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Noviny z Jána

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac, čo v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,
tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet,
bo nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Čo môžeme čakať?
Úvodník
Opäť nám raz prišiel Advent, obdobie čakania. Čo môžeme očakávať
v tohtoročnom Advente? Veci očakávané i veci neočakávané.
K tým veciam očakávaným patria
iste mnohé obecné či cirkevné aktivity. Deti sa tešia na Ježiška či príde s plným vrecom darčekov. Stretnutie skôr
narodených, na ktorom však nechýbajú ani tí neskôr narodení. Sú to iste
adventné večierne a iné duchovné podujatia oboch cirkví, je to nacvičovanie štedrovečerného programu. V materskej škole to bude vianočná besiedka. Ak to tak bude, tak bude všetko
v poriadku.

K zoznamu vecí očakávaných môžeme pridať i tie neočakávané, hoci
ich už tušíme. Výpovede lekárov, problém nájsť zdravotnícku starostlivosť,
strach pred zimou, pred novoročnými
zábavami, pred úrazmi s tým spojenými. Kde nájdeme pomoc? A ako to
bude s tou krízou Eurozóny? Snáď sa
to všetko urovná a bude to v poriadku.
To tretie súvisí priamo s očakávaním Vianoc. Opäť sa na ne poctivo
pripravíme, poupratujeme, navaríme, napečieme, vyzdobíme a nakúpime. A opäť raz prehrmia, ani sa nenazdáme. A opäť ostane všetko pri starom. Alebo predsa nie? Vianoce, to

sú predsa predovšetkým sviatky narodenia Božieho Syna, Spasiteľa Ježiša
Krista. A ktorýsi múdry muž povedal:
„Boží Syn sa môže aj tisíckrát narodiť
v Betleheme, nič to však neznamená,
ak sa nenarodil v tvojom srdci.“ Čo
tak spomaliť životné tempo a nechať
vianočné príbehy, piesne prehovoriť
k svojmu srdcu? Aby to predovšetkým
v srdci bolo všetko v poriadku.
Bohatý Advent, požehnané Vianoce strávené aj pri čítaní nového čísla
Novín z Jána a úspešný nový rok 2012
Vám praje,
Peter Taját ev. a. v. farár,
člen redakčnej rady

Aktuality

Vážení spoluobčania,
je tu už čas vianočný, kedy chceme
aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti a každodenný stres, rád by som sa
k nim ešte vrátil a priblížil vám chystané zmeny rozpočtových pravidiel pre
samosprávy. Všetkým nám je jasné, že
sa musí šetriť. No treba zvážiť mieru
a rozsah. Naša obec už od roku 2008
pociťuje výpadok financií na podielových daniach fyzických osôb. To predstavuje priemerne 50-60 000 eur ročne. Z týchto prostriedkov sa financujú
originálne kompetencie obce teda materská škola, školská jedáleň, družina,
opatrovatelia pre zdravotne odkázaných občanov a ďalšie sociálne služby. Tieto chýbajúce zdroje vykrývame
z prostriedkov určených na chod obce,
čím dochádza k enormnej záťaži, ktorá nie je dlhodobo udržateľná. Vláda
a parlament pripravovanými daňovými zákonmi akoby chcela ešte priťažiť
obciam a nie pomôcť v tejto zložitej situácii. Verejné financie by preto nemali byť predmetom experimentov a politických bodov. Prístup k nim by mal
byť v maximálnej miere zodpovedný
a ich použitie by malo brať do úvahy
reálne dopady na spoločnosť. Je ťažko
sa rozhodovať, čo je prioritou, či fungovanie sociálnych služieb alebo oprava chodníkov alebo vývoz smetí.
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Veľa finančných prostriedkov nám
uniká tým, že mnohí občania žijú trvalo v našej obci, ale nie sú tu prihlásení na trvalý pobyt. Za každého občana
prihláseného v našej obci na trvalý pobyt dostáva obec podielové dane. Vďaka bytovej výstavbe pri Štarte a zvýšeniu počtu obyvateľov obce takto pribudlo do obecného rozpočtu viac ako
35 000 eur ročne.
Ďalšie finančné prostriedky unikajú
vďaka lenivosti niektorých občanov.
Pravidelne hovoríme o separovaní
odpadu. Preto sa to pokúsim priblížiť aj z inej stránky. Obec za posledné
roky nedvíhala poplatky za vývoz komunálneho odpadu. Je preto otázne,
či v dohľadnej dobe k takémuto kroku nepristúpi. Pritom pri troche úsilia
sa poplatky vôbec nemusia zvyšovať.
Za separovaný zber nám komunálne
služby platia. Za uloženie komunálneho odpadu platíme my im. Pritom
uloženie komunálneho odpadu je 4x
drahšie ako stavebného odpadu, ktorý mnohí občania vyvážajú do veľkoobjemových kontajnerov určených
len na komunálny odpad. Preto ak sa
chystáte robiť stavebné úpravy oznámte to na obecný úrad a bude vám pristavený veľkoobjemový kontajner,
kam, môžete stavebný odpad vyhodiť.

Oznam
vážení občania, súčasťou novín
je aj anketový lístok na zistenie
záujmu o pozemkové úpravy.
Žiadame tých, ktorí máte záujem
aby ste vyplnený anketový
lístok doručili najneskôr do 15.
januára 2012 na obecný úrad
v Liptovskom Jáne.
Teraz z trošku iného súdku. Obec konečne pristúpila k realizácii informačného systému s nadväznosťou na revitalizáciu obce. Jeho hlavnou úlohou
bude zlepšiť orientáciu turistov a návštevníkov v našej obci. Systém je riešený variabilne, tak, aby sa dal dopĺňať
a priebežne aktualizovať. Snáď i takto
prispejeme k väčšej pohode občanov,
návštevníkov a turistov našej obce.
Tento rok utiekol ako voda v potoku
a blíži sa jeho koniec a Silvester. Rád
by som využil túto príležitosť a poprial
vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, veselý Silvester, do nového roka veľa osobných úspechov, rodinnej pohody a hlavne veľa, veľa zdravia.
Juraj Filo

To sú názvy troch skulptúr od mladého výtvarníka Mgr. art. Mariána Králika z Popradu, ktoré majú symbolizovať Liptovský Ján. Po dokončení revitalizácie námestia pred katolíckym kostolom sa natíska otázka, ako skrášliť toto námestie.
Jedným z riešení je umiestniť do stredu námestia skulptúru, ktorá by symbolizovala Liptovský Ján. Z dodaných návrhov
boli vybrané tri návrhy, ktorých makety sú umiestnené na obecnom úrade. Radi by sme vyvolali diskusiu, ktorá z týchto
skulptúr bude umiestnená na námestí. Ďalej vám ich bližšie predstavíme.
V dolnej časti je umiestnený anketový lístok, ktorý vyplnený vhoďte do schránky na obecnom úrade. Boli by sme radi,
keby ste sa nerozhodovali len na základe fotiek, ale prišli si počas úradných hodín tieto makety pozrieť priamo na obecný
úrad, aby vaša predstava o nich bola ucelená.

Jánsky oheň

Živly

Jánske zvyky všeobecne hovoria o tom, že deň zasvätený
svätému Jánovi pokladali naši predkovia za významný deň
v roku. Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc všetky
živly - zem, vzduch, voda i oheň. Skulptúra znázorňuje jánsky oheň ako symbol očistenia človeka od všetkých starostí v náručí krásnej prírody Liptovského Jána.(Bronz a mosadz, výška 4,2 m.)

Hmota výtvarného objektu je navrhnutá ako kompozícia
vychádzajúca zo zeme v troch vertikálnych hmotách, ktoré
symbolizujú tri živly: vzduch, vodu a oheň. Ako dynamický
celok bude štylizovane znázorňovať oheň, vodopád a vietor. Posledným živlom je zem, ktorá je znázornená v existujúcej dlažbe. Človek sa bude môcť sochy dotýkať a akoby
vstúpiť do jej útrob, kde sa dostáva pod vodopád uzdravujúcej sily – krásy prírody. (Liaty bronz, výška 4,3 m.)

Znovuzrodenie
Naši predkovia zvykli na deň svätého Jána chodiť k horským prameňom a nabrať vodu, ktorá mala zaručenú liečivú moc.
Filozofia výtvarného objektu vychádza z liečivosti nielen
termálnych prameňov, ale aj celej okolitej prírody. Skulptúra je navrhnutá ako abstraktná forma, ktorá vyjadruje znovuzrodenie. (Zvárané železo a bronz, výška 4 m.)
Mgr. art. Marián Králik
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Zaujímavosti
Aktuality

Jánsky oheň, Znovuzrodenie, Živly

Aktuality

Hasičská súťaž o pohár starostu obce
Prvého októbra sa v tradičnom čase
uskutočnil večerný pretek hasičských
družstiev na dráhe pri futbalovom ihrisku pri Štarte. Súťaže sa zúčastnilo
desať družstiev. Súťaž prebehla hladko
pod bedlivým očkom rozhodcu Ladislava Hutku. Víťazstvo si vynikajúcim
časom vybojovalo družstvo z Bobrovčeka. Na druhom mieste skončilo družstvo z Trsteného a na treťom skončilo
družstvo z Hýb. Súťaže sa zúčastnilo
i jedno ženské družstvo, ktoré sa so
svojím časom umiestnilo v celkovom
hodnotení na peknom piatom mieste.
Na poslednú chvíľu zostavené jánske
družstvo skončilo na siedmom mieste.
Dúfame, že do budúceho ročníka sa
podarí vytvoriť trvalejšiu zostavu, ktorá vylepší nie najhorší výsledok z tohto
roku.

Foto vľavo hore: Nástup súťažiacich družstiev. Foto vľavo: vyhlásenie víťazov. Foto
vpravo: ženské družstvo v akcii

Uvítanie detí do života obce

Po siedmych mesiacoch sa konalo presne na Katarínu na obecnom úrade uvítanie detí (s trvalým pobytom v Liptovskom
Jáne) do života obce. Za ten čas sa narodilo pätnásť detí, z toho trinásť chlapcov a len dve dievčatá. Deti z materskej školy
pripravili pre rodičov a starých rodičov krátky program, slávnostnú atmosféru spríjemnila piesňou pani Peťa Dubjelová,
ktorou sa začalo uvítanie detí do života. Do pamätnej knihy pribudli nové mená, podpisy rodičov a starých rodičov. Môžeme len popriať deťom a ich rodičom veľa radosti zo spoločne strávených chvíľ a trpezlivosti pri objavovaní krás tohto sveta.
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Púšťanie šarkanov má dlhú históriu,
svoje miesto má v náboženstve, mystike, vede, umení, ale hlavne vo voľnom
čase.
Už v 5. storočí čínski filozofi Lu Ban
a Mozia vyrábali šarkany z bambusu
a hodvábu. Používali sa tiež na skúmanie vetra a prenášanie správ.
Postupne sa to rozšírilo po celej
Ázii. Prvýkrát v Európe sa objavili šarkany v 16.–17. storočí ako obľúbená
rekreačná aktivita.
Tradícia púšťania šarkanov a drakov je u nás veľmi rozšírená a čím ďalej, tým viac sa rozmáha.
Jeseň je obdobím šarkanov, stali sa
akýmsi symbolom tohto obdobia, pretože jeseň nám ponúka najvhodnejšie poveternostné podmienky na ich
púšťanie.
Naše heslo bolo: „ Stačí, keď fúka...”
V našej krásnej obci sa dňa 16. októbra
2011 uskutočnila na Dubci šarkaniáda. Deti si priniesli šarkanov, ktorých
si vyrobili alebo zakúpili.
Počasie bolo priam ideálne, vial
vetrík a svietilo slniečko. Šarkany sa
na nás usmievali z výšky. Svojou pestrosťou, rozmanitosťou vykúzlili veselú náladu u každého z nás. Šťastné deti
behali s pestrými neoperenými vtákmi

Aktuality

Šarkaniáda

Šarkan letí, šarkan letí.
Za ním chlapci, za ním deti
a všetci sa hrnú von,
vykrikujú, robia zhon.

a srdiečka im od toľkého behu bili ako
zvony.
Radosť sme však mali aj my, rodičia a starí rodičia. Na oblohe sme mali
možnosť vidieť šarkanov rôznych prevedení. Od klasických kosoštvorcových a iných geometrických tvarov, až
po zvieratká, lietadlá, či hmyz.
Šarkaniáda splnila svoj účel a zábavu sme ukončili sladkými odmenami
a diskotékou v Štarte. Všetci sme si to
popoludnie fantasticky užili a tešíme
sa na ďalšiu šarkaniádu.
Peťa Dubjelová

Oznam

Obecný úrad žiada občanov Liptovského Jana, ktorí nemajú ku dňu 30. 11. 2011
uhradené miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
a poplatok za psa, aby tak urobili najneskôr do 23. 12. 2011.
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Zaujímavosti

Jednota dôchodcov pokračuje vo svojej
činnosti
Výbor ZO JDS v Liptovskom Jáne
v spolupráci so starostom obce Jurajom Filom a obecným zastupiteľstvom
zorganizovali 19. 10. 2011 stretnu-

tie dôchodcov v rámci mesiaca „úcty
k starším“, ktorého sa zúčastnilo 62
členov jednoty. Na úvod k prítomným
prehovoril pán starosta, ktorý vyzdvihol prácu, ktorú dôchodcovia v minulosti odviedli v rámci svojich zamestnaní, v obci i vo svojich rodinách. Uviedol program, ktorý pre túto príležitosť
pripravila miestna materská škola.
Predvedený program detí pod vedením
učiteľky Renátky Hurajovej sa prítomným veľmi páčil a odmenili ho dlhotrvajúcim potleskom.
V kultúrnej časti tohto posedenia
vystúpila s básňou pani Anna Lubelanová, pani Darina Oravcová s príhovorom o kvetoch, ktoré si treba dávať predovšetkým vzájomne. Neodmysliteľnou súčasťou kultúrnej časti
boli aj básne, ktoré predniesol pán
Vladimír Kubovčík, ktoré mnohých
dojali k slzám. Jeho prednes je vždy
obdivuhodný.
Pani Elena Kompišová vyzdvihla prácu členov výboru ZO JDS, ktorí
sa podieľali na zorganizovaní a zhotovení výstavky ručných prác a predmetov dennej potreby z minulosti, ktorá bola pripravená na okresný aktív
JDS, primátorov a starostov obcí okresu Liptovský Mikuláš. Na jej príprave a aranžovaní mal veľký podiel pán
Jozef Lukáč, pani Blažena Brtáňová,
Margita Dúbravcová, Nadežda Cholvadtová a Anna Strapoňová. Na výstavku prispeli prácami a predmetmi
z minulosti pani Blažena Brtáňová,
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Kvetoslava Čániová, Klára Ďuranová, Rudolf Gajar, Mária Gloneková,
Margita Dúbravcová, Anna Jezná, Agneša Krajčušková, Katarína Kubáňová, Anna Lubelanová, Eva Mlynčeková, Iveta Lukáčová atď. Zaujímavé tiež
boli predmety a fotografie z minulosti.
Nezabudlo sa na jubilujúcich členov. Krásna ruža a blahoželanie patrilo
pani Elene Kacianovej k 85-ke, Matilde
Hurajovej a Natálii Vadovickej k 75-ke
a Rudolfovi Gajarovi k 70-ke. Blahoželali sme aj pani Kláre Ďuranovej, Jozefovi Brziakovi a Zdenke Komorovej,
ktorí oslávili narodeniny po 80-ke, nie
okrúhle. Prítomným dobre padlo ob-

čerstvenie a krásne melódie našej hudobnej skupiny, ktorá má zmenený
názov na ÚSVIT. Dobrá nálada a vzájomné rozhovory prispeli k spestreniu
života našich seniorov.
Výbor ZO JDS v Liptovskom Jáne
a obec Liptovský Ján sa podieľali
na príprave a uskutočnení okresného aktívu JDS, primátorov a starostov
obcí okresu Liptovský Mikuláš, ktorý sa uskutočnil 20. 10. 2011 v Hoteli
Štart v Liptovskom Jáne. Aktívu sa zúčastnilo 123 pozvaných hostí, z toho
21 starostov obcí, primátor Liptovského Hrádku pán Tréger, viceprimátor
Liptovského Mikuláša pán Kružliak,
prednostka obvodného úradu Liptovský Mikuláš pani Hapčová a podpredseda krajskej rady JDS zo Žiliny.
Aktív zahájil a prítomných privítal starosta našej obce pán Juraj Filo.
V úvodnej reči vzniesol pochvalu
na prácu ZO JDS v Liptovskom Jáne,

ktorá je z organizácií v obci najpočetnejšia a aktívna. Úvodnú časť aktívu
uviedol program detí MŠ, film o obci
Liptovský Ján a výstavku ručných prác,
ktorá mala u prítomných veľký úspech,
ako aj predvedený program detí MŠ,
ktorý prítomní odmenili dlhotrvajúcim
potleskom.
Pán Kotian, predseda Okresnej organizácie JDS v Liptovskom Mikuláši vyzdvihol našu ZO ako jednu z najpočetnejších a aktívnych organizácií
v okrese, za čo našej ZO udelil Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu prácu,
dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech organizácie JDS
a v prospech staršej generácie. Pán
Kotian zhodnotil všetky úseky činnosti
okresnej organizácie i základných organizácií. Uviedol, že v činnosti organizácií dôležité miesto zaujíma spolupráca s primátormi miest a starostami
obcí. Bez tejto spolupráce by organizácie nemohli vykonávať svoju činnosť.
Zaoberal sa úlohami, ktoré boli splnené a problémami, ktoré treba riešiť.
Okresná organizácia JDS v Liptovskom Mikuláši udelila starostovi pánovi Jurajovi Filovi Ďakovný list za spoluprácu a aktivitu pri príprave aktívu.

Pani Elena Kompišová sa zúčastnila dňa 9. 11. 2011 zasadnutia výboru
Okresnej organizácie JDS v Liptovskom Mikuláši, kde medzi inými úlohami bol hodnotený celookresný aktív
v Liptovskom Jáne, veľmi vysoko bola
hodnotená jeho príprava i priebeh. Veľmi vysoko hodnotili film o histórii Liptovského Jána, výstavku ručných prác
a program detí MŠ, za ktorý má škole
tlmočiť veľké poďakovanie.
Viera Brtáňová, ZO JD Lipt. Ján

Aktuality

Vianočné stretnutie skôr narodených
Štvrtého decembra sa už tradične stretli skôr narodení na vianočnom posedení spojenom s oceňovaním občanov.
Dobrá atmosféra prilákala i tento raz
do Štartu množstvo občanov. Slávnostnú vianočnú atmosféru navodili
deti z MŠ a ZŠ pekným programom.
Vinše detí zo špeciálnej školy uzavreli
jednu časť programu.
V tejto slávnostnej atmosfére odovzdal
starosta obce spolu s poslancami pamätné listy Jánovi Pacigovi st. a Jánovi
Mlynčekovi za aktívnu prácu, Mgr. Va-

lérii Jandovej za prácu s deťmi a mládežou, Jozefovi Lukáčovi za aktívnu
prácu pri organizovaní kultúrnych
a spoločenských podujatí v obci, Júliusovi Šimovčekovi za prácu v TJ Štart,
Elene Kompišovej a Margite Dúbravcovej za aktívnu prácu v JD Slovenska.
Druhú časť programu uviedol spevokol Sv. Jána Krstiteľa, ktorý poslednou
piesňou dojal mnohých prítomných.
Folklórna skupina Vŕbové prútie pripomenula zvyky a piesne spájajúce sa
s vianočným obdobím. Na záver zahriala nielen výborná kapustnica ale

Branislav Böhmer a Rastilslav Urban sa
už tradične starali o dobrý zvuk

i obľúbená domáca skupina Úsvit.
S blížiacimi sa vianočnými sviatkami
a novým rokom poprial starosta obce
Juraj Filo prítomným najmä veľa zdravia a šťastia.

Folklórna skupina Vŕbové prútie

Tanečné vystúpenie si pripravila Mirka
Špačková s Matejom Multáňom
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Aktuality

Stretnutie s Mikulášom

Na toto stretnutie, ako každý rok, netrpezlivo čakali všetci najmenší. Poctivo sa naň pripravovali už niekoľko
dní. Pred tým čistili čižmičky a učili sa
básničky.
A tak sa ani nemohli dočkať, až
po nich prídu rodičia a príde pred školu Mikuláš. Deti vyzvŕtal a vyspovedal
malý zajačik. A Mikuláš? Ten nesklamal ani tento rok. I keď namiesto saní
musel prísť na koči. Mikuláš, ktorý sa
nápadne podobal na uja Jožka Urbana spolu s čertom a anjelom doviezli
okrem radosti a veselosti i plné vrece
sladkostí, ktoré potom rozdali deťom.
Deti mu na začiatku krásne zatancovali spolu s zajačikom, ktorého deti
počúvali presne tak, ako pani učiteľku
Renátku Hurajovú. Čerta sa báli len
niektoré deti a tie, ktoré sa ho nebáli,
rýchlo zistili, že to nie je čert, ale čertica teta Karolčeková. Krásny anjel,
ktorý vyzeral celkom ako teta Dubjelová mnohých očaril. Keď Mikuláš
rozdal i posledný balíček so sladkosťami, prišiel čas s čarovnou pesničkou
„Svieť nám stromček jagavý“, rozsvietiť stromček pri bráne. Majestátne rozsvietený stromček tak rozveselil
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Mikuláša, anjela, ba dokonca i čerta, že si spolu s deťmi ešte na chvíľu
zatancovali.
Mikulášovi sa odchádzalo veľmi
ťažko, ale sľúbil, že príde zas o rok.
Pohľad na krásne rozsvietený stromček nás bude všetkých tešiť počas celého vianočného obdobia.

Jedna vianočná báseň hovorí: „Ó, ľudia nevďační, pre svojho Krista nemáte
miesta. Prišiel vám zaistiť stratený raj –
vy ste mu však dali chliev – staj!”
Ľudstvo ako celok sa veru nevytiahlo... Tisíce rokov ho očakávali, a keď
prišiel, nebolo preň voľného miesta.
Všetko bolo obsadené... Poslali sme ho
za mesto, na to najšpinavejšie miesto.
Najčistejší Boží sa narodil v maštali,
v opravdivej maštali, nie v takej, ako
ju maľujú maliari či umelci, akoby sa
hanbili, že Bohu sme pripravili takéto privítanie v biede a špine. Leží tam
na slame, vo válove ako stála obžaloba
ľudskej tvrdosti a bezcitnosti. My vieme, že ešte horšie sme urobili, keď sme
33 ročného ,,odpratali” z tohto sveta,
keď nám všeličo vyčítal a od nás žiadal.
A zase - za mestom sme ho priklincovali na kríž. „Prišiel do vlastného,
a vlastní ho neprijali (Jn 1,11).“ Tak sa
správal človek k Božiemu Synovi. Povieme si, to vtedy sa tak zachovali, to
my by sme neurobili... Určite? Čo keby
nám tak večer zaklopali na dvere dvaja
pocestní s prosbou o nocľah, chudobní
a ešte k tomu žena v požehnanom stave a neboli by dopravné prostriedky?
Či by neboli mnohé výhovorky, nešli

by tí pocestní z domu do domu a neskončili by niekde za dedinou? V prepychových izbách, u ľudí s chladným
srdcom, by miesta nebolo.
Bezpečným ukazovateľom toho,
koľko by bolo miesta pre Ježiša, Máriu
a Jozefa v našich príbytkoch, je, koľko je pre nich rezervovaného v našich
srdciach. A to naše srdce je veru často
preplnené inými vecami. Je tam toľko
rôznych osôb, vecí, záujmov a túžob,
že pre zrod Božieho Dieťaťa už niet
miesta, a keď, tak nanajvýš na okraji,
periférii srdca.
V nejednej duši je celý panteón
iných bohov, už tam niet miesta pre
pravého Boha, pre niečo duchovného a nadprirodzeného. Betlehemská
bytová kríza nepostihla malého Ježiša len raz. Trpí ňou v nás, v našich
srdciach prepchatými svetskými túžbami, mamonou, konzumom a hedonizmom. A tak sú srdcia pre Krista zamknuté, preňho zase niet miesta. Ako
hovorí báseň: „Hmota, mamona, rozkoš – svet láka – darmo Kristus u dvier
ľudských sŕdc čaká.”
A tak sme často prichádzali už toľké Vianoce k Ježiškovi so svojimi milými zvykmi, folklórom, aj sme si

Cirkev

A vlastní ho neprijali (Jn 1,11)
zaspievali, čo treba vybavili a šli sme
ďalej starými cestami a vlastne sme neraz zabudli, prečo ten Ježiško prišiel.
On ako božský Lekár prišiel uzdraviť
ťažkého pacienta z pýchy, sebectva
a všetkej zloby.
On prišiel učiť ľudstvo láske, pokore, pravde. On prišiel pretvárať ľudské srdcia, aby dokázali milovať, slúžiť a odpúšťať. Od jeho narodenia začína nový vek. –Túto šancu nesmieme
prepásť!
Ako hovorí Shäffer: „Keby sa aj tisíckrát narodil v Betleheme, a nenarodil by sa v našich srdciach, nič by to
pre nás nebolo platné.” To nedovoľme!
Otvorme svoje srdcia pre zrod Božej
lásky, aby Ježiš a jeho učenie našlo živnú pôdu pre rast tých najkrajších ľudských vlastností.
Poskytni nám, Ježišu, veľa vianočných darov – hlavne lásku, pokoj, pravú radosť!
Radostné vianočné sviatky, prežívané predovšetkým v kruhu rodiny
a milostiplný,
požehnaný nový rok zo srdca
všetkým praje a vyprosuje,
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti v Liptovskom Jáne

Spoveď pred Vianocami
Na Narodenie Krista a predovšetkým jeho príchod do nášho srdca sa máme pripraviť aj dobrou svätou spoveďou. V našej
farnosti bude svätá spoveď vo farskom kostole dňa 17.12.2011 od 13.30 - 14.30 hod.
Poriadok svätých omší počas Vianoc v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne
24. 12. 2011

Sobota

7.30 a 24.00 hod.

01. 01. 2011

Nedeľa

11.00 hod.

25. 12. 2011

Nedeľa

11.00 hod.

02. 01. 2011

Piatok

10.00 hod.

26. 12. 2011

Pondelok

10.00 hod.

06. 01. 2011

Nedeľa

10.00 hod.

31. 12. 2011

Sobota

16.00 hod.

Poďakovanie
Rád by som touto cestou chcel poďakovať všetkým rodičom,učiteľkám MŠ, obci Liptovský Ján a všetkým, ktorí podporili a zúčastnili sa brigád zameraných na obnovu a úpravu detského ihriska pri MŠ. Vďaka patrí aj pani učiteľke
Ľubici Uličnej za vypracovanie projektu, na základe ktorého získala finančný príspevok, ktorý bol použitý na realizáciu projektu dreveného vláčika a obnovu detského ihriska.
Roman Krajči
predseda ZR pri MŠ v Lipt. Jáne
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Vzácny človek spojený so slovom Božím
Emeritný biskup Július Filo st. by sa tohto roku dožil 90 rokov. Pri tejto príležitosti evanjelici
organizujú viaceré spomienkové podujatia. Jedným z nich bol aj zborový zájazd, ktorý
sa konal 1. októbra t. r. Evanjelici z Liptovského Jána vtedy navštívili viaceré miesta,
na ktorých brat biskup pôsobil. Zaznela tam aj táto kázeň spolu so životopisom brata
biskupa
List Židom 13, 7–8:
Spomínajte na svojich vodcov, ktorí
vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten
istý včera i dnes i naveky.
To, čo nám tieto slová Písma svätého hovoria, to je veľká vec. „Ježiš
Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“
Pán Ježiš sa za tie stáročia nezmenil.
Stále rovnako miluje, zaujíma sa o nás,
túži po nás, stále s rovnakou mocou
nás chce chrániť, s láskavosťou viesť.
Navyše, keď sa to tak vezme, môžeme
povedať, že ani človek sa za tie stáročia
nezmenil: vo svojich potrebách a túžbach, ale takisto vo svojej hriešnosti,
slabosti. Oveľa viac vieme, oveľa viac
vecí dokážeme, ale vo svojej podstate
sme stále rovnakí. To však znamená,
že Pán Ježiš aj pre nás môže byť veľmi dôležitý a potrebný. A že sa o tom
môžeme poučiť aj v histórii dávnej či
nedávnej, pretože On je ten istý. Preto spomínajme na svojich vodcov. Jedným z nich je aj brat emeritný biskup
Július Filo st.
Pre mnohých z vás je dôvodom
spomínania to, že ste jeho rodina,
jeho rodáci. Je nám blízky, lebo aj on
bol jánčan. Ale veď je veľa jánčanov.
Tak prečo práve On? A prečo takýto
cirkevný zájazd, prečo ho my spomíname práve na tomto mieste? Preto,
lebo to bol vzácny človek, ktorý bol pre
nás všetkých spojený so slovom Božím. Ako pisateľ listu Židom napísal:
„Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie.“ Brat
biskup ho zvestoval. Ale ako ho zvestoval! Bol horlivý kazateľ, ohnivý rečník. Služba zvestovania Božieho slova
bola pre neho veľmi dôležitá, lebo slovo Božie bolo pre neho dôležité, veď
ukazuje na Pána Ježiša Krista, k Nemu
volá, ku spáse, ku životu večnému.
Ako mladý človek zatúžil slovo Božie,
slovo spásy kázať. A toto rozhodnutie
ho sprevádzalo po celý život a z jeho
10

Zborový zájazd po stopách Júliusa Fila st. Návšteva v Košiciach

kázní bolo stále cítiť horlivosť, radosť
zo zvestovania.
Moja stará mama si takisto brata biskupa veľmi vážila a pamätám si
na jej výroky, ktorými ukazovala, že to
bol pre ňu jeden z najmúdrejších ľudí.
Koľko je tých ľudí, ktorí sa vďaka nemu
upevnili vo viere a aký veľký vplyv mal
aj na tú našu vieru!
Spomíname si aj na jeho život. Ja
sám som ho vnímal ešte len ako dieťa či
mládežník. Ale vy ste ho lepšie poznali.
Myslím, že veľmi dobre vystihuje jeho
život to, čo zaznelo včera pri posedení
mužského spevokolu: čosi z neho vyžarovalo. Z veriaceho človeka má čosi
vyžarovať. Má žiť podľa Božieho slova.
Slovo Božie sa má čo najviac odrážať
v živote každého evanjelika.
Autor listu Židom nás vyzýva, aby
sme pozorovali aj koniec obcovania
našich vodcov. A aj pri bratovi biskupovi môžeme povedať, že až do konca
vieru zachoval.
Nakoniec autor listu pripomína:
„Napodobňujte ich vieru.“ Je dobré
mať príklad v živote. Je dobré sa inšpirovať niekým. Latinské príslovie hovorí, že príklady tiahnu. A tak aj z brata biskupa sa môžeme učiť dobrému.

Nebolo by dobré, keby takéto výročia,
spomienky ostali len pri pripomínaní
histórie. Tam by sa stratil podstatný
význam takýchto sviatkov. To najdôležitejšie je predsa, aby sme sa sami
poučili, povzbudili. A tak čo si vezmeš
ty, milá sestra, milý brat, ako povzbudenie do svojho života? Niečo z tej
horlivej služby brata biskupa, keď sa
dokázal mnoho obetovať a pracoval
celý život pre cirkev? Niečo z tej lásky po Božom slove, z túžby spoznávať
ho? Niečo z tej snahy premieňať slovo
na čin, niečo zo zmierlivosti, znášanlivosti, lásky? Nech nám v tom Pán Boh
pomáha. Amen.

Július Filo st.
Brat biskup v. v. Július Filo st. sa narodil 17. decembra 1921 v Liptovskom Sv. Jáne. Vyrastal v skromných
sociálnych pomeroch. Mal dvoch súrodencov. Navštevoval cirkevnú ľudovú školu v Liptovskom Jáne, gymnázium v Liptovskom Mikuláši. Študoval
na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej
Vsi v r. 1938–1942, kde zmaturoval.
Ďalej pokračoval v štúdiu na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil tiež maturitou.

Na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave študoval
v r. 1943–1947. Dňa 29. júna 1947
ho vo Vyšnej Boci ordinoval za evanjelického farára biskup Dr. Vladimír
P. Čobrda. Po ordinácii v r. 1947 pôsobil v duchovnej službe ako evanjelický
farár a neskôr ako biskup Východného
dištriktu ECAV. Od roku 1947 pôsobil
rok ako kaplán v Martine, potom viac

protestantskými, ako aj s katolíckou
cirkvou.
Je autorom viacerých publikácií. Július Filo st. vydal monografiu o Jánovi
Kollárovi, dva diely kázní Slová večného života, biblické meditácie Sme Božie deti, učebnicu Cesta za Kristom,
eschatologickú štúdiu Život po smrti,
teologickú štúdiu Ekumenický dialóg,
teologicko-filozofické eseje Sloboda,
životopisnú knihu Spomienky a úvahy, filozoficko-sociologickú štúdiu Náboženský a sociálny odkaz T. G. Masaryka, výber článkov a statí Klasy života
a množstvo článkov a úvah v cirkevných a sekulárnych periodikách.
Písal až do poslednej chvíle, najmä
do evanjelických cirkevných časopisov – Evanjelického posla spod Tatier
a Cirkevných listov. Zaujímal sa o život vlastnej evanjelickej cirkvi, ako aj
o ekumenickú rodinu iných kresťanských cirkví a celú našu spoločnosť.
Význam aktivít emeritného biskupa
Júliusa Fila st. oceňovali mnohí štátni predstavitelia, ako aj predstavitelia akademických a teologických kruhov rôznych cirkví doma a v zahraničí.
Mesto Košice mu udelilo čestné občianstvo mesta
Peter Taját ev. a. v. farár
www.ecavliptovskyjan.sk

Služby Božie počas adventu a Vianoc 2011
všetky adventné nedele

služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

24. december, sobota, Štedrý deň

Štedrovečerné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

17.00 hod.

25. december, nedeľa,
1. slávnosť vianočná Božie narodenie

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

26. december, pondelok, 2. slávnosť vianočná
Pamiatka Štefana mučeníka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

31. december, sobota,
Záver občianskeho roka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

17.00 hod.

1. január, nedeľa, Nový rok o polnoci

Stretnutie pod vežou

pod vežou ev. kostola

0.00 hod.

1. január, nedeľa, Nový rok

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

6. január, piatok, Zjavenie Krista Pána mudrcom

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.
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Július Filo st., 17. 12. 1921–14. 4. 2004

ako štyri roky bol farárom v cirkevnom
zbore Vyšná Boca. V roku 1950 sa oženil s Elenou rod. Kompišovou, v manželstve sa im narodili tri deti – najstarší
syn Július, dcéry Elena a Viera. V roku
1952 bol menovaný za farára do Veľkej
pri Poprade, kde vykonával aj funkciu
konseniora až do roku 1970. V roku
1975 získal na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave
doktorát teológie v odbore praktická
teológie a filozofia.
V roku 1970 bol zvolený za biskupa Východného dištriktu ECAV
na Slovensku a v tejto službe pôsobil
do roku 1994 a súčasne ako farár košického evanjelického cirkevného zboru. V roku 1999 odišiel do dôchodku
a presťahoval sa do svojej rodnej obce
– Liptovského Jána. V rodnej obci zomrel 14. apríla 2004 vo veku nedožitých 83 rokov. Rozlúčka s ním sa konala 17. apríla 2004 o 13. hodine v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne
za hojnej účasti veriacich. Na pohrebe kázal vtedajší biskup Východného
dištriktu Igor Mišina.
Počas svojej služby sa Július Filo
st. výrazne zasadzoval za riešenie otázok teológie a morálky, vzťahu medzi
cirkvami, ktoré v súčasnosti prerástli
v ekumenickú spoluprácu s cirkvami

Zaujímavosti

Ako ich nepoznáme
Rada by som vám predstavila trochu
inak pani Katku Schrötterová a pani
Ľubicu Uličnú.
Katarína Schrötterová, žije a tvorí v Liptovskom Jáne. Maľbe na hodváb sa venuje od roku 1998. Napriek
tomu, že nikdy predtým nemaľovala, sa
nechala inšpirovať týmto materiálom,
a nachádzala v ňom široké výtvarné
možnosti. Začala sa pohrávať s farbami a so štetcom, najskôr vyskúšala maľovať šatky, kravaty, vankúše, neskôr,
keď sa v roku 2003 presťahovala z Bratislavy do Liptovského Jána, začala
maľovať na hodváb svoje prvé obrazy.
V nich sa usiluje zobraziť najmä medziľudské vzťahy a sú to hlavne pocity,
dojmy, vnemy a emócie, ktoré sú v centre jej záujmu.
V Liptovskom Mikuláši sa verejnosti
predstavila na výstave Odtlačky impresií v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Získala 2. cenu na celoslovenskom
bienále „Textilná tvorba“ v kategórii
„Úžitkový predmet“ za ručne maľovaný textilný záves na hodvábe.
Pani Ľubicu Uličnú z Liptovského Petra rodičia poznajú ako usmiatu
pani učiteľku z Materskej školy v Liptovskom Jáne, kde učí predškolákov.
Vo svojom voľnom čase sa venuje výrobe batikovaných obrazov a iných dekoračných predmetov. Zúčastnila sa
súťažnej prehliadky neprofesionálnej
textilnej tvorby, ktorú každý druhý rok

Z vernisáže výstavy pani Kataríny
Schrötterovej Odtlačky impresií
v Liptovskom kultúrnom stredisku

poriada Pohronské osvetové stredisko,
kde získala 2. cenu v kategórii „Dekoratívny predmet“ za batikované obrazy
Letná búrka I.–II. Na celoslovenskej
tematickej súťaži neprofesionálnej
výtvarnej tvorby pod názvom „Žena
a kvet“ získala hlavnú cenu za batiky
s názvom AKO EKO I. a AKO EKO
II. Teraz je už mnohým rodičom jasné,
prečo na indiánskej noci mali na sebe
deti práve nádherné batikované tričká.
Na záver nám neostáva iné len popriať obom výtvarníčkam, aby ich inšpirácia nikdy neopúšťala.
Monika Urbanová
(zdroj: tlačová správa Liptovského
kultúrneho strediska)

Pani Ľubica Uličná s oceneným batikovaným obrazom Letná búrka I.–II.
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Javor zožltol, jarabina skrvavela, noci
sa predĺžili, jeleňom akoby ktosi čarovným prútikom vrátil hlas; hora sa rozhučala. Ráno padol ľahký mráz, osrienená tráva sa pod raticami starej jele-

nice, jeleničky i jelienka akoby lámala.
Takmer nečujne kráčali malou úžľabinkou, hustou horou rovno do kopca. Jelenica pozná túto cestu, kráča ňou už
ktovie koľkú jeseň. Zastala až na kraji
hory, dlho a pozorne hľadela pomedzi
štíhle sviece smrekov a hrbaté kmene
javorov. Deň preležali v húštine, navečer sa zasa vytiahli pod javory. A vtedy prišiel. Stará jelenica ho počula už
zďaleka, kráčal v jej ranných stopách,
praskali konáriky, šuchotalo ihličie.
Zareval. Jelenica akoby schovaná čakala. Jeleň však vyšiel z hory až keď
sa celkom zvečerilo; na hlave korunu
z hrubých kmeňov a spleť pravidelných vetiev. Podišiel k jelenici, jeleničku a jelienka si nevšímal. Zdvihol hlavu
na hrubom krku, konce parohov sa mu
dotýkali chrbta a zaručal. Rozkazovačne, sebavedome.
Obraz akoby vystrihnutý z knihy
Igora Mráza Horár Sever. Vrchol poľovníckej sezóny, túžobne očakávaný
vari každým poľovníkom. S približujúcim sa septembrom čoraz častejšie
padajú v poľovníckej obci otázky: „No
čo, už u vás ručia? Už sa ozývajú?“ Najskôr poskromne, no so stúpajúcim dátumom čoraz častejšie králi našich hôr
ohlasujú svoju prítomnosť. Vtedy hádam každý poľovník siahne po ruksaku a flinte, dlhé dni a noci trávi počúvaním, zakrádaním sa a hľadaním toho
„svojho“ kráľa. Ako hlucháň v toku, poľovník vtedy nevidí a nepočuje nič iné
len hromové hlasy kráľov slovenských
hôr. Obdobie ruje pominie, poľovnícka
sezóna pokračuje, no vrcholné vzrušenie postupne opadáva a k poľovaniu sa
pridávajú ostatné povinnosti.

Niežeby dovtedy poľovník zaháľal,
veď po období zimy musel skontrolovať
a opraviť poškodené posedy a krmelce,
vydezinfikovať ich, vyhrabať lúky, vyniesť jarnú dávku soli, prečistiť chodníky. Zakvitnuté a voňavé júnové lúky
zasa hovoria jasnou rečou: „Treba nás
pokosiť, je čas.“ Pokosené a usušené
seno končí v senníkoch a krmelcoch,
kde si ho zver v čase núdze nachádza.
Jesenné obdobie je časom intenzívnej poľovníckej aktivity, ale i časom príprav na dlhé obdobie núdze pre lesnú
zver. Snehobiela prikrývka sťaží zveri

pohyb, obmedzí dostupnosť prirodzených zdrojov potravy a vtedy sa musí
poľovník, ako dobrý hospodár, postarať
aby zver netrpela núdzou. Táto zákonom
stanovená povinnosť, ale i prirodzená
zodpovednosť poľovníkov, každoročne
vyúsťuje do zabezpečenia a uskladnenia krmiva (kukurice, slnečnice, ovsa,
pliev, repy, jabĺk atď.), ktoré sú potom
priebežne počas trvania núdze, čo je
v našich podmienkach takmer 180 dní,
rozvážané na krmoviská.
Takto pripravená a organizovaná
starostlivosť je predpokladom na to,
aby zver prečkala čas núdze v dobrej
kondícii, aby sa udržali primerané stavy
zveri s očakávaním dobrého a zdravého
prírastku v ďalšej poľovníckej sezóne.
Poľovná spoločnosť Sankt Hubert
a.s., už ôsmy rok prevádzkuje poľovný
revír Ďumbier o celkovej výmere 4 860
ha. Za toto obdobie vybudovala alebo

zrekonštruovala 6 poľovníckych chát,
25 posedov a lavičiek, 22 senníkov
a prikrmovacích zariadení, vybudovala
centrálny sklad krmiva. Okrem toho sa
jej členovia zapájajú i do spoločenského života obce (Jánske dni, oslavy SNP,
iné akcie neperiodického charakteru).
Spoločnosť a jej predstavitelia, akcionári a výkonný manažment podporuje a napomáha rozvoju obce Liptovský
Ján ako i Jánskej doliny (pomoc pri budovaní protipožiarnych ciest v doline,
podpora bytovej výstavby, každoročná
vecná a finančná podpora obce, resp.

obcou organizovaných podujatí, podpora športových a kultúrnych podujatí, pomoc a podpora urbárskych spoločenstiev, podpora cirkví).
Súčasní členovia sú: Ján Capko,
František Čenka, Ján Čuhanič, Vladimír Gera, Dušan Jančovič, Imrich Jančuška, Milan Jezný, Jaroslav Kompiš,
Vladimír Kňava, Pavol Lukačík, Milan
Melna, Eduard Mlynarčík, Michal Mlynarčík, Roman Pajonk, Ivan Piatka,
Milan Šuchtár, Pavel Repček, Viliam
Tomo, Ján Vyšňan.
Ing. Dušan Jančovič a Ing. Ján Vyšňan
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Zachovávajme a zveľaďujme dedičstvo
Malá historická obec Liptovský Ján,
učupená pod Nízkymi Tatrami, dostala do vienka vzácne dary: mimoriadne krásnu prírodu s najkrajšou dolinou
v Nízkych Tatrách, bohatý a vzácny kras,
prírodné útvary a úkazy, minerálne a termálne pramene, svojskú architektúru,
ktorá sa v podobnom zoskupení nevyskytuje asi nikde v celej republike. Liptovský Ján bol od roku 1960 vyhlásený
za pamiatkovú zónu a v deväťdesiatych
rokoch mu bol priznaný štatút kúpeľného miesta. Zmyslom uznaní je chrániť historické jadro obce i celé okolie. Je
potrebné využiť všetky zdravé a najmä
prázdne objekty v prospech cestovného
ruchu. Žiaľ, toto sa neplní. Kaštiele chátrajú a vzácne murované želiarske domky,
doplňujúce kolorit obce sa likvidujú a nahrádzajú gýčmi.
Najstaršia zachovaná stavba v Liptovskom Jáne je rím.- kat. kostol, ktorý

bol postavený v neskoro-románskom
rustikalizovanom slohu z obdobia druhej polovice 13. storočia.
Prieskumy potvrdzujú, že dnes stojace kaštiele vznikali v období renesancie
a baroka (16. až 19. storočie). Urbanistické riešenie obce vychádzalo z funkcie
zemianskej dediny, ktorá bola spojená
so Svätojánskou dolinou. Stavitelia pôvodnej výstavby dbali na to, aby osídlenie
zachovalo charakteristický ráz krajiny.
Kaštiele projektoval francúzsky architekt
Gillbert so synom Mikulášom. Vypracovali aj projekt vodovodu.
Málo sa upravujú studničky, prestali sa značkovať a upravovať turistické
chodníky. V Jánskej doline nastala nerovnováha medzi poňatím ochrany prírody a pôsobením užívateľov lesa. A tak,
voľakedy slávna „Svätojánska dolina“
(kedysi známy turistický pojem) s cieľom
na Štefánikovej chate pod Ďumbierom,

Školstvo

Tekvicové variácie
Hoci jeseň bola krásna a teplá, predsa
sa s ňou treba rozlúčiť. Tento rok celkom netradične - tekvicovými variáciami. Tekvice sa v materskej škole zhromažďovali niekoľko dní – od tých najmenších ozdobných až po tie najväčšie
– obrovské. 24. októbra sa o 16.00 hod.
materská škola nezatvorila ako zvyčajne. Pani učiteľky všetkých privítali, priblížili cieľ spoločného stretnutia. Nezabudli zaželať veľa tvorivých nápadov
a pripomenúť, aby sa počas práce nezabudli občerstviť dobrotami, pripravenými práve z tekvice. Tie pre všetkých
pripravila vedúca školskej jedálne pani
Jelka Tomková a pani učiteľky. Práca sa
ozaj darila, čoho dôkazom boli vyrobené tekvičky. Tie najmä v raňajších hodinách vítali deti v materskej škole v plnej
Renáta Hurajová
kráse.

14

stráca svoju krásu i turistické hodnoty.
Hoci chceme dnes zdvihnúť ekonomiku
pomocou vidieckej turistiky, no spôsob
pozná len veľmi málo ľudí. V obci Liptovský Ján je potrebné vytvoriť živé informačné centrum. Zabezpečiť kontrolovaný vstup do doliny, vytvoriť odstavné parkovisko s vyberaním parkovného
(podobne ako v Žiarskej doline). Čo však
pokladám za najnutnejšie a najdôležitejšie – zbytočne nečakajme, začnime
upravovať a zveľaďovať sami, obec, jej
okolie, vykášajme zaburinené priestory
popri cestách (tak ako kedysi). Financie
sú síce dôležité, ale nič nejde bez snahy
a nadšenia pre vec. Nech nám i v tomto slúži ako príklad čistota prírodného
prostredia a obcí v blízkych alpských oblastiach, ktorú tak obdivujeme, keď sme
u nich. Čo nám však bráni v tom, aby nás
podobne obdivovali i druhí?
Ján Hlavienka

Školstvo

Svätojánsky detský kútik

Traja chrobáci

Takto sme nazvali projekt zameraný
na zefektívnenie priestoru školského
dvora. Motivovala nás najmä absencia oddychového miesta na sedenie
a relax. Miesta, ktoré by slúžilo sedemdesiatim deťom z materskej školy, rodičom detí, zamestnancom materskej školy, obyvateľom a návštevníkom obce Liptovský Ján. O grant pre
projekt sme požiadali, po vyhlásení
grantového kola, Komunitnú nadáciu
„Liptov“ a boli sme úspešní. Predmetom projektu bola renovácia jestvujúceho zariadenia a demontáž nefunkčných častí, ohrozujúcich bezpečnosť
a zdravie deti– hojdačky, šmýkačka,
kolotoč, obruba pieskoviska. Celý areál
sme oživili pestrými nátermi. Plán realizácie projektu bol vypracovaný na tri
mesiace. Prvú brigádu sme v areáli
uskutočnili koncom septembra , kedy
boli odstránené staré nefunkčné objekty, opravené a nátermi spestrené zariadenie dvora. Časť rodičov sa zúčastnila
pri práci s drevom – odkôrovanie guľatiny. Účasť rodičov bola úctihodná – 22
rodičov a 3 zamestnanci MŠ. Na druhej brigáde sa zúčastnilo 6 rodičov
a projekt dostal reálnejšie tvary. S pomocou motorových píl a brúsky vznikol drevený oddychový vláčik, ktorý
na druhý deň prešiel záťažovou skúškou tých najpovolanejších – detí. Na 3.
brigáde boli skompletizované sedačky
a upravené prostredie školského dvora siedmimi rodičmi. Na poslednej brigáde deviati rodičia pestrofarebnými

nátermi upravili vláčik. Tým bolo vytvorené miesto pre oddych, relaxáciu, hry detí i stretnutia rodičov detí aj
mimo prevádzky materskej školy.
Získaný grant bol vo výške 200 €,
náš vlastný vklad 20 €. Sponzorský
vklad – drevená guľatina v hodnote
100 €. Do projektu bolo priamo zapojených 38 ľudí, spolu dobrovoľne odpracovali 150 hodín v celkovej hodnote 345 €. Celková hodnota diela je
669,54 €.
Naše poďakovanie patrí starostovi
obce a zamestnancom OÚ, urbárskemu spoločenstvu Komposesorát Bielo-Marušová, p. Petrovi Mlynčekovi
za sponzorskú pomoc a ústretovosť
pri realizácii projektu. Predovšetkým
zamestnancom
materskej
školy
a všetkým ochotným rodičom detí navštevujúcich materskú školu.

Dvadsiatehopiateho novembra 2011
predškoláci navštívili v DK v Liptovskom Mikuláši divadelné predstavenie „Broučci“, ktoré bolo súčasťou
celoštátnej súťažnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel s medzinárodnou účasťou, PAN 2011.
Aj keď súbor KRAPET pochádza
z Prahy, jazyková bariéra nehrozila, keďže hlavným komunikačným
prostriedkom bol pohyb. Pozornosť
detí udržali v pohotovosti nielen pohybové kreácie troch predstaviteľov
sveta hmyzu, ale aj neustále sa meniaca scéna, ktorej základ tvorila farebná molitanová stavebnica, detskému divákovi veľmi blízka. V maximálne možnej miere sa celý čas rozvíjala
detská predstavivosť a fantázia, a tak
sa deti s hlavnými hrdinami mohli
ocitnúť na lúke, na ihrisku, vo vlaku,
na lodi, v lietadle, či v dome.
Veľkou devízou detských predstavení je neustály kontakt hercov s divákom. Traja herci – chrobáci svojimi
pohybovými kreáciami neustále komunikovali s deťmi, dvíhali ich zo stoličiek, až to skoro vyzeralo ako na napínavom futbalovom zápase.
Chceme poukázať aj na výber hlavnej myšlienky celého predstavenia.
Predstavitelia príbehu rozohrali čaro
vznikajúceho priateľstva, ktoré spočiatku musí prekonať veľa prekážok
a nedôvery spôsobenej najmä neznalosťou, ale nakoniec prerastie v prekrásny, pre nás všetkých taký dôležitý
cit.
Na záver by sme sa aj my, učiteľky,
chceli interpretom poďakovať, že nás
svojim predstavením preniesli o pár
rokov späť, keď sme na televíznych
obrazovkách sledovali obľúbenú rozprávku Traja chrobáci.

Ľubica Uličná

Gabriela Kompišová
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Akcie Školského klubu detí

Školský klub detí (ŠKD) zorganizoval
od septembra tiež niekoľko zaujímavých
akcií.
Začiatkom októbra (05. 10.) sme využili posledné teplé jesenné dni a zorganizovali našu Šarkaniádu. Po nevyhnutných prípravách v škole sme hneď popoludní vyrazili na Dubec. Počasie nám
prialo – pofukoval mierny vetrík, a tak
tým zručnejším lietali šarkany vysokoprevysoko. Dvom alebo trom šarkanom
sa lietanie a okolité stromy a kríky tak
zapáčili, že uleteli. Jeden tak, že sme ho
vôbec nenašli. Niektorým šarkanom sa
viac páčilo na zemi a lietať nechceli, čo si
vyžiadalo niekoľko detských slzičiek. Napriek tomu sa popoludnie vydarilo, dôkazom čoho je, že sme inšpirovali niekoľko
rodičov, aby si urobili vlastnú rodinnú

Šarkaniádu. Dokonca sa im podarilo
nájsť strateného šarkana, za čo im touto
cestou ďakujeme.
Aby sme žiakom prvého stupňa spestrili vyučovanie usporiadali sme od 17.
do 21. 10. Týždeň jesenných farieb. Deti
prichádzali do školy každý deň oblečené
do inej jesennej farby – žltej, zelenej, červenej, hnedej a oranžovej.
Aj žiaci 2 . stupňa ZŠ dlabali tekvice.
Priniesla ju do školy pani učiteľka Fröhlichová z ich vlastnej bohatej úrody. Boli
také ťažké , že sa museli priviesť autom.
Na nevšednú tvorivú prácu sa podujali deviataci. Na etickej hodine si vysúkali
rukávy, vyzbrojili sa ostrými nožíkmi, lyžicami a dobrou náladou. Dielo sa vydarilo a dvaja veselí strašiaci zdobili vestibul
školy zo dva týždne, až kým zvnútra nezačali hniť. Naše tekvice v ŠKD boli síce

o niečo menšie (o veľa), ale neboli o nič
menej strašidelnejšie. Našu akciu sme
nazvali Tekvicová paráááda a bola to naozaj paráda. Deti poctivo vydlabávali dužinu z tekvíc a vyberali, ako svoje tekvice
vyzdobia. S vyrezávaním a zdobením už
pomáhali pani vychovávateľky a pani učiteľky. Vyzdobené tekvičky nám niekoľko
dní zdobili vestibul, potom si ich deti zobrali domov a ešte začas strašili na komMgr. Zuzana Daňová
poste.

Dni zdravej výživy v škole
Najväčším prírodným zdrojom vitamínov je ovocie a zelenina. Každoročne na našej škole prebieha na prvom
stupni ochutnávka týchto prírodných
produktov. Žiaci spolu s pani učiteľkami pripravili ovocné aj zeleninové
misy, vytvorili ovocníčkov a ovocnozeleninové ozdoby. Zábavnou časťou
dňa bola ochutnávka so zatvorenými
očami. Hravou formou žiaci spoznali jednotlivé druhy ovocia a zeleniny,
určili ich chute aj tvar. Prváci sa pochválili aj svojím talentom pri kreslení rôznych ovocníčkov.
Neoddeliteľnou súčasťou zdravej
výživy je aj mlieko a mliečne výrobky.
Ako sa k nám dostane mlieko sa žiaci dozvedeli sledovaním DVD – Cesta
mlieka, štvrtáci vytvorili pútavé plagáty a všetci žiaci sa pochválili svojou
mliečnou desiatou.
Mgr. Kvetoslava Čenková
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Dozvedeli sme sa, že obec aj naša škola
sa zúčastnia cvičenia civilnej ochrany,
v ktorom sa precvičí pripravenosť obcí
Podtureň, Liptovský Ján v prípade, že
by hrozilo pretrhnutie hrádze na elektrárni na Čiernom Váhu.
Témou cvičenia bola „Havária
na vodnej stavbe Čierny Váh s možnosťou prielomovej vlny, organizácia, riadenie a vykonávanie kolektívnej ochrany osôb a záchranných prác po vzniku
krízovej situácie.“
Cieľom cvičenia bolo overiť činnosť
orgánov krízového riadenia Obvodného úradu Liptovský Mikuláš, Obce
Podtureň, Obce Liptovský Ján a Základnej školy s materskou školou Liptovský Ján po vzniku, pri zmene a samotnom riešení situácie.
Každá z dotknutých organizácií
mala svoje úlohy. Aj naša škola mala
úlohu – ako jediná aj s priamou činnosťou: zvolať krízový štáb, zabezpečiť
jeho činnosť, zhodnotiť vznik krízovej
situácie s dôrazom na prípravu vlastnej evakuácie školy na predurčené
miesto a na príjem evakuovaných osôb
z ohrozených obcí.
Žiaci školy majú dvakrát do roka
Účelové cvičenia, kde plnia obsah podľa tematických celkov v každom ročníku. Napr. sa učia varovné signály, čo má
obsahovať lekárnička, z čoho sa skladá a na čo sa používa ochranná maska, rúško, ako si majú ošetriť poranené miesta na tele, ako poskytnúť prvú
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Čo treba robiť, ak sa pretrhne
hrádza

Žiaci sa učili
v kultúrnom
dome

pomoc, ochrániť prírodu a orientovať
sa v nej, bezpečne sa správať v škole,
dodržiavať pravidlá cestnej premávky
a podobne.
V rámci okresného cvičenia sme
si dňa 19. 10. 2011 precvičili evakuáciu budovy. Riaditeľka školy vyhlásila
okamžité opustenie budovy školským
rozhlasom. Žiaci pod vedením paní
učiteliek sa zhromaždili na chodbách
a organizovane odišli do šatní, kde
sa preobuli a nastúpili pred budovou
školy.
Keby takáto situácia nastala naozaj,
žiaci z Liptovského Jána by išli domov,
žiaci z ostatných obcí by čakali na svojich rodičov v škole, kde by boli umiestnení dovtedy, kým by celý organizačný
štáb v obci nedal ďalšie pokyny.
Zaujímavá je nasledovná charakteristika záplavovej vlny: v Kráľovej Lehote by bola vlna vody vysoká 4,4 metra za 35 minút v Podturni by dosiahla
výšku 1,3 metra a dorazila by za 103
minút . Liptovský Ján by vlna nezasiahla, preto by sa všetky odvedené zvieratá a obyvatelia zhromaždili v škole
a odtiaľ by sa umiestňovali postupne
do zariadení v Jánskej doline. Voda
by zasiahla vo výške 0,5 m aj Palúdzku – Liptovský Mikuláš po 137 minútach. Aj keď sme cvičenie – evakuáciu
v škole zvládli na výbornú, dúfajme, že
hrádza je pevná a takéto niečo sa nikdy
skutočne nestane.

Žiaci Základnej školy v Liptovskom
Jáne sa 16.11.2011 učili v sále Kultúrneho domu v Uhorskej Vsi. Nepoužívali ani tabuľu, ani kriedu. Ich
vyučovacou pomôckou bolo hovorené slovo z plátna a z úst p.učiteľky V.
Šimovčekovej.
Na úvod si pozreli prezentačný film
o Liptovskom Jáne. Potom nasledovala krátka prednáška o obci Uhorská
Ves, ktorá je najstaršou obcou v Liptove. V zrekonštruovaných priestoroch
sály kultúrneho domu sa uskutočnila v roku 2010 oslava 780. výročia jej
založenia.
Druhým filmom bola prezentovaná
Miestna akčná skupina Horný Liptov,
ktorá podporuje tento región.
Na záver si žiaci prezreli nimi vybratý film Surfisti.
Pani učiteľky a žiaci boli veľmi spokojní a prajú si, aby takýchto akcií bolo
čo najviac. Aj takto sa dá učiť regionálna výchova a to vďaka oprave plynového potrubia v obci Liptovský Ján,ktorá
bola naplánovaná na tento deň.
Za to, že sa akcia mohla uskutočniť
patrí poďakovanie OÚ v Uhorskej Vsi
pod vedením pána starostu pána Vladimíra Multáňa a našej kolegyni, poslankyni OÚ, Daši Tkáčovej.

Mgr. Jana Pivková

Mgr. Viera Šimovčeková
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Jánske dušičky

Už po druhýkrát sa konalo podujatie Jánske
dušičky pod záštitou Občianskeho združenia
Jánska dolina a obce Liptovský Ján. Napriek
počiatočným obavám sa podujatie vydarilo a ani
počasie ho neskazilo. O dobrú náladu sa postaral
čert Vlado za občasnej pomoci čertice Lenky
a tajomného fantóma

Dom
podzemia

Jánske dušičky v jaskyni
Ba veru zavítali „dušičky “a nielen tie
jánske, aj ku nám na jaskyňu. Zrkadlili
sa v šťastných pohľadoch detí. Na ceste tajomným podzemím jaskyne mohli
stretnúť čertov, strigy, víly, ba keď sa
pozornejšie zahľadeli, isto iste zbadali aj duchov, ktorí splývali so stenami
jaskyne.
Naši čerti nestrašili, no zato mali
úsmev od ucha k uchu. Strigy nelietali na metlách, bo v jaskyni je predsa len ťažšia pilotáž, no namiesto
toho sa hojdali na hojdačkách a jedna mala dokonca na nohách krásne
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červené dreváky, za ktoré by sa nemusela hanbiť ani sólistka rómskeho divadla. Na šmykľavé kamenné schody
upozorňoval najmenších návštevníkov pavúk Abrahám. Celé to mal pod
palcom ujček Staniš, ktorý si od nás
namiesto honoráru zapýtal rezerváciu
pľacu na našom podzemnom cmiteri.
Že sem tam niektoré dieťa od strachu aj zapišťalo? Veď to bola vlastne
pochvala. Aké by to boli dušičky bez tajomna, rozprávkovosti, nadprirodzena
a štipky strachu? O rok sa na vás opäť
strašidlá z jaskyne
tešíme.

Jaskyniari zo Stanišovskej jaskyne si
osvojili myšlienku postaviť expozíciu
o podzemí v obci alebo v jej blízkom
okolí. „Dom podzemia” ako nazvali svoj projekt budú prevádzkovať ako
doplnok k sprístupnenej jaskyni v doline. Obec Liptovský Ján bola ústretová
a na tento účel prenajala dom Pod Vežami č. 150. A o čom bude Dom Podzemia? To ostáva tajomstvom, ktoré
jaskyniari nechcú prezradiť a ostávajú
nám len tieto tajomné vety:
„Banícka výdreva vedie do tajuplných chodieb osvetľovaných olejovými kahancami. Banské chodby vyústia do siene, kde je vždy priestor pre
mýty ríše podzemia. Odtiaľ je to už len
kúsok do sveta tajomných únikových
chodieb, do podzemných krýpt a nekončiacich labyrintov.“
Koniec prác je naplánovaný na začiatok leta 2012, ale keďže je to s tajomstvami a mýtmi vždy neisté uvidíme, či sa termín podarí stihnúť.
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Legenda: ADVENT, AFÉRA, AGÁT, AGENT, ALMANACH, ARCHA, ÁBEL, ÁRON,
BANÁN, BARDEJOV, BETEL, BITKA, BLATO, BLUD, BOLESŤ, BRADA, CELA,
DEKANÁT, EFEZ, ELIÁŠ, ELIZEUS, ENOCH, ESEJ, HELMA, HLAD, HMAT,
HOREB, HRAD, HRACH, HRANICA, IHLA, IZÁK, JAVOR, JOEL, KABÁT,
KALICH, KORINT, KRÍŽ, KRST, MISIE, NAIM, NINIVE, OBUV, OLEJ, OLIVA,
POKÁNIE, RYBA, VIANOCE.
Tajničku osemsmerovky tvorí 37 nevyškrtaných písmen.

Sudoku

Tajnička osemsmerovky znie: „

Autor: Mgr. Marek Pataky

4
9
2

8

7

5

6

4
6
4

3
8
1

1
7

8

9
5
4

5
6

5
2

1
5

2
1

3

7

4

7
3
1

8

4

5

2
8

7

6

4

9
6
3

7
9

2

8
3

3
5
6

1

2

4

3
1

8
5

k jeho nedožitým sedemdesiatinám.
Rodák z Liptovského Jána, ktorému
príroda prirástla k srdcu. Už ako chlapec v mladšom veku behával s kamarátmi po lese. Netušil, že beh sa stane
jeho životnou láskou. Húževnatosťou,
vytrvalosťou a pevnou vôľou sa dopracoval k veľkým bežeckým úspechom.
Spomeňme si, ako sa k atletike dostal
a aké úspechy dosiahol. Spomeňme
niektoré. Po skončení základnej školy
nastúpil do strojárskeho učilišťa v Martine, kde sa začala jeho športová kariéra, kde dosiahol prvé víťazstvá v ľahkej
atletike už ako dorastenec. Postupne

S priateľom olympijským víťazom z Tokya
’79 v behu na 5 a 10 km p. Gamudy
z Tuniska

sa prebojoval do reprezentácie, kde
najlepšie úspechy dosiahol vo vytrvalostnom behu na 3 km, 5 km a 10 km.
Československú republiku a tým aj
našu obec reprezentoval na mnohých
medzinárodných pretekoch v Moskve,
Varšave, Berlíne, Paríži, Budapešti.
Významné víťazstvo dosiahol v roku
1965 na medzinárodných pretekoch
Beh februárového víťazstva v Prahe, kde obsadil prvé miesto. Vtedajšie
športové denníky vyšli s titulkami „Brtáň prekvapil Prahu“, rodák z Liptovského Jána… V tom roku sa zúčastnil
behu L´Humanité v Paríži, kde skončil na osemnástom mieste ako najlepší z československých reprezentantov.
V tom istom roku na majstrovstvách
ČSSR v cezpoľnom behu v Pardubiciach obsadil druhé miesto, podobne
aj na majstrovstvách ČSSR na dráhe
v behu na 5 km v Zábřehu na Morave
obsadil tiež druhé miesto. Počas aktívnej atletickej činnosti reprezentoval
Československú republiku 25 krát.
ÚV ČSTV v Prahe mu v roku 1960
udelilo titul „Dorastenecký preborník
Československej socialistickej republiky pre rok 1960 v behu na 300 m“.
ÚV ČSTV v Prahe udelilo Vladimírovi
Brtáňovi v roku 1983 Verejné uznanie
tretieho stupňa za zásluhy a rozvoj československej telesnej výchovy.
Po skončení aktívnej činnosti sa
venoval rozvoju telovýchovy a športu v obci.Aktívne sa podieľal na práci

Mezdinárodný maratón mieru v Košiciach
v roku 1964 so štartovným číslom 35
Vladimír Brtáň

turistického a lyžiarskeho oddielu.
Aktívne sa podieľal pri výstavbe vleku údolnej stanice v Javorovici, ale
aj pri výstavbe v obci – Domu smútku, prístrešku pri Teplici, hotela Štart
a na mnohých iných brigádnických
prácach v obci. Za túto aktivitu obdržal
uznania a pamätné listy od OV ČSTV
v Liptovskom Mikuláši a od obce.
Jeho aktívny život pretrhla náhla
smrť vo februári pred dvadsiatimi rokmi. Česť jeho pamiatke.

Šport v škole

Športová činnosť v našej škole pokračuje aj v tomto školskom roku. Strelecký
krúžok vedie Mgr. Janka Králiková. Futbalový krúžok v dvoch oddeleniach vedie
pán Ján Brziak a rozbehli sme aj nový krúžok pre najmenších Športové hry, ktorý
vedie Mgr. Kvetoslava Čenková.
Zúčastňujeme sa rôznych okresných súťaží a turnajov, ktoré poriada CVČ v Liptovskom Mikuláši, Jednota „CUP“ a Mc Donald. Doteraz máme za sebou okresné
kolo v cezpoľnom behu starších žiakov a čoraz viac populárne futbalové turnaje.
Mladší žiaci medzi piatimi mužstvami skončili na 4. mieste, starší žiaci v silnej
konkurencii hokejovej a futbalovej školy z 12 mužstiev obsadili výborné 3. miesto.
V turnaji sme porazili ZŠ Bobrovec, ZŠ Liptovský Hrádok a dokonca aj Gymnázium Liptovský Hrádok. V novom roku nás čaká okresná strelecká liga a ďalšie futbalové turnaje pre všetky tri naše mužstvá. Tak nám všetkým držte palce! Ján Brziak
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Spomienka na Vladimíra Brtáňa,

