradíme v nasledujúcich
dòoch. Už veèer sa môžeme vrhnú do
peèenia ve¾konoèného baranèeka.

1.�Pán starosta, uplynul
celý rok, èo ste vo
funkcii starostu. Mohli
by ste struène zhodnoti
svoje pôsobenie vo
funkcii?

Môžem
poveda, že okrem
každodennej práce, ktorá pozostáva
z�bežnej agendy obecného úradu, sa

���Biela sobota – v tento deò sa svätil

oheò, ktorý si gazdinky prinášali do
svojich vymetených pecí, aby sa im po
celý rok darilo v�kuchyni. Na obed
bývalo zvykom piec roládu
z�mletého mäsa, alebo kúsok baraniny
so špenátom.
���Ve¾konoèná nede¾a – Deò je plný
veselia, svätia sa baranèeky, mazance
i ma¾ované vajíèka, prípadne víno
i�pivo. Ako slávnostný obed sa podáva
ve¾konoèná plnka z údeného
a�hydinového mäsa, z vajíèok, žemlí
a�predovšetkým z mladých byliniek
a�zo žih¾avy.

� ��Ve¾konoèný pondelok – je

charakteristický kúpaèkou
a�šibaèkou. Kúpe¾ v studenej vode a
vyšibanie korbáèmi majú prinies
zdravie, krásu a oèistu od všetkého
nedobrého. Obliatie dievèaa sa
považovalo za osobitnú èes pre
mládenca, ešte väèšiu pre rodinu
dievèaa. Nevyšibané dievèa zas malo
strati krásu, alebo ju nik nepozval do
tanca, alebo sa nemalo nevyda.
K�dobrým mravom patrilo naoko sa
ostýcha a�zdráha sa otvori dvere.
Aj keï voda bola studená, až ¾adová

nám podarilo dokonèi 16-bytovú
jednotku v strede dediny. Škoda len,
že sme nemohli zaèa výstavbu aj
ïalších bytov na pozemkoch, ktoré
vlastní obec pri po¾nohospodárskom
družstve. Na byty v obci máme už viac
ako 70 žiadostí. Dúfam, že v tomto
roku tento problém vyriešime
a�výstavbu zaèneme.
���Vybudovali sme nové osvetlenie

a�š¾ahanie korbáèom bolelo, dievèa
nesmelo zaplaka, inak by o nej
hovorili, že nie je súca na vydaj.
Každý región na Slovensku, každá
krajina má svoje tradièné ve¾konoèné
zvyky a jedlá. Je pekné, keï sa
dodržiavajú, tým sa zachovávajú pre
ïalšie generácie. Nenechajme
konzumný spôsob života aby nám
ukradol naše ¾udové zvyky, prišli by
sme nielen o ne, ale aj o kus duše
a�seba samého.

Pestrá Ve¾ká noc

K Ve¾kej noci neodmyslite¾ne patria
farby , žltá, zelená a fialová.
���Žltá – symbolizuje teplo slnka,
živos, èulos a vitálnos. Pôsobí
dynamicky a vyvoláva pocit trvalej
mladosti, veselosti, zvyšuje sebavedomie. Po dlhšom pôsobení však
unavuje zrak a�podporuje chu do
jedenia.
���Zelená – vyrovnáva psychiku
a�uvo¾òuje. Dušu i telo urèite uspokojí
stôl prikrytý zeleným obrusom symbolizuje harmonickos a udržuje
sviežos. Práve v jarnom období pripomína mlados a silu. ¼udia, ktorí
ob¾ubujú zelenú sú spravodliví,
otvorení a skromní.
���Fialová – je to farba magickosti,
duchovnosti a kúziel. Je zmesou
modrej a èervenej farby, kým modrá
tlmí a�potláèa, èervená inšpiruje. Ich
kombinácia pôsobí fascinujúco
a�vzbudzuje túžbu.
Tak Vám všetkým želáme: Pekné
sviatky, dobrú zhodu, ženám èerstvú
sviežu vodu a mužom nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Redakèná rada

chodníkov do doliny a to od prameòa
Teplica až k hotelu Ïumbier, od
H o t e l a Av e n a P l u s k � c h a t e
Slovenského národného divadla a od
Domu smútku po prameò Teplica
v celkovej dåžke viac ako 2000 m.
Zároveò sa dokonèila rekonštrukcia
verejného osvetlenia v�obci, kde sa
vymenili žiarovky z 250 watt na 36
watt. Touto zmenou sa dosahujú
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výrazné úspory elektrickej energie.
Kúpili sme nové lavièky, ktoré sú už
rozmiestnené po obci a�doline.
Dúfam, že nám budú dlho slúži na
oddych.
���Vysporiadali sme pozemky pod
Obecným úradom, ktoré ešte
donedávna vlastnili obce Uhorská Ves
a Závažná Poruba. Obèania, ktorí
chodia okolo obecného úradu si urèite
povšimli, že budova zmenila farbu. Za
úradom sme urobili prístrešky na
traktory a obložili drevom UNIMO
bunky. V tomto období dokonèujeme
aj nové oplotenie okolo zadného
dvora, v ktorom sme urobili dôkladný
poriadok.
���V priebehu roka za spoluúèasti obce
vznikli rôzne organizácie.
Spomeniem aspoò tie najdôležitejšie.
Vzniklo združenie obcí s�názvom
Mikroregión pod Poludnicou,
v�ktorom sú zapojené obce Liptovský
Ján, Závažná Poruba, Uhorská Ves,
Podtureò, a�Liptovská Porúbka.
Cie¾om združenia je spolupráca
našich obèanov a obcí v športe,
kultúre, školstve, rozvoji miestneho
cestovného ruchu a pod. Ïalším
združením je Obèianske združenie
Jánska dolina, v ktorom sa združujú
podnikatelia, ktorí pôsobia
v�cestovnom ruchu a službách
s�cestovným ruchom súvisiacich.
Cie¾om tohto združenia je vzájomná
spolupráca, ktorá v koneènom
dôsledku dosiahne maximálnu
spokojnos návštevníka našej krásnej
obce.
���Vznikla aj nezisková organizácia
Štart Liptovský Ján, ktorá bude
pôsobi v priestoroch Hotela Štart.
Hlavným cie¾om tejto organizácie je
podpora a rozvoj športu v obci
a�oživenie chodu hotela Štart, aby sa
tento dostal do takej pozície, akú mal
v rokoch minulých. Momentálne sa
intenzívne pripravuje záhradná
r e št a u r á cia na letn ú sezónu.

Opravujeme toalety a rekonštrukciou
prechádza aj vnútorný priestor bufetu,
kde by sme chceli podáva nielen
nápoje, ale aj jedlo. Chceme, aby sa tu
konali divadelné predstavenia
a�pravidelné zábavy s rôznymi
hudobnými žánrami.
���Obec kúpila rodinný dom èíslo 150
pod katolíckym kostolom, ktorý
chceme zrekonštruova
a�presahova do neho Jánske
múzeum. Technický stav budovy je
nevyhovujúci na akúko¾vek
prevádzku. Okolo je neporiadok
a�plechové oplotenie ve¾mi špatí
okolie takej nádhernej stavby, ako je
kostol Sv. Jána Krstite¾a. Dúfam, že
v tomto roku nájdeme finanèné
prostriedky na opravu samotnej
budovy, ako aj nutnú úpravu okolia.
���Ïalej sa nám podarilo urobi
èiastoènú rekonštrukciu kuchyne
z á k l a d n e j š k o l y, k t o r á u ž
nezodpovedala hygienickým
podmienkam. V materskej škole sme
vymenili okná , kúpili nové postie¾ky
pre detièky, vybudovali zádverie
vchodu do budovy.

2.Koncom roka 2007
bola obèanom predstavená urbanistická
štúdia, ktorá je základom pre projektovú
dokumentáciu na
revitalizáciu obce. Ako
pokraèuje práca na
tomto projekte?

���Iste všetci v médiách poèúvate
o�eurofondoch, ko¾ko je peòazí a�že
treba len o ne požiada. Ale verte,
vôbec to nie je také jednoduché, ako
sa o tom v mediách a medzi ¾uïmi
hovorí.
���Na to, aby sa získali prostriedky
z�eurofondov, musí by vypracovaná
kvalitná projektová dokumentácia,
realizaèný projekt a musí by vydané
stavebné povolenie. Potom si
môžeme poda žiados, ale ešte stále
nemáme zaruèené, že finanèné
prostriedky vôbec dostaneme. Všetko
toto stojí nemalé peniaze, ktoré musí
obec uhradi z vlastných zdrojov. Na
celý projekt revitalizácie sa náklady
vyšplhajú skoro na 2 mil. Sk. Ale ak
nebudeme na projekte pracova
a�nebudeme vynaklada tieto
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prostriedky, nemáme vôbec žiadnu
nádej, že dostaneme prostriedky
z�eurofondov, ktoré by mali by vo
výške až 80 mil. a�na revitalizáciu
obce .
���Na rekonštrukciu kultúrneho domu
by sme mohli dosta až 50 mil. Sk.
V�òom by našli priestory naši
dôchodcovia, mládež, divadelníci,
knižnica a�mnoho ïalších.
V�kultúrnom dome, by malo vzniknú
informaèné a kultúrne stredisko pre
v š e t k ý c h o b è a n o v, a k o a j
návštevníkov našej obce.Okrem toho
je rozbehnutých ve¾a ïalších aktivít,
a to hlavne spoloèenských
a�kultúrnych, ktoré sme zaèali
realizova už v minulom roku
a�v�tomto roku ich chceme ešte
zdokonali.

���Samozrejme všetky tieto aktivity
nie sú len mojim dielom. Sú dielom
všetkých poslancov obecného
zastupite¾stva, ktorým touto cestou
chcem poïakova za to, že sme
spoloène ahali za jeden povraz, a že
sa už ve¾a vecí podarilo a ešte urèite
ve¾a ïalších potrebných akcií
spoloène uskutoèníme.

3. Èo Vás najviac trápi,
v èom sa nedarí? Akú
pomoc by ste potrebovali aj zo strany obèanov?

Viem, že nám všetkým ve¾mi vadia
chodníky na Novej ulici, ktoré sú
v�zlom stave. Súèasná situácia je taká,
že náklady len na èiastoènú úpravu by
boli nemalé a efekt minimálny. Ako
som už spomínal, pripravujeme
projekt revitalizácie a ak všetko pôjde
dobre a prostriedky z eurofondov
dostaneme, chodníky sa budú
opravova možno už na budúci rok.
Preto Vás všetkých chcem poprosi
o�trpezlivos. Ak by nevyšli
eurofondy, opravu budeme musie
rieši z iných zdrojov a to

Aktuality v obci

4
pravdepodobne z vlastných príjmov,
ale takto sa to bude musie rieši na
etapy. Ale problém chodníkov je ešte
v inom. V období, keï sa budovala
Nová ulica, vykupovali sa pozemky
od vlastníkov pod cestu a pod
chodníky. Pri pripravovanom projekte
revitalizácie obce sme zistili, že
vykúpenie pozemkov nebolo urobené
dobre a ešte stále sa tu nachádzajú
niektoré úseky v súkromnom
vlastníctve.
���Podmienkou pre získanie eurofondov je aj to, aby pozemky, na
ktorých prebieha revitalizácia, boli vo

vlastníctve žiadate¾a, t.j. obce. Preto
by som ako pomoc od obèanov uvítal,
keby tieto parcely boli darované obci
za symbolickú korunu. Nejedná sa
o�ve¾ké plochy, je to len nieko¾ko
metrov štvorcových na každého
vlastníka.
��Je ve¾a ïalších malých, ale aj
ve¾kých problémov, ale sme tu všetci
na to, aby sme ich vyriešili
k�maximálnej spokojnosti, a je len na
každom z nás, ako sa bude zapája do
vecí verejných.
Juraj Filo, starosta obce

23. 11. 1957uzavreli manželstvo
Jozef�Brziak� a �Vierka�Balcová
1. februára 2008 v krásnom prostredí
Hotela Strachanovka sa konala malá
rodinná oslava. Manželom k ich
výroèiu za Obec Liptovský Ján
zablahoželal a ešte ve¾a pekných rokov
zaželal starosta Juraj Filo
s�manželkou. Odovzdal im pamätný
list a lieèebný poukaz, ktorý manželom
pri tejto príležitosti daroval Relax
Hotel ***Avena v Liptovskom Jáne.

Táto ve¾ká svadba sa konala v
auguste. Bol nádherný, ve¾mi teplý
deò. Keïže bolo ve¾mi horúco všetky
dvere aj okná boli pootvárané. Obrad
prebiehal ako zvyèajne, ale stalo sa
nieèo, èo sme vôbec neèakali. Do
obradnej siene pomalièky a dôstojne
vošla maèièka so svojimi troma
demi. Mama maèièka si ¾ahla k
nohám mladej nevesty. Deti maèiatka
si políhali okolo nej a spokojne zaèali
cicka mlieèko. Najprv si to nikto
nevšimol, len od stola sme to všetko s
úsmevom pozorovali a èakali, èo sa
bude dia ïalej. Zrazu jedno malé
dievèatko maèièky zbadalo a zaèalo
všetkých na ne upozoròova. ¼udia

najskôr zostali prekvapení, že èo im
malá ukazuje, ale nik niè nepodnikol,
až o chví¾u sa otecko dievèatka
podujal, že maèaciu rodinku vyvedie
za dvere. No nebolo to niè platné. Keï
za nimi dvere zavrel a spokojný so
svojou prácou sa usadil na svoje
miesto, mama maèièka so svojimi
demi opä vošla otvoreným boèným
oknom do miestnosti a usalašila sa na
tom istom mieste ako predtým. Po
obrade, keï už zaèali gratulácie,
maèièka sa poobtierala o nohy
mladých manželov, vyzeralo to tak,
ako keby im chcela zažela ve¾a
šastia. Oni ju pohladkali a odfotili sa
s òou. O chví¾u celá maèacia rodina

sama spokojne vyšla hlavným
vchodom na ulicu a ešte chví¾u
pozorovala svadbu spod neïalekého
stromu.
Eva Èerveòová
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Pod¾a zákona èíslo 344/2007 Matrièný úrad je povinný
vybera tieto poplatky pri uzavretí manželstva
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Narodili sa :

(v prípade, že sú to snúbenci so zmocnením z iného matrièného úradu)

14.02.2007
01.05.2007
10.06.2007
09.07.2007
14.08.2007
22.12.2007
22.12.2007
07.01.2008
17.01.2008
31.01.2008

3.povolenie uzavrie manželstvo mimo urèenej doby 500,-Sk

Manželstvo uzavreli :

1.povolenie uzavrie manželstvo pred iným než príslušným
matrièným úradom medzi štátnymi obèanmi Slovenskej
republiky
500,-Sk

(snúbencom sa vydá zmocnenie na uzavretie manželstva)

2.uzavretie manželstva pred iným než príslušným matrièným
úradom medzi štátnymi obèanmi Slovenskej republiky
500,-Sk

(v našej obci máme urèené tieto dni : stredu, piatok a sobotu)

4.povolenie uzavrie manželstvo mimo úradnej miestnosti
(úradná miestnos je obradná sieò na Obecnom úrade)
2000,-Sk
5.povolenie uzavrie manželstvo pred iným než príslušným
matrièným úradom medzi štátnym obèanom Slovenskej
republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami
1000,-Sk
6.uzavretie manželstva medzi štátnym obèanom Slovenskej
republiky a cudzincom
2000,-Sk
(poplatok sa vyberá aj pri cirkevných obradoch)

7.uzavretie manželstva medzi cudzincami
(poplatok sa vyberá aj pri cirkevných obradoch)

5000,- Sk

8.uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt
6000,-Sk

(poplatok sa vyberá aj pri cirkevných obradoch)

K hotelu Štart sa viaže dlhá história.
Jeho fungovanie sa však vždy spájalo
s èinnosou Telovýchovnej jednoty,
no predovšetkým s futbalovým
oddielom.
���Žia¾ v posledných rokoch hotel
prešiel ažkým obdobím. Pribudla
konkurencia, ubudl oklientov. Pri
nízkych tržbách sa hotel postupne
zadlžoval. Jednou z mála možností,
ako zabráni hroziacim exekúciám
bolo urýchlené uhradenie poh¾adávok
a�hotel pretransformova spä pod
správu obce. Dòa 22.11.2007 vznikla
nezisková organizácia : ŠTART
Liptovský Ján n.o. Je zapísaná na OÚ
v Žiline – odbor všeobecnej a
vnútornej správy.Jej vzniku predchádzalo viacero rokovaní medzi
zástupcami obce a výborom TJ.
Výsledkom spoloènej dohody bolo
podpísanie kúpno-predajnej zmluvy
a celá prevádzka hotela prešla do
vlastníctva obce. Obec vyplatila za TJ
Štart poh¾adávky v�èiastke 1,4
milióna Sk a zároveò sa zaviazala na
èinnos TJ
prispieva roène
z�rozpoètu obce èiastkou 300000 Sk.

Nagy Dominik
Belica Mia
Jezná Rebeka
Èurný Patrik
Balúnová Nina
Poliaková Lucia
Burde¾ová Simona
Janda Oliver
Buda Peter
Urbanová Nikola

08.06.2007 Hôra Martin a Žilková Daniela
29.06.2007 Slosiar Peter a Urbliková Stanislava
07.07.2007 Belluš Miroslav a Mattová Marta
07.07.2007 Mikuš Marián a Gurecká Štefánia
07.07.2007 Toman Róbert a Tekeliaková Katarína
14.07.2007 Grygar Jaroslav a Korbíniová Martina
29.09.2007 Salbot Dušan a Dorniaková Katarína
08.11.2007 Balický Marek a Jakubèeková Zuzana
24.11.2007 Porubän Marek a Raèková Libuša
18.01.2008 Eichler Vladimír a Kacianová Zuzana
15.02.2008 Jamriška Milan a Dulíková Lívia

Opustili nás :

12.10.2007 Ing. Šarafín Vladimír
10.11.2007 Ouhrabka Josef
22.12.2007 Urban Ladislav
25.01.2008 Roth Ján

Dozornú a správnu radu v súèas-nosti
tvoria poslanci obecného zastupite¾stva. Za riadite¾a Štart Liptovský
Ján n.o. bol poslancami OZ zvolený p.
Strachan.
���Uvítanie Nového roku , ktoré sa
doposia¾ konalo vždy na trhovom
mieste, sa práve z dôvodu oživenia
areálu
presunulo do týchto
priestorov. Pri tradiènej dychovke, vo
výbornej atmosfére , kde nechýbal èaj
s rumom (zabezpeèenom sponzormi) ,
Nový rok privítalo približne 90
obèanov .
��V súèasnosti v priestoroch
záhradného areálu prebieha pomerne
ve¾ká rekonštrukcia sociálnych
zariadení a bufetu . Pred blížiacou sa
letnou sezónou chce Štart Liptovský
Ján n.o. svoju èinnos zamera najmä
na udržanie vyrovnaného hospodárskeho výsledku. Stabilizovanie
personálu a získavanie nových
p e r s p e k t í v n y c h k l i e n t o v, è i
o rg a n i z o v a n i e s p o l o è e n s k ý c h
podujatí patrí tiež medzi
jeho
priority. Spomínate si ešte na
oèovský ochotnícky divadelný súbor

PILINDOŠ? Tak ako sa nám
predstavil v minulom roku, dovo¾uje
si Vás aj dòa 24. mája 2008 o 19:00
hod. pozva na svoje ïalšie
divadelné predstavenie :
AKÁ BOLES, TAKÁ MEDECÍNA
���Hoci plánov býva ve¾a, cesta
nebýva vždy ¾ahká . Dôležitý je však
optimizmus. Hovorí sa, že: „ Hoc
každý deò vychádza na obzore slnko,
niekedy naò pre ve¾ké tànie
nevidíme.“Hotelu Štart n.o. pod
vedením riadite¾a p. Strachana
prajeme touto cestou toho tània èo
najmenej a samozrejme toho slnka èo
najviac.
Adamèík Jaroslav, predseda komisie pre CR
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Ešte koncom januára sa uskutoènila
v penzióne Pod Stráòou výroèná
èlenská schôdza tejto organizácie.
Sála bola plná, èo svedèí o tom, že
seniori majú záujem aj o podujatia
menej zábavného charakteru.Schôdzu
svojou úèasou poctil aj pán starosta
Filo. Vo svojom príhovore okrem
uznania èinnosti tejto organizácie
porozprával aj o hlavných cie¾och
obce pre najbližšie obdobie a stihol
zodpoveda aj otázky niektorých
prítomných.

���Naša mládež je naša budúcnos.
Toho sú si seniori dobre vedomí, preto
zahrnuli do svojho plánu na október aj
stretnutia so žiakmi ZŠ. Bolo to milé,
príjemné posedenie s deviatakmi,
ktorí najprv nesmelo, ale postupne
celkom prirodzene a úprimne
rozprávali o tom, kde by chceli na akej
škole študova, èím by chceli by a èo
by chceli v živote dosiahnu. Vo
svojom rozprávaní a vystupovaní sa
prejavili ako mladí ¾udia, ktorí vedia,
èo je to úcta nielen k starším, ale vôbec
k hodnotám života.
Zdá sa, že sa z toho
stane tradícia, veï sú
to naši jánski juniori,
na ktorých nám
seniorom záleží. Na
pamiatku dostali
vytlaèené odkazy
mladým od ve¾kých
osobností. Sú to
veène platné myšlienky. Nakoniec
posúïte sami:

���V neformálnej atmosfére príjemného prostredia predsedníèka
pospomínala všetky podujatia, ktoré
sa klubu podarilo uskutoèni a tak
realizova plán práce na rok 2007.
O niektorých vydarených podujatiach
sme už písali v Novinách z Jána, a tak
uvedieme už len
tie, ktoré sa
usktoèòovali po letných prázdninách.
���Urèite si každý z úèastníkov bude
dlho pamäta výlet do skanzenu
v�Pribyline v nede¾u 8. októbra 2007.
Nielen pre to, èo tu mohol vidie:
vzácny goticko-renesanèný kaštie¾
z�Parížoviec, vystúpenie folklórneho
súboru z Važca, ale aj zaži ako
úèastník služby Božie venované
poïakovaniu za úrodu v ranogotickom kostole Panny Márie
z�Liptovskej Mary. Deò bol síce
slneèný, ale chlad bol už silnejší.
Skrehnuté ruky zohriali až peèené
zemiaky s�výbornou bryndzovou
nátierkou a horúcim èajom.
���Vydarené výlety z minulého roku
inšpirovali k ïalším plánovaným
v tomto roku. Sú to síce krátke
jednodòové programy, ale práve
preto sa ich môžu zúèastni aj starší
èlenovia a okrem rozptýlenia prinášajú aj dobrý pocit spolupatriènosti.

Chceš ve¾a ma? Len daný smer nech
srdce stráži vie ti. A èím si, tým
buï,tomu ver. Nebuï však tým, èím
nie si. Za tvoje pekné správanie, èo
cnos vždy s krásou spletá, klenotov
ve¾a sa ti dostane a láska neminie�a.
E.A. Poe
Mládež, ty drž sa verne ideálu,bo ak sa
spustíš vidiny, zapadneš v nížiny a�
v tvojej duši nájdeš iba skalu.
P. O. Hviezdoslav

„Jazyk patrí medzi posvätné poklady
každého národa. On vyjadruje jeho
duševnú kultúru – slovesné umenie,
vedu atï. Preto každý vzdelaný èlovek
musí sa snaži dokonale pozna svoj
jazyk, jeho pôvod, historický vývoj,
jeho miesto medzi inými, najmä
pokrvnými jazykmi, jeho dnešný stav,
jeho úlohy a služby v umení,vo vede
a�vo verejnom živote; má si ho
pestova ako najvzácnejší kvet.
Univ. Prof. PhDr. Ján Stanislav
���V rámci spomínaného Mesiaca úcty
k starším sa penzión Pod Stráòou stal
prvýkrát miestom spoloèného
posedenia jánskych seniorov, pri
ktorom nechýbala poézia, gitara, spev
a hlavne dobrá nálada. Iste na tom
majú zásluhu svojim prístupom
a�službami vedúci penziónu manželia
Dankovci, za èo im ïakujeme.
���Krásny darèek dostali dôchodcovia
od obecného zastupite¾stva na
Mikuláša. Posedenie v Štarte
s�programom skupiny Salašníci
naladilo na humornú strunu každého,
kto sa ešte vie smia a�zabáva.
Vïaka za to naším predstaveným.
���No a to, že v jesennom období,
vlastne až do Vianoc sme sa mohli
kúpa v Aquaparku za jednu korunu,
je takmer neuverite¾né, ale reálne.
Aspoò bude mana èo spomína.
Anna Lubelanová predsedníèka ZO JDS
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Cirkev
„Lebo ak svojimi ústami vyznávaš:
Ježiš je Pán! a vo svojom srdci uveríš,
že Boh ho vzkriesil z màtvych, budeš
spasený.“ (Rím 10, 9)
„Kresanská viera je
zmàtvychvstaním Krista“ (sv.
Augustín). Všetci veria, že Ježiš
zomrel, aj pohania a agnostici. Ale iba
kresania veria, že aj vstal z màtvych a
nie je možné by kresanom, ak v to
neveríme. Boh tým, že vzkriesil Ježiša
z màtvych akoby potvrdil celé jeho
úèinkovanie, akoby dal svoju peèa.
„Boh ho všetkým osvedèil tým, že ho
vzkriesil z màtvych“ (Sk 17, 31).
���Èi by nestaèila samotná smr na
kríži, aby dosvedèila, že Ježiš je
skutoène Mesiáš, Boží vyvolený?
Nie, nestaèila by! Lebo je mnoho
takých, èo zomreli, mnoho dokonca aj
takých muèeníkov, ktorí zomreli za
chybné, bludné alebo dokonca
nehodné veci. Spomeòme si len na
fanatických teroristov. Ich smr
ukazuje, že verili vo svoju ideu, ale
nie, že táto idea bola správna.
Kristova smr ukazuje jeho lásku,
jeho milosrdenstvo (lebo nie je väèšia
láska ako tá, keï niekto dáva svoj
život za svojich priate¾ov), ale jedine
zmàtvychvstanie ukazuje jeho
pravdivos a autenticitu jeho ideí.
���Kristus teda vstal z màtvych a práve
toto je Ve¾konoèné posolstvo. Ale je
aj iná pravda, v istom zmysle
protikladná, ktorú musíme v tejto
súvislosti hlása.
���Kristus ešte nevstal z màtvych
úplne! Lebo Ježiš, to nie je len hlava,
ale aj telo a jeho telom je Cirkev, my
všetci. Kým je èo len jeden èlovek
v�okovách hriechu, nenávisti, smútku,
Ježiš ešte nevstal úplne. Èaká, aby
mohol vsta z màtvych. Nemôže a
nechce vníma svoje zmàtvychvstanie
ako ukonèenú vec, kým èo len jeden
èlen jeho mystického tela je naïalej
v�krajine smrti, je otrokom v tieni
smrti.
���V skutoènosti sú dva druhy
zmàtvychvstania. Zmàtvychvstanie
tela a zmàtvychvstanie srdca. Ak
zmàtvychvstanie tela bude v posledný
ïeò, tak zmàtvychvstanie srdca sa
musí uskutoèòova každý deò.
Úprimné odpustenie môže spôsobi,
že vstane z màtvych ten, kto odpúša

Bohoslužobný program
na Ve¾kú noc 2008
16.03.2008 Kvetná nede¾a
10:00 hod.
20.03.2008 Zelený štvrtok
17:00 hod.
21.03.2008 Ve¾ký piatok*
15:00 hod.
Krížová cesta
10:00 hod.
22.03.2008 Biela Sobota*
19:00 hod.

a ten, komu je odpustené...
���Komu bolo zmàtvychvstanie
zvestované, si nemôže túto dobrú
zves necháva pre seba, musí ju
odovzdáva ïalej, ak nie iným
spôsobom, tak aspoò svetlom
a�radosou svojho poh¾adu. „Boh
vzkriesil Ježiša a my sme toho
svedkami!“ – opakovali apoštoli. Je to
aj naša úloha.Východní otcovia
hovorili, že slávenie Ve¾kej noci
znamená prechod:„ z otroctva
k�slobode, z tmy k svetlu, zo smrti
k�životu, zo smútku k radosti“.
���Naši východní bratia v kresanstve
sa v období Ve¾kej noci zdravia
„Christos vozkres“ – Kristus vstal
z�màtvych!Je to výkrik radosti
kresana, ktorý si uvedomuje, že sa
stala obdivuhodná vec. Niekto porazil
neporazite¾nú smr a pris¾úbil aj nám,
že v jeho mene aj my zvíazíme.Ježiš
je víaz! Zvíazil nad smrou, nad
hriechom. On nepotrebuje žiadnu
kampaò, žiadnu reklamu. Ježiš je
Pánom všetkého a všetkých, èi sa to
mnohým páèi èi nie, èi to chápu, èi nie.
Je to tak.
ThLic. PaedDr. František Koèibal

23.03.2008 Ve¾konoèná nede¾a
11:00 hod.
24.03.2008 Ve¾konoèný pondelok
10:00 hod.
* Vo Ve¾ký piatok je prísny pôst a
zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
Po obradoch bude Sv.Oltárna
vyložená do 18:00 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv.Oltárna
vyložená od 14:00 do obradov.
Na obnovu krstných s¾ubov
si nezabudnime prinies sviece.
Prajem Vám všetkým ve¾a radosti,
ktorá prúdi od víazného Krista.
Žiadna iná rados nie je trvalá.

Váš duchovný otec
ThLic. PaedDr. František Koèibal
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján
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Cirkev

Bolo to v roku 1799. Massena, jeden
z Napoleonových generálov pritiahol
s vojskom k rakúskemu mesteèku
Feldkirch. Bola práve Ve¾konoèná
nede¾a.
���Slneèné lúèe sa odrážali na výzbroji
francúzskych vojakov, ktorí sa
rozložili na blízkom návrší.
Predstavení mesta chceli ku
generálovi posla deputáciu, aby
ušetrili mesto. Ozval sa však tamojší
farár a povedal: „Dnes je Ve¾ká noc.
My sme sa spoliehali na vlastnú silu a
tá nám nestaèí. Máme deò vzkriesenia
Pánovho, nech znejú teda ve¾konoèné
zvony! Budeme ma služby Božie ako
zvyèajne a v nebezpeèenstve sa
poruèíme do Božích rúk!“ Jeho slová
sa stretli so všeobecným súhlasom.
I zahlaholili ve¾konoèné zvony na

poctu Vzkrieseného a ulice ožili
húfmi ¾udí, ktorí sa uberali do
chrámu.
���Francúzov vyzváòanie ve¾mi
prekvapilo a považovali ho za prejav
radosti, že v noci pritiahlo rakúske
vojsko, aby mesto oslobodilo, preto
generál Massena vydal rozkaz k
odchodu. Keï zvony prestali znie, na
návrší nebolo ani jedného Francúza.
Hlahol ve¾konoèných zvonov zaháòa
aj u nás strach pred silným
nepriate¾om – pred smrou. Kristus
neumrel naveky! Neostal v�hrobe. Vo
ve¾konoèné ráno zastali uèeníci pred
prázdnym hrobom! Ó, aká rados!
Aká úžasná nádej aj pre nás, že smr
nás nepripraví o život naveky.
Ïakujme za to i tento rok, zamilujme
si vzkrieseného Krista!

���Sviatky ukrižovania a vzkriesenia
nášho Spasite¾a budeme slávi i
v našom cirkevnom zbore v Liptovskom Jáne. I tu si máme tento rok
uvedomi, že ukrižovanie a
vzkriesenie Pána nie je len akási
legenda, že to nie je ani historická
udalos, ktorá by sa nás nijako
netýkala. Máme si tento rok
uvedomi, že Kristus prišiel kvôli
tebe, mne osobne. Vïaènos za to iste
vyjadríme, keï s radosou v srdci
budeme ïakova Pánu v modlitbe na
službách Božích, ale najmä tak, keï
úprimne uveríme v Pána Ježiša.
Požehnané ve¾konoèné sviatky praje

Mgr. Peter Taját
zborový farár v L. Jáne
email: lipt.jan@ecav.sk

Služby Božie poèas Ve¾konoèných sviatkov 2008
20. 3. 2008
Zelený štvrtok 17:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Služby Božie so spoveïou a Veèerou Pánovou

21. 3. 2008
Ve¾ký piatok 9:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Pašiové služby Božie so spoveïou a Veèerou Pánovou

23. 3. 2008
Ve¾konoèná nede¾a
(1. slávnos ve¾konoèná)

9:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

24. 3. 2008
Ve¾konoèný pondelok
(2. slávnos ve¾konoèná)

9:00 hod.

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

Internetová stránka
evanjelikov v Jáne
Aktuálne informácie o
Evanjelickom cirkevnom
zbore v Liptovskom Jáne,
zvukové záznamy kázní,
fotografie s podujatí a mnohé
ïalšie veci nájdete na
internetovej stránke
www.ecavljan.mag-net.sk

Zaujímavosti

Každý deò nás èi už z televíznych
obrazoviek, rozhlasu, alebo tlaèe
oslovujú výzvy takéhoto, èi
podobného charakteru. Súvisí to
s�ekológiou a ochranou životného
prostredia . No a treba si samozrejme
prizna, že aj s príslušnými kritériami
a právnymi normami súvisiacimi
s našim vstupom do EÚ .
���Tí z nás, ktorí mali možnos
navštívi iné krajiny EÚ vedia dobre
porovna, ako sa separuje odpad už
len napríklad v susednom Rakúsku
a�ako je to v súèasnosti u nás. Za
posledné roky sa toho v tomto smere
ve¾a
popísalo.
Vyvinulo sa nemalé
úsilie ako tento problém
rieši a�zároveò sa
investovali aj nemalé
finanèné prostriedky.
Tie žia¾ na dnešnú dobu
zïaleka nepostaèujú.
���Naša obec v r.2007
zaplatila za
odvoz
a�likvidáciu
komunálneho odpadu a smetí
na centrálnu skládku
1.412 908 Sk. Z toho
príjem od obèanov
a�miest. organizácií
èinil 982 702 Sk .
Zvyšok
v èiastke
430206 Sk vykryla obec
zo svojho rozpoètu. Toto záporné
saldo , ktoré obec vykazuje sa
v�koneènom dôsledku dotýka nás
všetkých .
���Náklady za odvoz a likvidáciu
každým rokom narastajú a my si to
zaèíname uvedomova až vtedy, keï
sa to zaèína dotýka našich
peòaženiek. V tomto smere je ve¾mi
dôležitá osveta. Znaèné rezervy sú
predovšetkým v nás, ktorí ten odpad
produkujeme a je znovu len a len na
nás, ako s ním nakladáme a ako
v�budúcnosti budeme naklada .
���Je ve¾mi dôležité separovanie
odpadu už priamo v našich
domácnostiach. Èi už sa jedná
o�papier, sklo, plasty, igelity,
plechovky, odpady z kovov, alebo
dreva. Toto všetko dnes nájdeme
v�kontajneroch,
ktoré má naša

obec k dispozícii. Jedná sa o 7 kusov
osemtonových a 8 kusov tisícstolitrových nádob. Tie sú rozmiestnené
na zberných miestach k tomu
urèených, èi už priamo v obci, alebo
v našej doline. Práve odvoz a likvidácia takéhoto odpadu je pre našu
obec najväèšou finanènou záažou.
V tomto smere ¾udský faktor zohráva
dôležitú úlohu a záleží opä na nás, èi
sa poplatky za komunálny odpad budú
zvyšova, alebo sa nám ich podarí
udrža na minuloroènej úrovni.
Predpoklady na to máme. Na zber
skla, plastov a papiera je urèených 35

plastových nádob dodaných od
Technických služieb Lipt. Hrádok.
Ïalších 8 kontajnerov a 30 BIG
BAGOV dodala VPS Lipt. Mikuláš .
���Naša obec disponuje aj ôsmymi
vlastnými plastovými kontajnermi.
A na tento rok máme ešte pris¾úbených ïalších 20 nových
plastových nádob. Odvoz smetí
z�domácností zabezpeèujú Technické
služby Lipt. Hrádok. Skládka
nebezpeèného odpadu (batérie,
chladnièky, televízory ) sa nachádza
v priestoroch Obecného úradu .
���Zaèiatkom nového roku zaèala
fungova v našej obci aj výkupòa
kovového odpadu a farebných kovov.
Zabezpeèuje ju firma Metalcom.
Tá v budúcnosti plánuje zaèa s postupným výkupom plastov a papiera.
���Ako ve¾mi perspektívny sa ukazuje
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aj projekt, ktorý pripravuje naša obec
v spolupráci s ostatnými èlenmi
„Mikroregiónu
POD
POLUDNICOU“. Jedná sa o vytvorenie spoloèného zberného miesta
urèeného na skládku biologicky
rozložite¾ného odpadu na biomasu.
Ten tvorí predovšetkým tráva, lístie
a�iné drevné porasty. Dnes je na
likvidáciu takéhoto odpadu zriadené
kompostové miesto. Pri likvidácii
takéhoto odpadu je nevyhnutná
spolupráca s Obecným úradom. Jeho
zamestnanci odpad posúdia a v rámci
svojich možností budú nápomocní aj
pri jeho likvidácii.
Vypa¾ovanie trávnych
porastov je prísne
zakázané!
���V súlade s dlhodobým
plánom rozvoja obce,
novou výstavbou , ale aj
ïalším rozvojom turistiky, bude naša obec aj
naïalej
tomuto problému venova mimoriadnu pozornos. Je to
úloha ažká, zložitá, ale
aj finanène nároèná.
Preto apelujeme na
všetkých obèanov
Liptovského Jána, na
prevádzkovate¾ov rekreaèných zariadení, ale
aj na
ostatné podnikate¾ské subjekty, aby k�separácii
odpadu pristupovali zodpovedne
a�uvedomelo. Spoloènými silami
môžeme ušetri nemalé finanèné
prostriedky . Tie sa dajú použi inde
a obec nebude nútená pristúpi
k�nepopulárnym opatreniam, akými je
prípadné zvy-šovanie poplatkov za
komunálny odpad. Myslím si, že je to
náš spoloèný cie¾ a tu je úloha obèana
nezastupite¾ná.

PRETO
NESEPARUJTE SA ,
SEPARUJME SPOLOÈNÝMI
SILAMI .
Adamèík Jaroslav
Predseda komisie pre CR

Zaujímavosti
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Ján Filo

*1853 He¾pa
†1931 L.Ján

Ján Filo bol najznámejším
medveïobijcom v Hornom Uhorsku.
Pochádzal z He¾py a už vraj ako
šesroèný zastrelil srnca. Bol dlhé
roky horárom v Svätojánskej doline.
Bol starým otcom Dr. Júliusa Filu,
biskupa ev. a. v., prof. Júliusa Filu
i�nášho starostu Juraja Filu.
���Ján Filo navštevoval ¾udovú školu
v�He¾pe a po vojenèine sa stal horárom u Szentiványiovcov v�Liptovskom Jáne v horárni pred Bystrou.
Tu sa oženil so Zuzanou Triznovou zo
Smreèian. Mali spolu jedenás detí a
starostlivý otec im zadovážil súkromnú uèite¾ku. Väèšina detí sa
rozbehla do sveta, ba aj do Ameriky.
V�tomto roku si pripomenieme 155
rokov od jeho narodenia.
Ako odvážny a zruèný, naširoko
známy po¾ovník, zastrelil a�chytil
vlastnými rukami, alebo do želiez až
36 medveïov. Bol záhradkárom aj
vèelárom a mal dvesto vèelstiev.
Pestoval okrasné rastliny a pstruhy
v�rieèke Štiavnica. Bol znalcom
lieèivých bylín a mastièiek. Pomáhal
mnohým pri nemociach. Poznal
lieèivé úèinky kosodreviny, medvedieho sadla, jazveèej masti
i�rôznych èajovín. Mimoriadne
doporuèoval jedenie žeruchy,
èuèoriedok a�brusníc.
���Bol slovenský uvedomelý obèan.
Odoberal pred prevratom Slovenský
týždenník a v roku 1906 nevolil
zemianskeho kandidáta Jooba, ale
Slováka mikulášskeho advokáta Jána
Ružiaka.
���Keï sa trochu zmohol, odkúpil od
Szentiványiovcov kaštie¾
Nemešovsko-Bárnovský. Tento
kaštie¾ je asi najstarší v�Liptovskom

Jáne. Podchádza z roku 1588, èo
dokumentuje krb vo vstupnej
miestnosti. Hlavný objekt má
zaklenuté zdobené siene. Ján Filo sa
sem presahoval.
���Za nezhody a vlastenectvo bol
prepustený zo zamestnania. Tak sa
„Tatko Filovie“ stáva ro¾níkom. Až do
prevratu žil v sporoch s�„maïarónmi“, najmä s notárom Grosom. Pri
vo¾bách a�slávnostiach viala na jeho
dome slovenská zástava, ojedinelá
v�obci. Po oslobodení poslal prez i d e n t o v i T. G . M a s a r y k o v i
vlastnoruèné vyrezávanú lieskovicu.
Prezident T. G. Masaryk sa mu za òu
písomne poïakoval. Nuž takým bol
„Tatko Filovie“, horár, lieèite¾,
po¾ovník a národovec.
���Akademický maliar Ján Hála
spomína na slávneho horára zo
Svätojánskej doliny takto:
„Sedemdesiatpä rokov leží mu na
pleciach, ale kráèa dosia¾ vystretý ako
struna. Po¾ovník každou žilou.
Prekabáti každú zver, je bystrý ako
rys, fifík ako líška a obratný ako
maèka. Sadne si na postriežke na
pniak, vylúdi na svojej píšalke
nieko¾ko zvukov, ostrých ako hlas srny
a vábnych ako jej túžba – zašuchorí to
v�húštine – srnec vyskoèí napravo –
srna na¾avo – pif – paf – oba ležia v
jednej chvíli. Keï zatúži po
po¾ovníckej rozkoši, ¾ahne si do
snehu, celý sa zahrabe, len hlava mu
trèí zo snehu, a: í, í, íí, krièí a kvièí ako

zajace. Netrvá to dlho, lebo náš
po¾ovník vie, kde si má ¾ahnú a zjaví
sa neïaleko líška, umne pozorujúc
okolie. Rozumie sa, že Filo je už
prichystaný vystreli, a máloktorý

lišiak mu pritom ujde.
���Filo býval horárom svätojánskych
pánov. Teraz býva v starej kúrii v�neïalekom Svätom Jáne. Pozná celý
chotár a navštevuje obèas známych
po¾ovníkov na okolí.
Raz prišiel do Važca k notárovi.
Zatúžil po líškach.
„No – líšok – jesto líšok? Mám aj
droby, aj dva vrabce, strychnínom
pripravené.“
Išiel.
„Iba dvoje sú tu na Korcube“,
oznamoval, keï sa vrátil. Pod¾a stopy
to poznal.Druhý deò ráno ešte za tmy
prebudil notára v�posteli, dve líšky
mal pod pazuchou, niesol ich ako
dvoch anjelikov. Inokedy išli zase
spolu po Valaštiaroch. Dve srny
prebehli. Pif – paf a obe ¾ahli.
Išli ïalej. Zrazu Filo zbadá na vàšku,
vzdialenom asi 800 krokov, krásneho
jeleòa. Stál tam ako generál.
„Aha,“ vraví Filo (mal dvanástku
brokovnicu, ovinutú mosadzným
drôtom), „ten je náš!“
A hneï sa zaèal vyzlieka, kabát,
nohavice, topánky, iba v�spodkách
a�v�košeli ostal. A tak kráèal celý biely
po zamrznutom snehu, flintu pripravenú na výstrel – rovno proti
jeleòovi.
Ten stál, pozeral ani sprostý.
A biely po¾ovník sa blížil k zvierau,
podišiel k nemu až na desa krokov.
A�teraz – bim – bác, do krížov mu
strelil, vrhol sa naò a�tesákom ho
dobil.
„Tu je,“ krièí Filo. Krásny štrnástorák
ležal vyvalený v snehu.
Vo februári prišiel raz na stopu
podobnú psej stope. Ale Filo sa
nezmýlil.
„Borsuk! Aha, už je z diery von, ešte
èerstvá stopa, dobrá bude kožka.“
A�hybaj, odboèil do lesa.
„Tu je, tu je, už ho mám.“ A strelil
i�zabil krásneho borsuka.
S Uhorèanom, horárom z Troch
studnièiek, chodieval spoloène na
kamzíky do Tatier. Tam hore prišli
kdesi na ¾adovú plochu. Filo povie:
„Choï ty Mišo hore, ja zostanem tu.“
Uhorèan sa driapal bosý po ¾ade, vidí
èriedu, bác! – jeden cap sa zrútil dolu.
Pobehli kozy – a tu Filo – bác! –
a�druhý cap sa vá¾al.
A krièí Filo na Uhorèana: „Hybaj,

Zaujímavosti
„Mišo, dolu, nože pomôž mi toho
capa.“Ale Mišovi Uhorèanovi koža
päty primrzla k ¾adu a nie a nie ju
odtrhnú. I prišiel dolu so živým
mäsom na chodidlách.
Raz lapil Filo v hore mladého
medveïa, povrazom ho sputnal
a�priniesol do Sv. Jána, cez celú obec
ho tak niesol a k Bubliakovi vošiel
s�ním do krèmy.

V našej obecnej knižnici sme si jeden
kútik pomenovali ako regionálny
kútik. Na polièkách sa tu totiž
nachádzajú knihy, ktoré nejakým
spôsobom súvisia s Liptovom. Jedna
polièka je venovaná výluène
Liptovskému Jánu, sú tu teda diela od
autorov ktorí sa narodili, alebo žili
a�pracovali v Liptovskom Jáne.
Z�dvoch tretín je už táto polièka plná.
Sú tu diela Kalinèiaka, Èajakovcov,
Dr. Jána Stanislava a jeho syna
I.�Stanislava, knižky pre deti od
D.�Harmanovej, diela biskupa J. Filu
a�dielka súèasných autorov. Jaroslava
Kompiša st. a J. Greènera.
Nedávno do tejto polièky pribudla
nová kniha od nášho jánskeho rodáka
a aj v súèasnosti tu žijúceho obèana
pána Jána Halušku–H¾adanie
harmónie, alebo Vyznanie matematika o hudbe a trocha aj o�filozofii.

Kto je Ján Haluška ?

Doc. RNDr. Ján Haluška CSc., je
samostatný vedecký pracovník
Matematického ústavu Slovenskej
akadémie vied v Bratislave. Od roku
1989 pracuje na detašovanom
pracovisku v Košiciach. Od roku 2001
prednáša na Fakulte prírodných vied
Žilinskej univerzity. Študoval na
Odeskej štátnej univerzite. Titul CSc.
získal na Matematickom ústave SAV
a�na docenta sa habilitoval roku 2000
na Matematicko-fyzikálnej fakulte
UK v Bratislave. Známym sa stal

„Eú,éerrrúúú,“ reval medveï, ale
Filo nepovolil.
Doma zatvoril medveïa do pekárne
a�keï niekto prišiel, ukazoval mu,
akého on má vtáèka.
A èo toto píšem, iste sedí starý
po¾ovník vo svojej zemianskej kúrii
a�premýš¾a, ako by
prekabátil
niektorú prefíkanú líšku.

najmä svojou matematickou teóriou
tónových systémov, ktorú publikoval
v rovnomennej monografii v roku
2004,
za ktorú získal prémiu
Slovenského literárneho fondu.
Prednáša na domácich i�medzinárodných vedeckých fórach. (Berlín,
Bratislava, Casserta, Varšava...)

O èom je kniha H¾adanie
harmónie ?

Kniha opisuje symbiotický a�reflektívny vzah vedy a umenia. Je
urèená všetkým, ktorí h¾adajú hlbšie
poznanie vzahu medzi psychikou
a�prírodou, vedou a umením,
akustikou a hudbou, pretože h¾adanie
harmónie má bytostný význam pre
dnešného èloveka poznaèeného
negatívami súèasnosti, napríklad
nanucovaním konzumného spôsobu
života. Myšlienka celistvosti
a�jednoty sveta je stará ako ¾udstvo
samo, ale v konkrétnej podobe bude
vždy pôsobi ako svieži závan vetra
v�chaose modernej doby.
���Táto kniha je obohatením nielen
našej knižnice, ale tohto druhu
literatúry vôbec. Nie je úzko vedecká,
a preto je zaujímavým èítaním aj pre
nematematikov. Napísal ju èlovek,
ktorý „je doma“ nielen v matematike,
ale aj v umení – konkrétne v hudbe.
Jednotlivé kapitoly sú zoradené do
troch tematických celkov:
I. Od prírody k tónom
II. Vyrábame tóny
III. Tónové systémy
���Každý celok podáva ve¾mi
konkrétne a názorne logickú
súvzažnos ducha, vedy, tónov,
t ó n o v ý c h s y s t é m o v, z v u k o v,
rezonancie, konsonancie a disonancie
až nakoniec vyúsuje do vzájomného
vzahu hudby a vedeckého výskumu
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Tento príspevok vo¾ne spracoval

Dr. Ján Hlavienka

a�naopak. Text je spracovaný tak, že
mu porozumie aj bežný èitate¾.
Základná myšlienka knihy je :
„Vzájomný symbolizmus umenia
a�vedy, duše a tela, ducha a hudby.“
Ale najlepšie to vystihne úryvok
z�knihy : „ Leibniz povedal, že „hudba
je tajné matematické cvièenie duše“.
Avšak redukoval ho na kvantitu, èo

ako vieme, vedie do màtveho bodu.
Schopenhauer jeho definíciu
poopravil: „Hudba je tajné
metafyzické cvièenie filozofujúcej
duše.“ Vedel, že príroda a�hudba sú
dva rôzne názvy, oznaèujúce tú istú
vec. Beethoven zašiel až tak ïaleko,
že tvrdil: „Hudba je vyššie zjavenie
ako všetka (¾udská) múdros
a�filozofia.“ Pascal v inom kontexte
vyrovnal kvalitatívne a merate¾né
stránky výrokom: „ Poznajú srdcom,
ako iní poznajú rozumom.“ Pre Bacha
bol kontrapunkt dôkazom existencie
Boha.
Mgr. AnnaLubelanová
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Liptovský Ján a Jánska dolina má
svoje zvláštnosti a èaro. Návštevníci
pri kratšom, alebo dlhšom pobyte
u�nás sa snažia spozna všetko, èo im
táto obec a dolina umožòuje. Nie vždy
sa im to podarí. Je to preto, že
informácie sú rozptýlené a h¾ada ich

Zaujímavosti

pri prechádzkach èi túrach je už
neskoro.
���So zámerom odstráni tento
nedostatok, pripravili sme knižnú
pomôcku, ktorá umožní návštevníkom obce získa základné informácie o Liptovskom Jáne a�Jánskej

Školstvo
�Ve¾a sa rozpráva, ba môžete sa aj
doèíta v tlaèi, že na základných
školách sa budú naši žiaci uèi už dva
cudzie jazyky. Jeden jazyk zaèneme
vyuèova v treom roèníku a druhý
pripojíme v šiestom roèníku.
Momentálne u nás môžeme odborne
uèi až štyri jazyky. Angliètinu – Mgr.
Blanka Špaèková, ale aj Mgr. Daniela
Frohlichová, nemèinu a ruštinu - Mgr.
Mária Deveèková, francúštinu - Mgr.
Viera Šimovèeková. Pedagógovia sú
odborne pripravení, máme šastie,
inde na školách jazykári chýbajú.
Máme len jednu malú pripomienku:
uèíme aj slovenský jazyk. Pre prváka,
ale aj starších žiakov je to tiež jazyk,
ktorý narobí ve¾a starostí a trápenia.
Veï mnohí z nás dospelých urobia aj
dnes ve¾a gramatických chýb, zabudli
na slovenskú literatúru, nemajú èas
èíta deom slovenské ¾udové
rozprávky... Bude to nároèná doba,

treba sa nám všetkým na to pripravi.
Ko¾ko reèí vieš, to¾kokrát si
èlovekom...
���Vydarenou akciou bol lyžiarsky
výcvik žiakov 7. roèníka. Prvý deò
sme lyžovali za Mundom, ale potom
sa pokazilo poèasie, tak sme výcvik
dokonèili na Javorovici. Nestálo nás
to ve¾a vïaka majite¾om vlekov, ktorí
nám urobili ve¾mi dobrú cenu. Ve¾mi
pekne ïakujeme! Po týždni sme
všetci zvládli základy lyžovania
vïaka našej pani uèite¾ke Králikovej
a pani ekonómke – na lyžovaèke
výbornej inštruktorke, pani Èániovej.
���Ve¾mi ve¾a kreslíme, ma¾ujeme,
robíme rôzne dekorácie. Zapájame sa
do rôznych súaží. Zapojili sme sa aj
do celoslovenskej súaže Európa
oèami detí. Až tri práce z jánskej
školièky boli vybraté do celoslovenského kola: Ivanky Š¾achtovej, Mirky
Špaèkovej a�EvkyAdamèiakovej.

doline a poskytne im orientáciu pri
všetkých aktivitách poèas ich pobytu.
���Táto publikácia nie je samozrejme
urèená len pre návštevníkov, ale aj pre
Vás, obèanov tejto nádhernej obce.
Každému kto má záujem bližšie
spozna Liptovský Ján a Jánsku
dolinu, odporúèame zakúpi si túto
publikáciu. Oboznámi Vás s históriou
obce a jej architektonickými pamiatkami (17 kaštie¾ov, 6 kúrii a�ïalšie
významné miesta a stavby), prírodnými zaujímavosami v Jánskej
doline, turistickými trasami a�prechádzkami v nej.
���Našim návštevníkom poslúži ako
osobný sprievodca pri pobyte v tejto
lokalite a zároveò im pomôže nájs
vhodné ubytovacie a stravovacie
zariadenie, ktoré poskytne doplnkové
služby pod¾a ich najrôznejších želaní.
���Publikáciu si budú môc všetci záujemci zakúpi v informaènom centre
na obecnom úrade od mája 2008.
Cena jedného výtlaèku je 70,- Sk.
Dr. Ján Hlavienka, PhDr. Ján Ondáš

www.zsmsljan.tym.sk

Tiež sa pripravujeme na
olympiády.
Boli sme v
okresnom
kole na zemepisnej, matematickej, chystáme sa
na chemickú. Radi by sme vyrobili
zlato, alebo elixír života. No to sa
nepodarilo ani múdrejším chemikom.
Radšej vyrobíme nieèo, èo by sa
mohlo nalia lievikom do hlavy, aby
sme sa nemuseli tak ve¾a uèi.
����Chodíme na streleckú súaž do
Liptovského Hrádku. Pripravujeme sa
na streleckom krúžku v telocvièni.
Strie¾ame celkom dobre. Podarí sa
nám trafi aj do èierneho. Dávame si
pozor, aby sme sa nepostrie¾ali. Kto
by potom v škole hneval pána
školníka?
pokraèovanie...
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Školstvo
���Ve¾mi sa tešíme na chvíle
strávené v školskej družine. Aj
sa pouèíme, poèítame,
popíšeme, ale aj ve¾a, ve¾a sa
hráme rôzne hry a vyrábame
krásne ozdoby. Teraz na Ve¾kú
noc – ma¾ované vajíèka,
papierové zvieratká, zajaèiky,
kuriatka. Skrátka: „Družina je
celá vyma¾ovaná a vyzdobená
našimi krásnymi prácami. Ani
sa nám domov nechce ís.“�
���Na sv. Valentína v tretej triede
bola „Valentínska párty.“ Bola
nielen pre žiakov, ale aj pre
rodièov. Prišli len tri mamièky,
ale chutných koláèikov (aj
v�tvare srdieèka) sme mali
dos. Pekne sme sa zabavili
a�prejavili si vzájomnú lásku
a�porozumenie.
���Samozrejme bol karneval.
Masiek bolo menej, ako
v�predchádzajúce roky, zato
tombola bola super – to bolo

cien! Predalo sa 1000 lístkov.
Vyhrali sme skoro všetci.
Ïakujeme všetkým rodièom aj
priate¾om školy, ktorí prispeli
a�zabezpeèili príjemnú zábavu.
���Tešíme sa, že prichádza jar.
Dni sú už dlhšie, môžeme by
dlhšie von a keïže zima nebola
na sneh bohatá, nech sa nám jar
prihlási teplými lúèami
slnieèka. Treba nám vyèisti
o k o l i e š k o l y, v y h r a b a 
trávniky, vyzameta chodníky.
Budeme vysádza stromèeky,
kvietky .
��� Chceme ma peknú školu aj
jej okolie. Radi by sme získali
peniažky z 2% z daní. PRETO
PROSÍME VŠETKÝCH,
KTORÍ NÁM MÔŽU
DAROVA 2% SVOJICH
DANÍ, NECH SA ZASTAVIA
V ŠKOLE PRE TLAÈIVÁ.
Mgr.Jana Pivková

21.február je medzinárodný deò materinského jazyka. Vážme a ctime si našu
krásnu slovenèinu a rozmýš¾ajme o nej
spolu s básnikom ( Mikuláš Kováè 1934 - 1992):

O reèi
Aj keby si hovoril desiatkami jazykov
od tých pradávnych èo speèatil prach,
aj keby si hovoril stovkami jazykov
až po tie dnešné, ktoré sa rozliehajú
na trhoch a na námestiach sveta,
máš vlastne iba jeden jedinký jeden jazyk,
v ktorom raz budeš mlèa.
Hovor si v òom teda pokia¾ máš èas
rozprávky, ktoré a žitím sprevádzajú.
Prihovor sa priate¾ovi dieau a žene,
rozmýš¾aj v òom pochybuj a plesaj,
buï v òom zúfalý a šastný.
Hviezdy nad sebou
vzývaj v tej svojej krásnej reèi.
Preklínaj v nej
to, èo je hodné prekliatia,
a sláv, èo je hodné slávy.
Aj keby si ovládal stodesa ¾udských reèí
iba v jednej snívaš.
Iba v jednej
vykríkneš zo spánku a každý kto a poèuje
ti porozumie.

Deti v školskej družine sa s radosou pripravujú na Ve¾kú noc

Sporím si korunky mám už ich pä,
kúpim dnes mamièke èervený kvet.
Taký kvet ako lienka,
¾úbim a, ¾úbim a mamulienka.
Takúto básnièku sme poznali už
dávno, ako deti. Dnes by ju patrilo
zmodernizova na modernú dobu,
ktorú teraz žijeme. Možno by mala
vyzera takto:
Oslovím sponzorov, mám ich už pä.
Pomôž mi mamièka, získa ich šes.
Pomôž mi sestrièka, strýèko i brat,
možno ich získame aj zo desa.
Treba nám korunky na kúpu nástenky.

A keby si hovoril všetkými jazykmi
nášho�sveta
máš iba jeden.
Miluj v òom a spievaj.

Pod nástenku stôl a naò nový stroj.
Stroj na písanie básnièky, na poèúvanie
pesnièky.
Nový stroj MP3, na zapisovanie hovorov.
Drahí moji, potrebujeme sponzorov!
Omnoho viac v škole potrebujeme,
preto sme radi, že môžeme
spolupracova s Komunitnou
nadáciou Liptov a našetri si korunky.
Získané finanèné prostriedky
ukladáme na úèet nadácie è.ú.
407018763/7500 s variabilným
symbolom 37810481 a v prípade, že
zhromaždíme dostatok financií

dostaneme bonus vo forme
ïalších finanèných prostriedkov.
Preto prosíme všetkých, ktorí by
nám mohli prispie, nech pošlú
peniažky na spomínané èíslo úètu,
alebo sa spoja s vedením školy.
���Naším cie¾om je postupne vybavi
jednu uèebòu prenosnými poèítaèmi.
Máme dobré skúsenosti s prácou
s�notebookmi v triedach. Zatia¾ si ich
nosia pani uèite¾ky. Veríme, že sa
dožijeme, že každý žiak bude ma
svoj notebook priamo na lavici na
hodine. „Aspoò by sme všetci rovnako
pekne a èitate¾ne písali a pani
uèite¾ky by vedeli preèíta to, èo
napíšeme ? “
Mgr.Jana Pivková
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Školstvo

Pred dvoma rokmi do našej dediny
zavítala
návšteva z
francúzskej
dedinky FONTAINE LE PORT.
Navštívili aj našu školu. Dozvedeli sme
sa, že škola v ich dedine je menšia ako
naša. Navštevujú ju žiaci od prvej do
štvrtej triedy. Dlho sme sa nevedeli
skontaktova, nevedeli sme si zvoli ten
správny jazyk. Písali sme po francúzsky,
ale to musela napísa len pani uèie¾ka
Šimovèeková, lebo u nás sa francúzsky
jazyk neuèí. Keï sme listy napísali po
slovensky, to zasa musela u nich
preklada pani Cédille - Tarabová.
Nakoniec sme našli spoloènú reè –
píšeme si po anglicky. Tak slovo dalo
slovo a korešpondencia sa mohla zaèa.
15 detí, ktoré navštevujú krúžok
anglického jazyka si dopisuje so
štvrtákmi z francúzskej školy. Naši
žiaci sa vždy ve¾mi tešia každej
zásielke listov od detí z Francúzska.
Listy zvyèajne prídu v jednej ve¾kej obálke. Spoloène triedime, lúštime , prekladáme a prezeráme si priložené fotografie.
Potom príde na rad naša tvorivos. Spolu odpovedáme na ich otázky, rozmýš¾ame o èom napíšeme, èo sa ich opýtame.
Keï sú listy hotové, kde – tu priložíme nejaké malé darèeky a odošleme spolu s mojim sprievodným listom, pre ich pani
uèite¾ku. Odpovede oèakávame vždy ve¾mi netrpezlivo.
Dúfame, že toto priate¾stvo bude pokraèova a že sa ešte ve¾a dozvieme o živote a zvykoch detí vo Francúzsku
a snáï sa aj uvidíme. Veï Francúzi sa chystajú tento rok nás znova navštívi.
Mgr. Blanka Špaèková

Deò „D“ pre šich „ve¾káèov“ /5-6
bol 15. január 2008.
roèné deti/
Predškoláci Nikolka Burde¾ová, Janko
Èatloch, Matúško Daòo, Denisko Filo,
Miško Kasanický, Klárka Kubínová,
Terezka Kubová, Lucka Kyse¾ová,
Vikinka Mydliarová, Samko Oláh,
Miško Réti, Olinko Špaèek, Filipko
Vyparina v ten deò absolvovali zápis do
1.roèníka základnej školy.
V materskej škole už od rána panovala
slávnostná a veselá nálada. Ale ani tá
nerozptýlila poèiatoèné obavy niektorých budúcich prváèikov: “ Bude
papier na kreslenie ve¾mi ve¾ký - èo tam
nakreslím?, Akú básnièku poviem – tú,
èo viem zo škôlky alebo tú, èo ma vèera
veèer uèila mama?, Dajú mi ažké
otázky – našepká mi mama alebo pani
uèite¾ka zo škôlky? “
Slávnostne vyzdobená ozajstná 1.trieda so skutoènými „prváckymi“ lavicami a všetkým, èo k 1.triede patrí, milé
privítanie „prváckej“ pani uèite¾ky Ondrejèekovej a pani uèite¾ky Hlavnovej i povzbudzovanie ostatných „prísediacich“
na zápise zahnali aj posledné chmáry z tvárièiek našich „ve¾káèov“ - budúcich školákov. Výkresy sa rýchlo zapåòali
hotovými umeleckými dielkami (ako ich hodnotili pani uèite¾ky), na „také ¾ahké otázky“ všetci hravo odpovedali
a�svojimi výkonmi presvedèili aj v prednese a aj speve.
Šimovèeková Zora
���A èo ešte doda? Už len to, že: „Prvú ve¾kú skúšku v živote všetci zložili na výbornú!“

Školstvo
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Po vianoèných sviatkoch a vianoèných radostiach prišiel èas fašiangových radovánok. Všade naokolo boli fašiangové
zábavy, maškarné plesy, karnevaly. Ani v materskej škole to 5.februára 2008 /deò pred Popolcovou stredou/ nebolo inak.
Trieda sa zmenila na karnevalovú sálu a aj ostatné miestnosti boli vyzdobené. Najkrajšie a najpútavejšie pre deti bolo aj to,
že na výzdobe karnevalovej triedy sa podie¾ali samé.
���Nezabudnute¾né, plné napätia boli chvíle, keï hneï od rána vchádzali do triedy samé roztomilé masky – princeznièky,
gašparkovia, dobré víly, no i èerti, Betmen a èernokòažník. Spoloènú zábavu rozprúdila maèka Micka a muška Svetluška
/ v podaní pani uèiteliek/, ktorým sa podarilo
zapoji do veselej zábavy rodièov i ostatných
návštevníkov karnevalu. Nakoniec za zvukov
pesnièky „Zelená je tráva“ a píšalky prišiel
futbalový rozhodca a chcel všetkých postavi do
pozoru. To sa mu ale nepodarilo, šikovné masky ho
ihneï odhalili. Veselá zábava pokraèovala celé
dopoludnie, pre tých vytrvalejších ešte aj
popoludní. Pri takej dobrej zábave dobre padlo
maskám obèerstvenie, ktoré pre nich pripravili
rodièia – èaj, džúsy a najmä rozmanité koláèiky aj
z�kuchýò našich mamièiek a starých mám.
���Ïakujeme všetkým rodièom a sponzorom, ktorí
svojou pomocou prispeli k tomu, že náš karneval bol
veselý, neopakovate¾ný a taký, na ktorý budeme
ešte dlho spomína.
Šimovèeková�Zora

V januári nás zima po dlhšej dobe prekvapila
nepatrnou nádielkou snehu, èo sa každý snažil
využi v prospech zimných športov.
���Ani v materskej škole to nebolo inak. V èase od 28.
do 31. januára 2008 sa štrnás detí, prevažne
šesroèných zúèastnilo lyžiarskeho výcviku
v�lyžiarskom stredisku Javorovica. Vïaka pomoci
M. Filu, M. Považanovej, A. Pavelicovej a P. Širicu
s�dopravou sme nemali starosti. Deti pri osvojovaní
lyžiarskych základov s ve¾kým nadšením bojovali
na svahu s prekážkami a neodradili ich na zaèiatku
neposlušné lyže a ani krkolomné pády. Ve¾mi lákavá
bola predstava jazdy na „gombièkovom“ vleku, èo sa
pod vedením dobrých inštruktorov – Gabiky
Kompišovej, Aïky Pavelicovej st., uja Pa¾ka Šúleka
a Igora Niòaja, ktorý nám, tak ako každý rok
poskytol lyžiarsku výstroj sponzorsky, všetkým
deom posledný deò lyžiarskeho výcviku podarilo.
Nejaké drobné nedostatky by bolo treba ešte
odstráni, ale poèasie nám prialo skutoène len pár
dní. A tak nám ostáva len veri, že „možno na
budúce“.
Šimovèeková Zora
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Náš agilný stolnotenisový oddiel
usporiadal cez vianoèné sviatky dòa
26. 12. 2007 (na „Štefana“) v poradí
už 22. roèník tradièného
stolnotenisového
turnaja v kategóriách:
1. Muži registrovaní
2. Muži neregistrovaní
3. Žiaci do 15 rokov
Turnaj sa uskutoènil
v telocvièni ZŠ a zúèastnilo sa ho celkom
1 3 h r á è o v. V í  a z i
jednotlivých kategórií
boli odmenení hodnotnými vecnými cenami, ktoré zakúpil
starosta obce p.Juraj
Filo. Stolnotenisový
oddiel (STO) touto cestou vyslovuje
poïakovanie vedeniu ZŠ v Lipt. Jáne
za poskytovanie telocviène pre
èinnos STO v Lipt. Jáne.
Oproti minulému ro è níku sa
zúèastnilo turnaja o 2 hráèov viac, ale
aj to je celkovo málo, vzh¾adom na
tradíciu tohto športu v našej obci.

Liptovský Ján bol už v dávnej
minulosti bohatým po¾ovným
revírom, èasto sem preto chodili na
po¾ovaèky aj uhorskí
panovníci. O Liptove všeobecne sa hovorilo ako o„krá¾ovskej záhrade divokých šeliem“.
���Najèastejšie sa po¾ovalo na
vysokú zver – jeleniu a srnèiu,
ale aj na diviaky a rysy. Horár
Ján Filo z horárne Pred
Bystrou, rôznym spôsobom
ulovil 45 medveïov.
���Po horárovi Filovi sa Pred
Bystrou vystriedalo nieko¾ko
horárov. Medzi najznámejších
patrili Gender, Lehotský
a�Sabaka. Horár Lehotský
poèas svojho pôso-benia v horárni,
choval doma jeleòa. Ten sa však
pohyboval nielen v�okolí horárne, ale
aj po lese, preto ho Lehotský oznaèil
èervenou stuhou okolo krku, aby ho
tak ochránil pred odstrelom. Napokon
ho zastreli jeden pytliak.
Sabaka najímal na rôzne práce

Šport
Bude potrebné pritiahnu do
telocviène èo najviac mladých ¾udí
z Lipt. Jána, aby tento šport celkom
nezanikol. „Na to sú u nás vytvorené

všetky materiálne podmienky, ako
priestory na èinnos STO
a samozrejme aj finanèné podmienky“, konštatuje súèasný
a dlhoroèný predseda STO p. Dušan
Èurný st., aktívny hráè družstva
mužov, úèastníka VI. okresnej ligy.
Družstvo mužov nedosahuje momen-

pastiera „Belka“. Nevedel písa, ani
èíta – o zvieratá sa však staral
príkladne. Zbieral hríby, ktoré potom

predával turistom, ale len za kovové
mince – papierové neuznával. Odkia¾
pochádzal a ko¾ko mal rokov – to
nikto nevedel. Belko sám hovoril, že
má 135 rokov.
���Liptovský Ján bol bohatý aj na ryby.
Jozef Szentiványi Gemerský, ktorý
dal postavi v Jáne termálne

tálne až také dobré výsledky, ako by
sme oèakávali, preto je potrebné
rozšíri a omladi káder mužstva
aspoò o 2 – 3 hráèov z Liptovského
Jána.
Výsledky 22. roèníka „Vianoèného
turnaja stolných tenistov“(turnaja sa
zúèastnilo celkovo 13. stolných tenistov).
Kategória - muži registrovaní:
1. Richard Fillo
2. Eduard Drahovský
3. Dušan Èurný st.
4. Dušan Èurný ml.
Kategória - muži neregistrovaní:
1. Ján Brziak
2.Andrej Brziak
3. Miroslav Dvorožòák
4. Július Kubovèík ml.
5. Zdeno Vrlík
6. Martin Fillo st.
Kategória - žiaci do 15. rokov:
1. Marek Niòaj
2.Alžbeta Fillová
3.Adam Kubovèík
Dušan Èurný st., predseda STO

kúpalisko a na Štrbskom Plese
turistickú noc¾aháreò tieto pravidelne
zásoboval rybami z rybníkov
Liptovského Jána. Jeden rybník bol
zriadený na Seène a druhý na
pasienkoch oproti plavnému
mostu.
���Jánska dolina sa stala
domovom mnohých druhov
chránených zvierat. Hniezdil tu
orol skalný, myšiak hôrny,
krkavec èierny. Ešte v IX.
storoèí sa tu vyskytoval tetrov
a�hlucháò, tiež holub hrivniak.
���V 80. rokoch minulého
storoèia bol nasadený bažant,
ktorému sa tu však v drsných,
najmä zimných podmienkach
moc nedarilo a postupne
vymiera.
���V Jánskej doline pôsobí nieko¾ko
po¾ovníckych združení. Pôvodné PZ
Ïumbier sa transformovalo na spol.
Sankt Hubert,a.s. Z ich èinnosti je aj
fotografia.
Ing. Peter Kompiš
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