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Nepravidelný občasník obce Liptovský Ján
Aktuality v obci

Obecný úrad
informuje

Viete čo je nové?
Takto to môže vyzerať už v roku 2010.
(viac na str. 2 )

Zaujímavosti

Šport
Školstvo

Cestovný ruch

Aké zmeny prinesol nový školský zákon?
(viac na str. 18)
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Tri otázky pre starostu ???

☑

Čo je nové v ocbi sme sa opýtali starostu Juraja Filu?
Počas leta bolo v obci stále veľa práce
charakteru málo viditeľnej, ale veľmi
prospešnej. Spomeniem aspoň niekoľko drobných vecí, ktoré sme realizovali. Napríklad, urobilo sa parkovisko pred domom smútku a opravila
sa cesta k cintorínu. Prebehla rekonštrukcia v materskej škole, vybudovali sa toalety pri Kadi. V spolupráci
s majiteľmi lesov v Jánskej doline sa
opravila cesta do doliny až po horárne
pred Bystrou. Celé leto bolo najviac
práce s udržiavaním poriadku v obci
– odpratávanie smetí, kosenie a robenie poriadku po vandaloch, ktorí
neprestávajú vyčíňať ani teraz po lete.
Naposledy odtrhli poštovú schránku
a poprevracali kontajnery na separovaný odpad. Najhoršie na tom
je, že vandali sú 14–15 ročné deti z
Liptovského Jána, Podturne a Uhorskej Vsi. Neuvedomujú si, že ničia náš
spoločný majetok.
Veľa práce sa venovalo aj príprave
projektov revitalizácie obce. Môžem
však skonštatovať, že projekty
úspešne napredujú. Kultúrny dom je
už projektová dokumentácia dokončená, je vydané stavebné rozhodnutie
a už sa len čaká na vyhlásenie výzvy
Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja. Druhý projekt revitalizácie
obce je v štádiu pred územným konaním a výzva sa očakáva vo februári
2009. Stále sa intenzívne pracuje
na vytvorení stavebných pozemkov
pri družstve. Dospeli sme k dohode
s majiteľmi pozemkov a už by nič
nemalo brániť tomu, aby sa v roku
2009 vytvorilo územie, kde vzniknú
stavebné pozemky pre 28 rodinných
domov. Samozrejme je potrebné urobiť ešte veľa práce.
Ale najviac radosti mi prinieslo
posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa schválilo, že
v obci sa budú stavať ďalšie bytovky.
Lokalita na výstavbu sa schválila pri
futbalovom ihrisku. Budú sa stavať
byty nájomné, ale aj do osobného
vlastníctva. Je to veľmi pozitívny krok,
lebo napríklad na začiatku školského

roka sme v našej
škole privítali zase
o štyroch žiakov
menej. Teraz našu
základnú
školu
navštevuje
len
110 žiakov, čo je
strašne málo. Nato, Pohľad z novej tribúny pri TJ
aby škola fungo- Štart na plánovanú výstavbu.
vala hlavne po ekonomickej stránke,
by bolo treba, aby
ju
navštevovalo
minimálne
150
žiakov.
Nové bytovky
prinesú aj nových
obyvateľov, za ktorých obec dostane
podielové
dane,
ktoré sa použijú
Pohľad z východnej strany
hlavne na ďalší
na plánovanu výstavbu.
rozvoj obce. Pod
novými bytovkami
vzniknú priestory,
v ktorých sa budú budovať služby, je príjem posudzovaných občanov.
Všetky informácie, ktoré sú potrebné
ktoré v našej obci citeľne chýbajú.
radi poskytnú pracovníci obecného
Kedy sa začne výstavba ďal- úradu. Samozrejme budeme uprednostňovať mladé rodiny s deťmi, lebo
ších bytoviek?
ako som už spomínal potrebujeme
Všetko potrebuje svoj čas 16. 9. sa
uznesením schválila lokalita a vý- udržať chod základnej školy. Prví
nájomcovia by sa mali sťahovať už
stavba. Teraz
musia nasledovať
na začiatku roka 2010. Keď začneme
kroky, ktoré budú viesť k vydaniu
územného a stavebného povolenia. hovoriť o bytoch do osobného vlastníctva, tam je trošku iná situácia.
Čas na tieto úkony je pri najlepšej
Samozrejme si opäť treba dať žiadosť
vôli tri mesiace. Čiže reálny začiatok
na obecný úrad, treba presne poveje koniec tohto roka alebo začiatok
roka 2009. Všetko záleží aj od pove- dať o aký byť máte záujem (1, 2, 3, 4
izbový). Na základe týchto požiaternostných podmienok.
daviek sa upraví projekt a začne sa
Aké budú kritériá pre získa- výstavba predpokladám v lete 2009.
Plánujeme stavať dva bytové domy,
nie bytov a kedy sa budú sťa
spolu 32 bytov. Viem, že sa opakujem,
hovať noví nájomníci?
ale potrebné informácie radi podáme
Budú sa stavať byty nájomné a byty
na obecnom úrade.
do osobného vlastníctva. Nájomných
bytov budeme stavať osem jednoizNa záver poviem len toľko, veľmi
bových, 16 dvojizbových a 28 trojiz- sa teším na to, že sa naša obec výstavbových. Tieto byty sa začnú stavať
bou bytových domov omladí, prídu
ako prvé v troj bytových domoch. noví ľudia, ktorým urobíme určite
Na získanie bytu je potrebné dať
veľkú radosť. Dáme im priestor, kde
si žiadosť na obecný úrad. Ďalšie
si budú môcť žiť svoj život v pokoji
kritéria určuje Štátny fond rozvoja
a šťastí.
bývania. Jedno z hlavných kritérií
Starosta Juraj Filo

☑

☑

Na tejto strane si
môžete
pozrieť
situáciu t.j. umiesnenie
bytoviek
(fotka hore). Ďalej
rôzne pohľady na
plánovanú výstavbu pri TJ Štart (fotka v pravo a fotky
dole), ako to bude
po ich vybudovaní..
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Návrat k tradíciám

Jánske slávnosti
„Dáva sa na všeobecnú známosť…“
Hoci sa u nás Jánske slávnosti konajú „tak povediac už od jakživa“, ich takto v poradí druhý ročník „Svätojánske noci
po novom“ bol zameraný nielen na zachovanie dávnych tradícií, ale predovšetkým aj na spropagovanie celého Liptovského Jána a celej
Jánskej doliny.
Skúsme si spoločne pripomenúť toto pekné a myslím
si že aj celkom vydarené
podujatie.
Slávnostné otvorenie a zahájenie Jánskych slávností pri „Teplici“. Príhovor starostu
Juraja Filu, vystúpenie ľudovej hudby Bystrianka (obr. č. 1). „V tieto dni sa povoľuje
piť, fajčiť zabávať sa a užívať si slasti života…“ Týmito slovami zvolával bubeník Ján
Šajbidor v doprovode „grófstva“ celú dedinskú pospolitosť (obr. č. 2).
O slávnostné zapálenie Jánskej vatry sa postarali Juraj Filo starosta obce, jeho
zástupca ing. Pavel Mikušiak a starosta obce Podtureň Marián Vojtík (obr. č. 3).
Zdravo unavené ale spokojné „svätojánske mušky“, ktoré za účasť v sprievode dostali
diplomček a sladkú odmenu (obr. č. 4).
Krásna bábková rozprávka v podaní bábkového súboru „KUK“, rôzdne súťaže,
odmeny a guláš, tak by sa dalo charakterizovať sobotňajšie dopoludnie venované
predovšetkým naším deťúrencom (obr. č . 5, 6 a 7). Nechýbali ani ukážky ľudových
remesiel. No a v odpoludňajších hodinách tradičný „Old Boys“ futbalový turnaj
starých pánov. Večerný program bol v réžii tanečnej skupiny Jessy z Vavrišova,
country skupiny Pramene a potom Disco (obr. č. 8, 9 a 10).
V nedeľu sa
v rímskokatolíckom kostole
sa o pekný zážitok postaral
organov ý m
koncertom
Metod Rakár
(obr. č. 11). Záver bol v réžii Mestského dychového orchestra z Liptovského Mikuláša (obr. č. 12).
Zámerom obce a celého organizačno-realizačného výboru bolo vytvoriť takú atmosféru z ktorej by si mohli nielen domáci ale aj turisti, či náhodní návštevníci zachovať a odniesť z Liptovského Jána príjemné spomienky, aby sa k nám radi vracali
a aby o nás šírili len tie najlepšie zvesti.
Vám všetkým , čo pridali ruku
k spoločnému dielu patrí veľké
poďakovanie.
J.Adamčík
Predseda komisie pre cestovný ruch
foto Ladislav Garabáš ml.

Koniec augusta už tradične býva
mimo rozlúčky s prázdninami
venovaný aj oslavám a spomienkám na tých, čo v auguste1944
so z braňou v ruke, ale aj inými
vlasteneckými formami sa postavili proti fašizm vtedy sile, ktorá
gniavila všetko ľudské čo jej stálo
v ceste. Tohoročné oslavy vLiptovskom Jáne, organizované ZO SZPB,
Obecným úradom a za aktívneho
prispenia Poľovníckeho združenia
Sankt Hubert prebiehali na štyroch
miestach. Dvadsiatehodeviateho
augusta v podvečer zástupcovia
SZPB a starosta obce uskutočnili pietny akt položenia kvetov pri
pomníku pred Bielym k pomníku
venovaného Jánovi Lukáčovi, ktorý
24. októbra 1944 pri prestrelke s Nemcami v týchto miestach padol.
Pietny akt kladenia kytíc k pomníku padlým v obci prebiehal
o osemnástejtej hodine, kde rady
účastníkov rozšírili ďalší členovia
SZPB, prítomná bola aj tajomníčka
Oblastného výboru SZPB pozostalí
podlých, občania obce i náhodný
hostia Liptovského Jána.
Hlavné oslavy na podnet starostu
obce i ako návrat k tradícii potom
prebiehali Na Dubci. Fascinujúci
pohľad na stavbu vatry dával tušiť,
že vtakejto forme oslavy je záruka
podchytenia záujmumladých ľudí
väčšieho počtu účastníkov a starší
si zaslúžia byť dopravený na miesto
konania.
Slová štátnej hymny v prednesení Svätojánskeho prameňa ku ktorej
sa pripájali ostatní občania prerušili vravu skromného hlúčiku tých
nedochvílnych. Privítanie a báseň
žiakov Základnej školy vytvorili
atmosféru pre stručný a historiu
obce pripomínajúci prejav z obdobia august – oktober 1944.
Významnou udalosťou tejto oslavy bolo vyznamenanie krížom prvého stupňa Milana Rastislava Štefánika, ktoré bolo udelené predsedovi

ZO SZPB pánovi Jozefovi Brziakovi – priamemu účastníkovi SNP
dnes už 85 ročnému, ktorý prebral
z rúk oblastnej tajomníčky SZPB
v Liptovskom Mikuláši pani Marie
Zubekovej.
Starosta obce po piesni Svätojanského prameňa slávnostne zapálil
vatru za postavenie, ktorej, ako aj
za organizačnú pomoc patrí vďaka Spomienka pri pomníku Jána Lukáča
Hasičskému zboru z Liptovského
Jána pod vedením pána Branislava
Bohmera.
Plamene vatry prilákali množstvo občanov Jána, hostí obce
a hlavne detí, ktorým táborák dal
bodku za letnými prázdninami.
Boli starostom obdarovaní sladkosťami a nealkoholickými limonádami. Dospelých občanov pohostil
starosta „chutným Zlatým bažantom“.
I keď sa drobný dážď pokúšal Kladenie kytíc k pomníku padlým
„rozohnať oslávencov“ v hlúčkoch
pokračovala oslava do večerných
hodín.
Na druhý deň pokračovali oslavy
v Svidovskom sedle, nad ktorými
už tradične má patronát poľovnícke
združenie Sankt Hubert z Liptovského Jána. Starosta obce, zástupcovia ZO SZPB, tajomníčka OV
SZPB, ale predovšetkým zastúpenie poľovníkov vzdali hold kyticou
kvetov pomníku por. Daniela ktorý tu padol 24. 1O. 1944. O situácii na Svidovskom sedle a v Jánskej doline z tej doby pohovoril
Doc. Urban. Slávnostná salva ukončila oﬁciálnu časť tejto oslavy. Nasledoval presun k poľovníckej chate na
Hoľovskú, kde pri dobrom jeleňom
guľáši z kotla Ludovita Zimániho
pokračovali besedy mimo iné aj
otom, ako na túto časť oslavy zabezpečiť väčší počet občanov, hlavne
mladých cestou turistickej aktivity
s veľkým guľášom a novými formami prístupu k týmto udalostiam.
Veď budúce jubilejné výročie dáva
na to nové príležitosti.
Doc.PhDr. Jozef Urban,CSc
člen ZO SZPB

Štátna hymna v podaní Svätojánskeho
prameňa

Vatra na Dubci
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Nový sprievodca po Liptovskom
Jáne a Jánskej doline už plní svoje
poslanie
zodpovedne konštatovať,že autorom
sa podarilo to, čo takýto sprievodca
má obsahovať.Na
Bolo by určite zavčasu už teraz
hodnotiť tohtoročnú turistickú
sezónu v regióne Liptovského
Jána.To nám ani neprislúcha a ešte je to vo vzťahu kalendárneho
roka zavčasu. Každopádne podla
laických pozorovaní v obci a pohybu turistov v lesoch a v samotnej
Jánskej doline bola na návštevníkov
bohatá.
Mimo iných determinant zvyšujúceho sa záujmu turistov a návštevníkov o našu obec a okolie začína sa
prejavovať „Nový sprievodca“ vďačné to dielko našich občanov Dr. Jána
Hlavienku a PhDr. Jána Ondáša. Celkovú publikáciu umocňujú graﬁcké
zásahy Jozefa Lukáča a fascinujúce
fotograﬁe Mgr.Juraja Záborského.
Podľa prvých ohlasov niektorých
hostí i občanov Liptovského Jána,ktorí si Sprievodcu kúpili podarilo
sa autorom prispieť k ďaleko širšej
informovanosti o našej minulosti
a súčasnosti,ktorá má čo prezentovať
i keď sme si vedomí,že až zpätná väzba môže napomôcť dopracovať celý
informačný systém.
Z hľadiska historického kontextu,a
vzhľadom k tomu,že už o Liptovskom
Jáne existujú určité práce môžeme

upozorniť že tento material presahuje náš región a svojou anglistkou
verziou od Mgr.Márie Tóthovej
a Ing.Jozefa Čajku za jazykovej
úpravy Mgr.Tatiany Hlavienkovej zasahuje záujem občanou Europskej unie.
Práca do budúcnosti so
Sprievodcom bude mimo iné
spočívať v jeho sprostriedkovaní čo najširšiemu okruhu
záujemcov(možno
kúpiť
v Informačnom centre na
Obecnom úrade,
za 70 Sk) ako aj
v
metodickom
navedení podľa
Sprievodcu do
terénu (v oblasti archidektúri
označiť
napr.jednotlivé
kaštiele tabuľkami s názvom
a základnými
údajmi
Fotky z krstu knihy. Krstil pán Hlavienka
atd.)
a pán Ondáš. Krstnými rodičmi bol pán
.
starosta a

prijatelnej ploche vyjadriť bohatú
históriu našej obce,jej okolia,neopakovatelnú ﬂóru a faunu,archidektonické zvlášnosti a ojedinelosti,ako aj
doporučiť určitú orientáciu,to všetko
v jazykovo prijatelnej forme.Chceme

Všetkým,ktorí sa podieľali na
tvorbe týchto Informátorov,predovšetkým autorom patrí vďaka nás
všetkých.
Doc.PhDr.Jozef Urban,CSc.

Príď k nám, Evanjelikom!
 Milí priatelia!
Pozývame Vás k tomu, aby
ste prehĺbili svoje životy,
nežili ich len povrchne,
uponáhľane, ale spoznali
hĺbky života.

 Milí evanjelici!

Pozývame Vás k tomu, aby ste
upevnili svoju evanjelickú identitu,
vrátili sa k dedičstvu svojich predkov, otcov a mám k bohatstvu svojej histórie.

 Milí Jánčania!

Pozývame Vás k viere, že Boh nás tak miloval, že poslal
svojho Syna na svet, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v Neho.
Zúčastnite sa aktivít, ktoré sa konajú v Cirkevnom zbore
ECAV na Slovensku Liptovský Ján. Služby Božie, Detská
besiedka, Stretnutie dorastu, Stretnutie žien, MAMI-klub,
Spevokol Svätojánsky prameň, brigády, vyučovanie náboženstva, príprava konﬁrmandov atď. To všetko je tu pre
teba.
Peter Taját
zborový farár svätojánsky
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Detský letný tábor – Poprad-Veľká 2008
Vitajte v autoškole
Vitajte v autoškole – tak sa volal
Detský letný tábor, ktorý od 1. do 6.
augusta zorganizoval Cirkevný zbor
ECAV na Slovensku Liptovský Ján
v Zborovom dome v Poprade-Veľkej.
Ako už samotný názov tábora napovedá, deti sa dozvedeli o dopravných
pravidlách. Predsa však nie toto bola
hlavá téma tábora. Tým hlavným
bolo spoznávanie toho, čo učí Písmo
Sväté – Božie pravidlá.
Duchovnú náplň tábora bolo
možné vidieť vo viacerých vrstvách.
Predovšetkým, prečo vlastne sa tento
tábor uskutočnil. Dialo sa tak v poslušnosti Kristovmu príkazu, ktorý
poslal svojich učeníkov kázať evanjelium so slovami: „Čiňte mi učeníkmi
všetky národy.“ (Mt 28,19) Že sa tento
misijný príkaz týka aj detí, zase spoznávame z Ježišových slov: „Dovoľte
deťom prichádzať ku mne, a nebráňte
im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie.“
(L 18,16) Ďalej, duchovná náplň sa
prejavila v každodennej duchovnej
téme. A v nedeľu sa deti zúčastnili
služieb Božích v Poprade.
Program tábora bol veľmi pestrý.
Hoci iste biblické témy sú centrom

tábora, bolo tu aj
množstvo iných
aktivít. Deti sa
zobúdzali
ráno
k životu pri ranrozcvičke.
nej
Absolvovali jazdu
kolobežke.
na
Voľný čas trávili
rozličných
pri
hrách. Množstvo
cukríkov vyhrali
pri hľadaní kľúčov od pevnosti
Boyard. Učili sa domácim prácam
v tvorivých dielňach, ale aj v kuchyni.
A spoznávali aj krásy Slovenska v našich veľhorách.
Mimoriadnou vecou bola aj návšteva policajtov, ktorí predviedli
prácu psovodov a ukázali deťom
policajné vozidlo.
Ako v správnej autoškole v závere
tábora deti vyplňovali záverečný test.
Obstáli v ňom výborne, takže vedúci
tábora mohli všetkým deťom s čistým svedomím odovzdať „vodičské
preukazy“ – osvedčenia o absolvovaní tábora.

spolupracovníkom
Ďakujeme
Valike Jandovej, Blanke Špačkovej,
Máriovi Kubáňovi, Daniele Tajátovej.
Taktiež ďakujeme všetkých ochotným
sponzorom, ktorí prispeli k tomu, že
sa tábor mohol uskutočniť, a to pri
takej výbornej cene. Teraz je už len
našou prosbou k Najvyššiemu, aby
zvestované a počuté Slovo aj prijalo
v srdciach detí svoju úrodu. A máme
nádej, že na budúci rok bude tábor
ešte lepší, naplnený Božím požehnaním a radostnou účasťou detí
Peter Taját
zborový farár svätojánsky

Evanjelici v maďarsku a rumunsku
Nasledujúce slová píšem pod dojmom mojej návštevy v slovenských
evanjelických cirkevných zboroch
na Dolnej zemi – v Maďarsku a Rumunsku, konkrétne v Slovenskom
Komlóši a v Nadlaku. Tohto zájazdu
som sa zúčastnil spolu s evanjelickými kňazmi z Liptovsko-oravského
seniorátu.
V Slovenskom Komlóši sme našli
cirkevný zbor s odhodlaným bratom
farárom v neľahkej situácii. Silný
asimilačný tlak, množstvo starostí
s cirkevným zborom, neochota ľudí
zúčastňovať sa cirkevného života,
to všetko bolo cítiť. Brat farár, hoci
ochotný byť sa za Krista a za cirkev,
predsa hľadí do budúcnosti svojho
zboru apaticky. Chýbajú ľudia, chýba
mládež, chýba horlivá viera.
V Nadlaku v Rumunsku sme našli
živú komunitu evanjelikov na čele

s bratom farárom. Privítal nás
aj brat senior. Domáci spevokol
k nášmu uvítaniu zaspieval niekoľko piesní. Radostná atmosféra
svedčila o úplne inej situácii evanjelikov v Rumunsku. Dozvedeli
sme sa, že každú nedeľu okolo 300
ľudí príde do kostola, na Vianoce
vyše 600. Evanjelici v Rumunsku
si uchovali nielen jazyk, ale aj živú
vieru v srdci.
Jánčania, evanjelici, ktorou cestou
chcete vy kráčať? Cestou oslabenia
viery, alebo rastu, posilnenia viery?
Tu nejde o zachovanie tradícií, o zachovanie viery predkov. Ide o radostný vzťah s Bohom, ktorý dáva
život, požehnanie, zmysel života.
Lebo len s Ním má život zmysel.
S kolegami sme neskôr rozoberali
situáciu týchto dvoch cirkevných
zborov. Je zaujímavé, ako si obyvate-

lia Nadlaku spolu s jazykom uchovali
svoju vieru. Ešte zaujímavejšie je, že
táto viera je viera evanjelická, kedy sa
títo ľudia nehanbia za to, že sú evanjelici, ba práve naopak, sú právom hrdí
na svojich, predkov, učenie cirkvi, na
svoju históriu, tradíciu svojej cirkvi.
Evanjelici, zobuďte sa! Boh nás
volá, počujme Jeho hlas! On sľubuje
mnoho dobrého.
S bratským pozdravom
Peter Taját
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Obecný úrad informuje

Cirkev

Ubytovanie v súkromí

Kríž – požehnanie pre svet
Posolstvo sviatku Povýšenia svätého kríža
Sviatok Povýšenia svätého kríža, ktorý sa v liturgickom roku slávi
14. septembra sa niekomu môže zdať
duplicitou k sláveniu Veľkého piatku,
ako dňa umučenia Pána. Preto sa aj
po Druhom vatikánskom koncile,
ktorý sa okrem iného podujal vykonať aj liturgickú reformu, ozvali hlasy za jeho odstránenie z liturgického
kalendára. Takéto úvahy vyplývali
možno z nedostatočného pochopenia pôvodu a zmyslu tohto sviatku. Napriek tomu pápež Pavol
VI. zaradil sviatok Povýšenie svätého kríža do nového cirkevného kalendára
vydaného v roku 1969.
Pokúsme sa odhaliť, čo
nové prináša tento sviatok do duchovného života
kresťana a v čom je jeho
posolstvo osobitné vzhľadom na Veľký piatok.
Je to predovšetkým veľkosť a vznešenosť kríža, ktorú nám stavia pred oči. Kým
v piatok Pánovho umučenia ho
vidíme ako potupné drevo a prežívame bolesť, hrôzu a pohoršenie,
v deň Povýšenia vyznávame jeho
slávu, ktorú sme na Veľký piatok,
len matne tušili a očakávali. A tak
sa na sviatok Povýšenia pred nami
skvie tajomstvo kríža. Duchovným
bohatstvom tohto slávenia je všetko
to, čo v hlbokej duchovnej inšpirácii,
meditácii, umení a v slove vyjadril
kresťanský duch o tajomstve kríža. Tento sviatok zvelebovania kríža
akoby obsahoval všetko to duchovné objavovanie kríža kresťanmi
všetkých storočí.
Ak nás Veľký piatok zastihuje ako
ľudí, čo môžu len v nemom úžase
hľadieť na toho, ktorého sme prebodli a hladajú odpoveď na to všetko, čo
sa stalo, tak práve sviatok Povýšenia
svätého kríža, ktorý v sebe akoby
zahŕňal všetku intuíciu kresťanského ducha o kríži, dáva odpoveď na
naše veľkopiatočné „prečo“.

Skutočne! Na Veľký piatok stojíme pri kríži ako apoštoli, ktorí ešte
ničomu nerozumejú. V deň Povýšenia kľačíme pri kríži, ako tí, ktorí,
vďaka apoštolovi Pavlovi, biskupovi
Irenejovi, Augustínovi, alebo mystikom ako bol František z Assisi, či
sv. Ján z Kríža, alebo básnikom, ako

bol Venantius Fortunatus, môžu
krížu viac rozumieť. V živote a diele týchto ľudí, svätcov, mučeníkov,
vyznávačov mohla Cirkev lepšie
poznávať, čo znamená kríž, ktorý
jej Ježiš odovzdal ako drahocenné
dedičstvo. Je udivujúce sledovať, ako
sa Cirkev na svojej ceste storočiami
stále hlbšie vnárala do tajomstva
kríža. A sviatok Povýšenia svätého
kríža je práve vyjadrením jej radosti
nad stálym znovu odhaľovaním kríža v jej živote.
Hmatateľným vyjadrením tejto radosti sa stalo práve kresťanské
umenie. Ono mocne prispelo k oslave
kríža. Kríž už nebol drevom prekliatia a krutosti, ale v inšpirácii umelcov
sa stáva jagavým trónom Ježiša Kráľa,
posvätným oltárom, na ktorom
Najvyšší veľkňaz Kristus prináša obetu seba samého. V chápaní
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kresťanského umelca sa kríž stal
miestom najistejšieho stretnutia
kresťana so svojím Milovaným. Pre
mystikov sa stal miestom toho úplného zjednotenia ľudskej duše so svojím Ženíchom, po ktorom vedome či
podvedome túži každý z nás.
Deň Povýšenia svätého kríža je
pre kresťana príležitosťou odpovedať
si na to, čím je pre neho kríž, ba viac,
kým je pre neho ukrižovaný Kristus.
Možno nám kríž priveľmi zovšednel, možno ho vidíme až pričasto, alebo ho možno dosť často
pociťujeme. A nič...
Je tu ešte jedna otázka: Čo
sme urobili z Ježišovho kríža? Predajnú značku? Pekný
prívesok na retiazke? Politický symbol? Talizman?
To všetko napriek tomu, že
práve na kríži sme tak veľa
dostali. Ba dokonca i pri udeľovaní sviatostí nás kňaz značí
znakom kríža. Už vtedy, keď sme
boli prvýkrát pomazaní pri krste
i potom pri udeľovaní sviatosti birmovania, keď nám biskup urobil na
čele znak kríža a vyslovil podstatné slová: Prijmi znak daru Ducha
Svätého. Aj pri slávení svätej omše
nám Cirkev stavia pred oči kríž, keď
prikazuje, aby pri Pánovom oltári
bol umiestnený viditeľný kríž ako
naznačenie tej Obety, ktorá sa na
ňom prináša. Svätú omšu začíname
a končíme prežehnaním sa. Každú
svoju modlitbu automaticky začíname znakom kríža. Naše cintoríny
sú posiate krížmi. Náš život je, dá sa
povedať, prestúpený znakom kríža.
Ale to všetko môže byť a zostať len
navonok. Ako však kríž dostať do
nášho malého scvrknutého srdca?!
Predovšetkým nesmieme zabudnúť, že kríž je zhrnutím celého evanjelia. To znamená, že sa nemôžeme
tváriť, že sme prijali evanjelium, ak
odmietame vziať na vedomie kríž.
Váš duchovný otec
František Kočibal

V našej obci sa rozmáha ubytovanie
v súkromí, čo prijímame veľmi pozitívne, nakoľko táto služba prispieva k celkovému rozvoju cestovného
ruchu. S touto činnosťou sú však
spojené určité povinnosti, ktoré je
ubytovateľ povinný dodržiavať.
1. Ak chce niekto v tomto smere
podnikať, je povinný si túto činnosť
zaevidovať na živnostenskom odbore
v Liptovskom Mikuláši.
2. Časť z rodinného domu, ktorú
mieni vyčleniť na ubytovacie služby,
je potrebné vyňať z bytového fondu.
Žiadosť sa podáva na Stavebnom úrade v Liptovskom Jáne.
3. Po vydaní rozhodnutia o vyňatí z bytového fondu, je potrebné túto
zmena zaevidovať u správcu dane
z nehnuteľnosti.
4. Pred začatím poskytovania
služby, je nevyhnutné zaevidovať
ubytovacie knihy na Obecnom úrade. Každá kniha dostane svoje registračné číslo. Nakoľko sa predpokladá,
že sa budú ubytovávať aj cudzinci, je
potrebné viesť aj knihu ubytovaných
zahraničných hostí.
5. Zoznam ubytovaných cudzincov je potrebné nahlásiť na cudzineckú políciu v Ružomberku.
6. Obec Liptovský Ján prijala Všeobecne záväzné nariadenie 8/2007

(nájdete si ho na www.liptovskyjan.
sk v kolonke VZN), ktorým sa ustanovila daň za ubytovanie vo výške
15 Sk za osobu a jedno prenocovanie.
Túto daň ste povinný vyberať od ubytovaných hostí (fyzických osôb) a do
desiateho dňa v nasledujúcom mesiaci odviesť do pokladne obce. Ubytovacie knihy predkladáte na kontrolu
u správcu dane pri každom odvode
dane. Do knihy sa zapisujú všetky
ubytované osoby, aj tie, za ktoré sa
daň za ubytovanie nevyberá (deti
do 15 rokov, ZŤP a ich sprievodcovia
a pod.).
7. Aj občania, ktorí príležitostne
(nie je to ich živnosť) poskytujú túto
službu, sú povinní splniť si povinnosti podľa bodov 4., 5. a 6.
Tento návod je len upozornením
pre tých, ktorí poskytujú ubytovanie
v súkromí, ale možno nevedomosťou si uvedené povinnosti doposiaľ
nesplnili.
Ďakujeme všetkým, ktorí si povinnosti splnili a plnia, lebo len vďaka
vám môže Obec realizovať všetky
plány.
Vybratá a odvedená daň za ubytovanie zo všetkých ubytovacích zariadení, nielen od ubytovateľov v súkromí (táto tvorí len niečo cez štyri
percentá z celkom vybratej dane za
ubytovanie), ktorá sa pohybuje v priemere okolo troch miliónov korún
ročne, sa použije na aktivity v obci

a doline. Vybudovali sme napríklad
osvetlenie chodníkov, zrekonštruovali verejné osvetlenie, kúpili a osadili
lavičky a uličné smetné nádoby, udržujeme zeleň, kúpili a sprevádzkovali
sme WC bunky na Teplici, hradíme
rozdiel medzi vybratým a potrebným poplatkom za likvidáciu tuhého
komunálneho odpadu, organizujeme,
alebo spolupracujeme na organizovaní rôznych kultúrnych a športových
podujatí, podporujeme rozvoj športu
v obci, v zimnom období odhŕňame
komunikácie, vydali sme Sprievodcu po Liptovskom Jáne. Je toho ešte
oveľa viac. Všímavý občan to určite
zbadá aj sám. Urobilo by sa toho ešte
viac, keby všetci občania a podnikatelia s obcou spolupracovali a nebojovali proti nej.
Obec (Obec sme my, obyvatelia)
a jej predstavitelia, nemajú záujem
mariť aktivity jednotlivcov, kolektívov a podnikateľov, len si musíme
všetci uvedomiť, že sa riadime určitými právnymi predpismi a tieto je
potrebné dodržiavať a rešpektovať.
Ak sa budeme proti nim stavať a konať protiprávne, zákonite musíme
čakať, že sa Obec proti takémuto
konaniu bude brániť zákonnými
opatreniami, ale vždy najskôr ponúka možnú dohodu na nápravu, a až
jej posledným krokom je represívne
opatrenie. Ak zatajíme, alebo neodvedieme dane a poplatky, nebudú
ani nové lavičky, nebude sa kosiť,
svietiť, nebudú vianočné darčeky
a podobne.
-če-

Neznalosť zákona neospravedlňuje
V poslednej dobe pozorujeme, že
občania a podnikatelia veľmi často
porušujú zákonné opatrenia. Nevieme, či sa tak deje z ich strany so zámerom, alebo z nevedomosti. Obec musí
vzniknuté situácie riešiť, čo si vyžaduje nemalé úsilie. Potešíme sa, keď
príde občan alebo podnikateľ dopredu pre potrebné informácie. Niekedy
poradíme okamžite, niekedy si odpoveď vyžaduje čas, napríklad z dôvodu, že občan nepovie všetky potreb-

né informácie pre vyriešenie jeho
záležitosti, prípadne je tu súbeh viacerých zákonov, ktoré zdanlivo spolu
nesúvisia, ale majú podstatný vplyv
na vydanie rozhodnutia. Sme radi,
keď sa nebojíte opýtať aj na nepríjemné veci, prípadne na problémy, ktoré
zdanlivo s vecou nesúvisia. Stále zdôrazňujeme, že pokiaľ nemáte potrebné rozhodnutia v ruke, nie je možné
konať vo veci, napríklad niečo búrať,
stavať, podnikať a podobne. Občania

nám často argumentujú tým, že sa na
rozhodnutie dlho čaká, ale Obec taktiež musí rešpektovať zákonné lehoty,
ktoré sa vo väčšine prípadov nedajú
skrátiť. Napríklad v prípade daní
a platkov si musí každý daňový a poplatkový subjekt (občan, právnická
osoba, nájomca) uvedomiť, že platia
zákonné opatrenia, a to hlavne zákon
582/2004 Z. z o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpady,
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zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných ﬁnančných orgánov
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Obec je správcom dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za predajné automaty,
dane za nevýherné hracie prístroje
a poplatku za komunálne odpady. Zákony SR sa prijímajú v NR SR
a platia pre všetkých žijúcich a podnikajúcich v SR. V niektorých prípadoch dostanú obce možnosť tieto
zákony upraviť na miestne podmienky. Prijímajú sa formou všeobecne
záväzných nariadení (VZN) a tieto

Zaujímavosti

Obecný úrad informuje
platia len pre tú obec, v ktorej boli
prijaté. Pokiaľ má obec zriadenú
www adresu, VZN (návrhy a schválené VZN) je povinná v nej zverejniť.
Návrh VZN sa vyvesuje na úradnú
tabuľu najmenej pätnásť dní pred
prerokovaním v obecnom zastupiteľstve. Občania v tomto období majú
možnosť podať k VZN pripomienky a návrhy. V kancelárii Obecného
úradu je sprístupnený verejnosti (pre
občanov Liptovského Jána zdarma)
počítač, ktorý je pripojený na internet. Ak občan nevie s počítačom pracovať, zamestnanci sú ochotní všetky
požadované informácie z internetu
stiahnuť, či už na disketu, CD, prípadne vytlačiť na papier. Neobstojí

námietka, že som sa k informácii
nedostal, lebo… Buďme čestný k sebe a buďme čestný aj voči príslušným
úradom. Nik nechodí rád na úrady,
lebo sa nám to zdá zbytočné, čakania sú niekedy nekonečné, najradšej
by sme všetko vybavili hneď, ale aj
úradník má určitú kapacitu, nie je to
stroj, je to ľudská bytosť. Neobviňujte úradníkov z toho, že niekedy od
vás žiadajú doklady, ktoré podľa vás
s vecou nesúvisia. Keby nebolo podvodníkov a špekulantov, určite by aj
zákonné opatrenia boli menej zložité a veci by sa vybavovali ľahšie. Na
záver vám prajem, aby sa vaše veci
riešili rýchlo a bez problémov.
-če-

Odpad náš každodenný
Každý občan a právnická osoba
v našej obci platí za odvoz komunálneho odpadu. Množstvo odvážaného odpadu nám sústavne rastie, aj
keď máme vytvorené podmienky na
separovanie, stále vidíme vo veľkoobjemových kontajneroch tetrapakové a kovové obaly, plastové fľaše,
papier, chladničky, televízory a iné
zložky, ktoré sa separujú a do bežného komunálneho odpadu nepatria.
Sústavne upozorňujeme, že objemový odpad, ako je napríklad nábytok,
nepatrí do bežného kontajnera, ale
je potrebné požiadať Obecný úrad
o jeho odvezenie. Tento odpad sa
vyváža z našej obce dva krát do roka,
prípadne na požiadanie aj častejšie
a je to pre občana bezplatná služba.
Taktiež zisťujeme, že sa v kontajneroch veľmi často nachádza veľké
množstvo stavebného odpadu, čo je
neprípustné. Takto naplnený kontajner nám nechcú následne prevziať
na skládku. Opäť upozorňujeme, že
o odvoz väčšieho množstva drobného stavebného odpadu je potrebné
požiadať Obecný úrad. Ten zabezpečí pristavenie kontajnera. Finančné
náklady si hradí stavebník sám, s povinnosťou nahlásiť množstvo odvezeného stavebného odpadu príslušnému zamestnancovi na Obecnom

úrade. Do veľkoobjemových kontajnerov hádžeme rôznu zeleň, aj keď
bolo viackrát upozornené, že občan
je povinný vytvoriť si na tento druh
odpadu miesto vo svojej záhrade
(tzv. kompostovisko). Obec zriadila
kompostovisko, kde sa ukladá zelený odpad z verejných priestranstiev
a na požiadanie tam ukladáme zelený odpad aj z domácností. Kroviny,
konáre a podobný odpad dávame na
samostatnú skládku a raz ročne ho
štiepkujeme. Je však aj zelený odpad,
ktorý nik nezhodnotí, nakoľko na
jeho likvidáciu ešte nie je vyvinutá
potrebná technológia. Nemôže nám
byť ľahostajné, že platíme z obecného rozpočtu z roka na rok viac peňazí za odvoz a uloženie odpadu.
Je len na nás, občanoch tejto obce,
ako sa k tomuto problému postavíme a koľko ﬁnancií ubudne z obecnej kasy. V roku 2007 to bolo viac o
410000 Sk nad vybraté poplatky od
fyzických a právnických osôb. Obec
nemá záujem zvyšovať poplatky, ale
má záujem znižovať množstvo vyvážaného odpadu. Ak sa však situácia
nezmení, Obec bude nútená zdvihnúť
sumu poplatku na obyvateľa o 50 Sk
a právnickým osobám o11 000 Sk,
a to je už na zamyslenie. Vstúpme
si do svedomia a začnime sa sprá-

vať ekonomicky, ale hlavne začnime
odpad separovať.
-če-
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Jánska dolina
Môžete sa sem zatúlať v hociktorom ročnom období. Môžete si vybrať
akýkoľvek čas a ak nepatríte k tým,
ktorým vie prípadný dážď pri potulkách prírodou pokaziť dobrú náladu,
pochopíte, aké poklady sa djú objaviť
v tejto doline. Ten, kto sa rozhodol
práve na jej začiatku postaviť zotavovňu Ďumbier, ku ktorej pribudla aj
nová moderná s názvom Máj, musel
byť vynikajúci znalec nízkotatranskej
prírody, ale predovšetkým prezieravý
človek. Tichom obklopené zotavovne
sú rajom pre rekreantov. Nájdeme
ich uprostred bohatých lesov, neďaleko, nozaj lenna skok od hlavnej
železničnej tepny v LiptovskomMikuláši. Len málo dolín ponúka
rekreantom toľko príťažlivých turistických príležitostí. Jánska dolina je
dlhá takmer dvdsať kilometrov a ako
súčasť Liptovského krasu je typická
svojimi vápenami, z ktorýchtu zostali jaskyne rozprávkovej krásy. Kým
sa novýrekreant so zotavovňou stihne zoznámiť, ale najmä kýmsa stihne
zoznámiť
so všetkými zákutiami doliny, ubehneniekoľko dní rekreácie.
Hlavná
dolina má
viac zaujímav ých
b o č nýc h
dolín, Od
západu
môžeme
vojsť doBielej a Bystrej doliny, ktorej
vetvy sú Čierna, Javoriea Krčahovo.
napokon polednou dolinou je Ludárová. jej zadná časť, už pod stenami
Ďumbiera, sa nazýva Litvoroviny. Kto
sa v týchto dolinách potúla, dostane
chuť zájsť do Stanišovskej dolinky, či
do Šuštiačky alebo Puchalky.
Naozaj si ťažko vybrať. A tak vám
chcem dať jednu radu: pobyt v zotavovni môže iba vtedy znamenaťpre

každého
rek reanta
skutočný
oddych a
regeneráciu síl, ak
ho využije čo naj
a k t ý v ne jšie. Ako koľ
vek sa zvýšil komfort,
n a j m ä
v novej zotavovni Máj (terasa na opaľovanie, aeál kúpaliska s päťdesiat
metrovým bazénom a detským bazénikom s termálnou vodou), predsanajlepší spôsob je aktívny odpočinok.
A preto sú krátkozraký tí, čo sa ironicky usmievajú nad skupinkamimilovníkov hôr, ktorí si privstanú a ešte
za rosy, okolo piatej ráno sa ponoria
do náručia Jánskej doliny. Stanú sa
svedkami malého zázraku, ktorý sa
opakuje každý deň: lesy presvieti
slnko svojimi šikmými šípmi, rosa

sa staratí, postupne sa vám vysušia
vibramky, spomalíte krok a stanete
sa poslucháčmi neuveriťeľného vtáčieho koncertu. Zastavte sa a skúste
načúvať! Skúste sa naučiť počúvať, čo
i len päť minút. možno až v takýchto chvíľach dokážete oceniť veľkosť
života, možno až v takomto okamihu
pochopíte a oceníte, čo to znamená
zastaviť sa v rýchlom tepe modernej
doby a vedieť načúvať. Možno pochopíte, čo to znamená spoznať v ta-

kejto chvíľke cenu vlastného zdravia, cenu odychu, hľadania nových
rezerv vlastného „ja“. Príroda sa vám
vždy za túto ochotu skloní k nohám
a odhalí vám tajomstvá, ktoré inak
dômyselne skrýva. Lesné chodníky vás zavedú ku krýkom čiernych
malín, brusníc, čučoriedok a hubári
tu nájdu pravý raj. A tak sa rekreanti pomalým krokom môžu dostať
na niekoľko vrchov v okolí Liptovského jna a Liptovského Hrádku, z
ktorých je veľmi zaujímavý výhľad.
cieľom turistických vychádzok sa
môže stať rovnako Slemä ( 1460 m),
Okrúhly vrch (1342 m), Kráľov stôl
(1580 m), prípadne Ohnisko (1539
m). Ale romantikov budú celkom
iste lákať aj ostatné poetické názvy
vrchov v okolí – Poludnica (1550 m),
Krakova hoľa (1753 m), Tanečnica
(1678 m) či Krupova hoľa (1927 m)
alebo Konský grúň (1175 m). Každý si môže vybrať podľ vlastných
schopností a telesných predpokladov. V oboch zotavovniach vám
poradia, lebo prepínať sily nie je
účelom pobytu v tejto doline. Veď
práve ona má liečiť svojou krásou i
čarom.
Keď sa po celodennom výlete vraciame dolu dolinou, stačí predstava
kúpeľa, dobrej večer a zaujímavej
knižky, aby sme na takýto deň v Liptovskom Jáne len tak ľahko nezabudli. Niektoré z večerov sa môžu
končiť príjemnými prekvapeniami.
takýmito bývajú najmä vystúpenia
folklórnych súborov alebo besedy
s členmi Horskej služby z Jasnej pod
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modernú slávu
budete pomaly posúvať k Lukovej a
jasnej
dokazu- potom pod Chopok, uvidíte snehom
je aj to, že svahy
zasypané homole kopcov. A potom
Chopku sa už pra- už iba stačí zosadnúť z výťahu a spusvidelne
niekoľ- tiť sa dolu proti mrazivému vzduchu,
ko rokov stávajú
ktorý prečistí vaše pľúca.
miestom zápolení
Svetového pohára
Na lyžovačku pod Chopkom sa
v lyžovaní. pri- nedá len tak ľahko zabudnúť.Ešte
najmenšom boli
dlho do noci sa vám bude zdať o tom,
rovnako prezie- ako efektne pluhujete sneh, ako sa
raví ak v prípade
spúšťate do kolien a znova vystierazotavovní v Ján- te, pokým kovové hrany vašich lyží
Prvý rybársky a poľovnícky dom postavený koncom 19. stor.
skej doline museli
nezabrzdia pri sympatickom drevebyť aj tí, čo v blíz- nom bufete na Záhradkách. Povolíte
Chopkom a s výkonnými horolezca- kosti vrbického plesa, v údolnej sta- si upnuté topánky, opriete lyže i palimi z Vysokých Tatier alebo Braislavy. nici sedačkoBesedy priamych účastníkov horo- vého výťahu
lezeckých expedícií do Himalájí, na
na Chopok
Nanga Parbat, na Makalu, do Hin- p o s t a v i l i
dúkuša na Noshak či Tirič–Mir, na
roku 1964 pri
Pamír či doFanských hôr, spojené
prí ležitosti
s premietaním diapozitývov a zaují- 20. výročia
mavým rozprávaním, stávajú sa azda
SNP
zotanajpríťažlivejšími podujatiami pre
vovňu Slorekreantov. Veď horolezci pred nimi
venského
neodkrývajú iba tajomstvá nezná- ná rod ného
mych krajín – Pakistanu, Iránu, p o v s t a n i a .
Afganistanu či Nepálu, ale rozprá- Kto si sem,
vajú aj o morálnych kvalitách našich
do kraja pod
športovcov, o ich odvahe klásť si vždy
Chopkom
Poľovncka chata Ľanovisko (pohľad západný).
nové a náročnejšie ciele.
doniesol
lyže, oteplovačky
a
dobré
lyžiarske
t o p á n k y,
iste nikdy
neoľutoval. Šance
sú tu pre
každého,
pre začiatočníkov i
pre dospeMikulášova Izbica – Jánska dolina (juhozápadný pohľad).
lých, svoDoteraz sme spomínali Nízke Tat- je schopnosti si možno vyskúšať
ry skôr v jarnom, letnom či jesennom
na obľúbenej Bielej púti, ktorá vás
období. Stačí však povedať Jasná
zavedie až k nízkotatranskej krčmičpod Chopkom a každý si predstavý
ke Koliesko. Tí odvážnejší si môžu
raj lyžiarov, doslova bielu ríšu. Veď
vyskúšať priamo svahy majstrov lyží
snehové podmienky v Jasnej často
a v duchu súperiť so Stenmarkom či
Slovensku závidia aj preslávené alp- Pröllovou.
ské športové strediská Innsbruck či
Sedačkový výťah vás vynesie
garmisch-Partenkirchen. napokon
vysoko nad koruny stromov a ako sa

ce pod strechu, oprášite zo seba sneh
a pinesiete sebe i priateľovi teplý grog.
Ale toto všetko býva v tomto kraji
skutočnosť, takže nemusíte ani snívať. A ak sa vám podarí stráviť pobyt
v jasnej bez úrazu, budete sa sem vracať tak často, ako to len bude možné.
A predsa sa do Jasnej chodí aj v čase, keď kraľuje slnko a sneh zostáva
iba v tzv. májovej mulde. V teplom
počasí sa predsa len lepšie ojavujú
krásy Vrbického plesa na severnom
úpätí Chopku na morénovom návrší
obklopenom riedkou horou. Pleso je
hlboké približne osem metrov a dalo
by sa na ňom aj člnkovať.
Zdá sa, že je tu príležitosť splniť
aj druhý sľub a odomknúť trinástu
komnatu Nízkych Taier. Celkom iste
je ňou Demänovská dolina.
Dr. Ján Hlavienka

Voňáhdy som takto rozmýšlau :,,A
či to naše bačovstvo nevyhynie, ako tie
brontosaurusy?“
Veď je to drina na drinu a tam,kde
nemajú to dojacô zariadenia,hotová
pohroma.Najprv zožeň chlapou čo
vydržia,(tých je čoraz menej), potom
daj pozor na tých čo im viac chutí
pálenô a pivo ako žinčica a potom sa
už len modli,aby bou rok dobrý.
Čo si veľmo vážim u valachou i honelníka je ich súcit s tými hoviadkami.Sviatok či piatok, prší či duje,či
je ráno len dva grádusy, či sa stmieva, obuj gumáky, ber geletu a ide sa
ku strungám. Slnko ešte za horami, pološero, len sa brieždi noc bola
krátka nikomu veru nie je do spevu.
Všetko je studenô navlhnutô, iba to
vemäno je trochu teplô.Podaktorí je
stoho všetkého tak nervozny, že kľaje
ba aj ovečku dogrgnátuje.
Keď je dobrá paša dojí sa v určitom období hlavne z jara na tri vrhy
a na chlapa vychodí 8O až IOO oviec
podojiť, to môže byť za deň až 25O
.Jeden pôdoj trvá dve až dve a pol
hodiny. Vedˇ vydržať od Juraja (24.
apríľ) do Michala(29. október) na
tom stolci sedem až osem hodín denne, to už nie sú len presilené ruky
s mozoľami, ale mozole aj na zadku.
Minulú stredu prileteu na kolibu
susedovie Petrík: „Bača Ondrej, bačouka (to ako moja stará), tento expresný list posielajú, aby ste sa zariadili.“
Pretreu som si začmudenie okuliare,založiu ako notáriuš a začau čítať.
Chlapi stuhli ako syr v putere, ani
necekli, kým som nedočítau a potom
všetci išli ma pohľadmi prebodnúť
ako ražeň slaninu. ,,Zlô, či dobrô?
nabrau odvahu Jano. ,,Na zasadania
bačovskej komory do Bratislavy ma
volajú.“ povedau som tak samozrejme,
ako by som tam chodiu každý mesiac.
Všetci sa tvárili, akože vedia o čo ide,
iba koktavý Fero bou tak úprimný, že
sa opýtau: ,,A aaký je ten špšpšpajz
veveľký,čo sa iiidete bača naň popozrieť ,a čočo je v ňom?“Trvalo mu
dlhšie kým pochopiu, že bačouská
komora je združenie nás bačou-podnikateľou a nie komora na poživeň.
Jano ako najchápavejší valach hneď
využiu neznalosti Fera a vstúpiu do
debaty. „A to tam budú aj tí páni
z vlády ,bača? A o čom tam budete

dišput viesť?“Hádam voľagdo z vlády
tam bude a podľa hen tohto programu budeme viesť dišput otom, či sa
vôbec odá ovce na Slovensku chovať,
či to zostane len na našich mozoľoch,
či nám štát pomôže a či budú len
motivúvať tých čo sa rozhodli benzín
a naftu z tej repky vyrábať. Veď v júni bolo všetko na poliach žlté, včely
nosia biely med švábku vozíme z Argentíny a hladných krkou na zemi
pribúda. Ak to tak bude potom nám
nepomôže, že nám v únii schvália
názov bryndze či oštiepku, keď ani
jeden z týchto poživní nevyrobíme.
A namiesto žinčice si pôjdeme kúpiť
do tých veľkých obchodou pramenitú vodu za šesťpaťdesiat
Chlapi počúvali,skoro ani nedýchali a určite si mysleli,že majú na
Liptove toho najmúdrejšieho baču, Ja
som kuvau železo, kým bolo horúce
a vravím: „No a keď už tam idem,čo
sa mám tých pánou opýtať?“ Dlho ako
by chceli i nie nakoniec sa zase Jano
len opýtau. „Bača opýtajte sa týchpánou,kedy už bude lepšie?“ Táto otázka
ma potešila a hneď v tom momente
som pred všetkými povedau: „Dobre opýtam sa a keď tu nebudem tuto
Janko ma bude vo všetkom zastupuvať Janko. Písanka je v syrárni,však
ty sa už vyznáš,a všetko si píš.!“ Jano
povyrástou a akurát pritakau: „Veď
hej bača.“
Potom klobúk na hlavu a hybaj
dolu dolinou k mojej. Veď som ani
nevedeu, ako to tie rýchliky do Bratislavy chodia. Voňahdy mi bratislavský návštevníci spomínali voľáky
interný medzimestský rýchlik, ale
vraj dobrý. Že ide furt a tuho a že len
zo tri razy do toho nášho veľkomesta
stojí.
Doma ma už moja čakala, ona už
vie všetko zariadiť, keď takto dade
cestujem. Veci na kôpkách aj kufor
ten ,čo som mau naposledy v kúpeľách. „A načo mi je toľko grátou,veď
idem len na tri dni.“
„Veď ideš do sveta medzi pánou,to
nie je ako na kolibe.“ Odfrfľala mi a ja
som sa začau umývať. Na pyžamo
som sa pýtau čo je to za štráﬁkovaná
košeľa, nuž vysmiala ma a pripomenula mi, že budem spať v hoteli možno s nejakým bačom spod Rosudcaa,
aby som hej hambu neurobyu. Dau
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som si nedelný ancúg a takú kvetuvanú kravatľu. Glho som hľadau
onuce, no až potom mi trklo v gebuli, že nejdem v kroji a v krpcoch, ale
v poutopánkach z Targu.
Keď som bou oblečený a kufor
zamknutý, stará ma ošacúvala a Borguľovie Kamil ma zaviezou do Mikuláša na stanicu.
Rýchlik to bou parádny, len tí ludia
medzi tými cklami furt telefonuvali
a podla rúk som pozerau, že sa tam
okrem mna asi žiadny bača nevezie.
Traﬁu som na tretí raz do toho
Forumu a mau som štastie. Bou tam
aj ten malý-veľký, nuž sa ho cez pauzu pýtam: “Som bača Ondrej z Liptova a moji chlapi chcú vedieť kedy
už bude lepšie? Myslím, že ho to ani
nezaskočilo, lebo on je na sľubovanie
vždy pripravený aj v novinkách tak
píšu.
„Poď sem Ondro“ pozvau ma k obloku, ako keby sme sa bohvie ako
glho poznali. Čo tam nanádvorí
vidíš? Nuž autá, samé Bé, Mé, Vé
a jedno krajšô ako druhô. ,,No a čo
myslíš čie sú? Určite vaše,ministrou
a tých ostatných pánou zvrchu. Máš
pravdu Ondro a keď tam bude stáť aj
tvoje potom už bude lepšie.“
Až po Ružomberok som rozmýšľau, ako to chlapom vysvetlím.
Potom som už museu dávať pozor,
aby som sa nezaviezol až do Košíc.
Na druhý deň, keď na kolibe chlapi
čakali odpoveď ma napadla spasná
myšlienka. ,,Chlapi podťe von a povedzte mi, čo visí na tej žrdi?,, Krpce
bača, odpovedali skoro zborove. A čie
sú to krpce? Vaše bača, ale aj Ferove,
Janove a nás všetkých. No a keď tam
budú visieť aj krpce toho malieho-srdoša potom bude lepšie.“
Všetci pochopili,len Fero sa pýtau
“A ke-ke-kedy ten malý p-p-príde,
bu-bu-bude menej oviec na do-dodojenie?“ Nuž aj taký sme my.
–pokračovanie nabudúce–
Jožo Urban

14

Cestovný ruch

Zaujímavosti

Študentské práce ako inšpirácie…

Repík lekársky

Agronomia eupatoria
Repík je veľmi často používaný
a rastie aj v Liptovskom Jáne, ani
netreba ďaleko chodiť. Je to trvácna bylina vysoká až do 1m. U nás
som sa s takou vysokou nestretla,
rastie tu v priemere asi okolo 60 cm.
Obľubuje svetlé miesta – pasienky.
V prízemnej časti sú listy nepárno
perovito zložené, listy stonky sú
menšie, so zúbkovatým okrajom.
Kvety má päť početné žltej farby.
Zbierame vňať, ale aj listy.
Odstraňuje zápaly kĺbov, infekcie, priaznivo pôsobí na pečeň,
a poruchy trávenia žalúdok, črevá.
Čaj pripravujeme obvyklým spôsobom (sparením v horúcej vode).
V kombinácii s inými bylinkami
v jablčnom octe je vhodný na žlčové kamene. Lieči aj kožné choroby,
exémy, vyrážky, kútiky na ústach,
poranenia, popáleniny. Môžeme si
pripraviť aj bylinkový kúpeľ, alebo obklad na bolestivé miesto. Čaj
používajme vždy čerstvo pripravený.
-piv-

Liptovský Ján a Jánska dolina láka
turistov nielen z okolia, ale prichádza
tu veľa zahraničných turistov najmä
z Českej a Poľskej republiky. Vedia to
aj liptovskí študenti zo stredných škôl
v Liptovskom Hrádku aj Mikuláši.
Veľmi často sa obracajú o pomoc pri
vypracovávaní absolventských študenských prác, ale aj svojich diplomových prác zameraných na históriu,
prírodné podmienky, rekreáciu, cestovný ruch a pod. Študenti potrebujú
pomoc aj od obce, prípadne garantov z radu občanov z Jána. Často
im poradí a pomôže napríklad Dr.
Hlavienka, prípadne učitelia z miestnej školy. V poslednom období sa
Jánskej doline a prírodným podmienkam okolia Liptovského Jána
venovala vo svojej diplomovej práci
Ing. Jana Pivková, ktorá mapovala
výskyt a podmienky rastu“Skalníka“
Cotoneaster adpressus. Vo svojich
absolventských prácach sa cestovnému ruchu ďalej venovali Lenka
Čenková z Uhorskej Vsi a Gabika
Pivková z Liptovského Mikuláša. Ich
práce sú veľmi podnetné a dajú sa aj
v praxi využiť.
Teraz sa pozrieme na jednu takúto
prácu, ktorú vypracovala Lucia
Slabejová z Liptovského Mikuláša,
ktorá tento rok ukončila bakalárske
štúdium na Obchodnej podnikatelskej fakulte v Karvinej – Slezské univerzity v Opave. Témou jej záverečnej
bakalárskej práce bol Rozvoj služieb
cestovného ruchu v Jánskej doline.
Jej výborné spracovanie napomohlo
sympatickej Lucke k získaniu červeného diplomu.



Lucka predstav stručne svoju
prácu. Aký je jej zámer?

Moja práca sa zaoberá možnosťami
rozvoja služieb cestovného ruchu
v turisticky atraktívnej Jánskej
doline. Hlavným cieľom práce je poukázať na potenciál cestovného ruchu
v tejto oblasti. Následne pomocou
marketingového výskumu analyzovať spokojnosť návštevníkov Jánskej
doliny s poskytovanými službami
a na základe zistených údajov navrhnúť možné odporučenia pre rozvoj
cestovného ruchu v tejto oblasti.
Práca je členená do štyroch kapitol,
ktoré sú doplnené prílohami.



Prečo si sa zamerala práve na
Jánsku dolinu?
Jánsku dolinu som považovala za
oblasť Liptova, ktorá nie je až taká
známa, tak veľmi navštevovaná, ako
napríklad Jasná, no ktorá má obrovský potenciál pre svoj rozvoj, čo sa
týka turizmu. Áno, Jánska dolina
je veľmi bohatá nielen na prírodné
krásy, ale tiež svojou históriou, kultúrnymi a historickými pamiatkami,
či inými zaujímavosťami, ktoré lákajú
turistov zo všetkých kútov Slovenska
a čoraz viac i zo zahraničia.



Kde a akým spôsobom si získala informácie?
Vychádzala som z dostupnej odbornej literatúry, internetových stránok,
z mnohých propagačných materiálov,
brožúr, máp, publikácií a informácií
získaných v Informačnom centre
vašej obce. Taktiež som využila údaje
získané pomocou dopredu zostaveného dotazníka, ktorý sa skladal zo
šestnástich jednoduchých otázok.
Jeho cieľom bolo zistiť spokojnosť
návštevníkov so službami cestovného ruchu.

 Cena úsmevu
Úsmev nestojí nič a predsa veľa. Obohacuje toho, kto ho prijíma a neochudobňuje toho, kto ho dáva. Trvá len chvíľočku, ale spomienka naň je niekedy večná. Nik nie je tak bohatý, aby sa bez neho zaobišiel a nik nie tak chudobný, aby ho
nemohol darovať. Úsmev vytvára v dome šťastie, v starostiach je oporou a pre každého je prirodzeným liekom. Je dobre, že ho nemožno kúpiť, ani ukradnúť, pretože má hodnotu len od chvíle, keď sa dáva. A keď niekoho stretneš a nemá
pre teba úsmev, hoci naň čakáš, buď veľkodušný a oblaž ho svojim úsmevom, pretože nik tak nepotrebuje úsmev ako
ten, kto ho nemá pre druhých. Usmievajte sa a všetko pôjde ľahšie.
-če-



Aké boli reakcie oslovených
subjektov, íi ludí na tvoj
výskum. Stretla si sa s ochotou
spolupracovať?
Pri spracovávaní práce som získala nielen veľa pozitívnych, ale žiaľ
aj negatívnych skúseností. Cesta
k informáciám nebola vždy ľahká.
Predovšetkým som bola sklamaná
záporným prístupom a neochotou
niektorých pracovníkov z oblasti
cestovného ruchu. Stanovila som si
cieľ – získať 300 vyplnených dotazníkov. Časť z nich som predkladala
priamo turistom a časť som nechala
v niektorých zariadeniach, aby ich
návštevníci vyplnili. Turisti, ktorých
som oslovila, často ale neboli ochotní
venovať chvíľu času vyplneniu dotazníka a väčšina majiteľov ubytovacích
zariadení nechcela dotazníky prijať,
pretože „nechceli otravovať svojich
hostí“. Pri spracovávaní ankety som
potom tiež z odpovedí postrehla,
že niektorí návštevníci nevenovali
pozornosť ich vyplneniu, takže som
musela niekoľko dotazníkov vyradiť.
Napriek častej neochote zo strany
oslovovaných turistov i majiteľov
zariadení sa mi nakoniec podarilo
zhromaždiť požadovaných 300 vyplnených dotazníkov.



Napriek týmto komplikáciám
sa ti podarilo získať predstavu
o spokojnosti turistov v Jánskej doline. Aká je?
Z vyhodnotenia dotazníkového
prieskumu je zrejmé, že Jánska
dolina má veľmi dobré lokalizačné,
selektívne i realizačné predpoklady
pre úspešný rozvoj cestovného ruchu.
Svoj potenciál však nevyužíva v plnej
miere a má určité rezervy, ktorých
naplnením iste priláka viac turistov.



Čo to konkrétne
znamená?
Stručne môžem zhrnúť, že značné
rezervy sú v kvalite poskytovaných
služieb, nie len ubytovacích či stravovacích, ale najmä doplnkových, kde
často vysokej cene neodpovedá požadovaná kvalita. Tu zohráva dôležitú
úlohu pripravenosť nielen pracovníkov pôsobiacich v cestovnom ruchu,
ale aj miestnych obyvateľov, na turis-

tov prichádzajúcich do Jánskej doliny.
Tiež je potrebná ﬂexibilita všetkých
poskytovateľov služieb na požiadavky čoraz náročnejších návštevníkov
a prispôsobiť sa novým trendom
cestovného ruchu. Ďalšie rezervy sú
v dopravnej dostupnosti tejto oblasti (je potrebné zlepšiť stav cestných
komunikácií a parkovacích plôch;
skvalitniť prepojenie na iné centrá
cestovného ruchu v regióne a medzi
východiskami do jednotlivých okolitých dolín; zvýšiť frekventovanosť
autobusových liniek...), no hlavne
tu chýba organizovanie kultúrnych
a spoločenských podujatí alebo iných
turisticky zaujímavých akcií pre
alternatívne trávenie voľného času
počas celého roka. Taktiež je nutné
investovať väčšie sumy ﬁnančných
prostriedkov na opravu a ochranu
kultúrno-historických
pamiatok.
Mal by sa tiež zaistiť kvalitný jednotný informačný systém a lepšia propagácia. Tu je základom úspechu dobrá
celková spolupráca medzi všetkými
subjektmi cestovného ruchu, pričom mám na mysli úspech v podobe
spokojných zákazníkov. V budúcnosti by sa v Jánskej doline, resp.
v novovytvorenom Mikroregióne
pod Poludnicou, mohla rozšíriť agroturistika alebo hipoturistika, je však
potrebné, aby ľudia mali možnosť
dozvedieť sa o tomto druhu turistiky.
Preto je dôležité, okrem vybudovania
príslušných objektov, zlepšiť hlavne
celkovú úroveň informačných služieb v mikroregióne.



Čo si myslíš o Liptovskom
Jáne z pohľadu potenciálu
obce i Jánskej doliny ako centra cestovného ruchu?
Podľa môjho názoru, situácia
v Jánskej doline, čo sa týka cestovného ruchu, sa v posledných rokoch
dosť zlepšila, najmä v minulom roku
došlo k významným zmenám, ktoré budú mať určite veľmi pozitívny
vplyv na jeho ďalší rozvoj. Je dobré,
že čoraz viac subjektov pôsobiacich
v cestovnom ruchu si uvedomuje dôležitosť vzájomnej spolupráce,
čoho výsledkom bolo vytvorenie
rôznych združení (Mikroregión pod
Poludnicou, Občianske združenie
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Lucia Slabejová

Jánska dolina), ktoré majú záujem na
rozvoji a zviditeľnení oblasti ako celku – turistickej destinácie.



Aké je teda tvoje odporučenie
pre rozvoj cestovného ruchu
pre našu obec a dolinu?
Je dôležité, aby sa jednotlivé subjekty
naučili spolupracovať, spoločne si
pomáhať a tým navzájom propagovať a prezentovať svoje zariadenia
a lužby v rámci jedného uceleného
celku. Treba si uvedomiť, že jednotlivé zariadenia v turistickej oblasti
by sa navzájom nemali vnímať ako
konkurenti. Priamou konkurenciou
je totiž podobná oblasť s podobným potenciálom. Inými slovami,
namiesto individualistického konkurenčného boja podnikateľov by sa
mala hľadať spoločná ponuka. Tiež je
nutné podporovať spoluprácu s občanmi a na základe vzájomnej komunikácie a informovanosti tak budovať
ich pozitívny prístup k rozvoju cestovného ruchu. Takže hlavným cieľom všetkých poskytovateľov služieb,
ale aj obyvateľov Liptovského Jána,
by malo byť dosiahnutie a udržanie
popredného miesta Jánskej doliny
medzi centrami cestovného ruchu
v tuzemsku i zahraničí. Myslím si, že
Jánska dolina je na dobrej ceste a verím, že čoskoro sa jej podarí upevniť
svoju marketingovú i konkurenčnú
pozíciu na domácom i zahraničnom
trhu cestovného ruchu.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa
úspechov v štúdiu.
Ľubo Fronko
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Školstvo

Cestovný ruch

Penzión Kristián
Dnes vám predstavíme Penzión
Kristián a jeho majiteľa Ľubomíra
Gavaliera, ktorému sme položili pár
otázok.
V Liptovskom Jáne nám pribudol
nový penzión, prečo práve Kristian?
Chceš sa už deﬁnitívne usadiť v Liptovskom Jane?
Rekonštrukcia stodoly mi trvala dlhých päť rokov a zároveň som
prevádzkoval piváreň Kristian v Bratislave. Bolo to dosť náročné! Nakoniec sa mi to podarilo dielo dokončiť
a povedal som si, že dosť bolo sedieť
na dvoch stoličkách! V Bratislave
som skončil a konečne po 22 rokoch
chalupárčenia v Liptovskom Jáne
som sa tu deﬁnitívne natrvalo usadil. A prečo Kristian, pozri si kultový československý ﬁlm Kristian
a určite pochopíš. Po ňom som
pomenoval piváreň v Bratislave
a keďže som (podľa internetového portálu Kam na pivo) štyri
roky čapoval najlepšie pivo na
Slovensku, urobil som si výborné meno a rozhodol som sa ďalej
pokračovať tu, v Liptovskom Jáne.
Dopočula som sa, že si minulý
mesiac získal titul Národného
Majstra Barmana Pilsner Urquell
pre rok 2008. Gratulujem! Pilsner
Urquell je cenovo náročný už pri
nákupe a penzión nie je piváreň,
Liptovský Ján je predsa len malá
obec – budeš úspešný?
Ďakujem za gratuláciu. Začiatkom
októbra sú majstrovstvá sveta v Prahe a verím, že Slovensku neurobím
hanbu. Byť v prvej trojke na svete, by
bolo SKVELÉ. Áno máš pravdu, Pilsner je už pri vstupe cenovo najdrahšie československé pivo. Ale, Pilsner
Urquell bolo vyrobené ako prvé číre
pivo na svete, má tie najstaršie korene a je to klenot s dlhodobou tradíciou. Ja tvrdím je to „ONI, pán PIVO”,
máloktoré pivo mu môže konkurovať. Aby som to vysvetlil, každý Pilsner Urquell v sude je rovnaký, ale je
obrovský rozdiel, aká je jeho „cesta“
k spotrebiteľovi (správna distribúcia,
pivnica, dodržiavanie teplôt, čistota
potrubia, spôsob čapovania a ešte
veľa iných rozhodujúcich detailov).

Na jednej strane
som si vytvoril
rovnako ideálne
podmienky pre
čapovanie ako
v najvychytenejších Pražských hospúdkach a som si istý, že pivo
u Kristiana má tú najvyššiu kvalitu.
Na druhej strane som si vedomý, že
na Slovensku je pivná tradícia, ale
pivných fajnšmekrov ako šafránu. A
či budem úspešný v tzv. pivárni na
strednom Slovensku, záleží už len od
mojej stratégie, či presvedčím, alebo
skôr vyšľachtím fajnšmekrov. Čas
ukáže!

A k é
máš ešte plány, predsavzatia s penziónom a vôbec, bol si
členom nášho športového oddielu,
mal si tu pár rokov Lyžiarsku školu.
Chceš v nej pokračovať?
Keď sa poobzerám po Liptovskom
Jáne s potešením konštatujem rozrastajúcu sa všetkého chuť, rôzne kategórie, štýly, nápady a tak to má byť!
Ľudia sú predsa rozdielni, majú iné
pohľady na svet a je len dobré, že sa
už stráca tzv. socialistická uniformita.
Je úplne samozrejmé, že by som rád
zviditeľnil moju stodolu, ako kvalitné zázemie pre ubytovanie a zábavu.
V cestovnom ruchu a v pohostinstve
som pôsobil väčšinu svojho života, žil
som v rôznych krajinách sveta, mám
obrovské skúsenosti a rád by som ich
využil práve tu v Liptovskom Jáne.
Viem, že pohoda v ktoromkoľvek stredisku služieb je podmienená pohostinnosťou, ústretovosťou, znalosťou,
jednoducho personálom, ktorý to

VIE! Z vlastnej
skúsenosti viem,
že to je otázka
2–3 rokov a je to
závislé aj od šťastnej ruky na personál. Takže, v blízkej budúcnosti by
som rád oslovil tú
skupinu hostí, ktorí
vedia oceniť štýlovosť, kvalitu, ako aj
našu odbornosť a ústretovosť. Určite
nemám úmysel zapadnúť do stereotypu Slovenského pohostinstva –
krátkozraký zisk za každú cenu. Kým
si nevybudujem stabilný, kvalitný
personál a na ňom nepostavím jasnú
koncepciu penziónu, bude Kristian
otvorený asi len sezónne. Verím, že
sa mi čo najskôr podarí byť stabilnou
pohostinskou jednotkou Jánskej doliny! A ešte keď môžem povedať svoj
názor na záver. Liptovský Ján je výnimočná kúpeľná obec, ale žiaľ je ešte
čo naprávať a zveľaďovať! Podstatné
zariadenia pre aktivity dovolenkujúcich v doline, ako napríklad lyžiarske
stredisko v Javorovici, je roky v špekulatívnych rukách a letné termálne
kúpalisko, ktoré vlastní SOREA, je
zase zastarané, skostnatené, nepružné. Oba subjekty podľa môjho názoru stagnujú, nerozvíjajú sa a to je najväčšia katastrofa pre takmer všetkých
Jánčanov, podnikateľov a návštevníkov Jánskej doliny. Za pár rokov prevádzkovania lyžiarskej školy v Jáne
som mal možnosť byť v centre diania
a veľa som pochopil. Takmer nič sa
nezlepšilo. Dôkazom toho je, že nás
predbiehajú takmer všetky strediská v našom regióne. Vzťahy týchto
dvoch zariadení, s väčšinou podnikateľských subjektov na území obce
sú takmer na nule. Mať lyžiarsku
školu v Jáne by som chcel, ale ťažko
s terajším prevádzkovateľom vlekov,
ktorému ide len o naplnenie si vlastných peňaženiek a čerta starého ho
zaujímajú spokojní najbližší partneri
ako je Obec, podnikateľské subjekty,
obyvatelia Jána a návštevníci lyžiarskeho strediska.
Ďakujem za rozhovor.
-če-
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Realizácia štátneho vzdelávacieho programu
v základnej škole
Od 1. septembra je v platnosti nový
školský zákon o výchove a vzdelávaní.
Prichádza nová obsahová reforma,
nové ciele a poslanie výchovy a vzdelávania.
Aké bude zameranie základnej
školy, aké ciele si určila škola
v rámci školského vzdelávacieho
programu?
Za najdôležitejšie považujeme:
• posilniť úlohu a motiváciu uči
teľov, ich profesijnýa odborný
rast
• podporovať talenty, osobnosť
a záujmy každého žiaka
• skvalitniť spoluprácu s rodičmi,
verejnosťou a inými školami aj
v zahraničí
• zaviesť nové formy a metódy
práce
Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti
a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké
odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch.
Umožní rozvoj kľúčových kompetencií. Dá šancu každému žiakovi,
aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť
úspech.
Škola zabezpečí podmienky na
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
tak, aby mali rovnocenný prístup vo
vzdelávaní.
Ako budeme smerovať výchovnovzdelávaciu činnosť?
Výchovno-vzdelávaciu činnosť bude
smerovať k príprave žiakov na život,
ktorý od nich vyžaduje, aby boli
schopní kriticky a tvorivo myslieť,
rýchlo a účinne riešiť problémy.
Chceme pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného
kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému
vzdelávaniu.Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej
škole. Zabezpečiť kvalitnú prípravu
žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním

Rámcový učebný plán pre 1. ročník
Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín Poznámky

Jazyk a komuniká- Slovenský jazyk a 8+1
cia
literatúra
Anglický jazyk
2x0,5
Príroda a spoloč- Prírodoveda
nosť
Regionálna
výchova
Človek a hodnoty
Náboženská
výchova
Matematika a práca matematika
s informáciami
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

0,5 +1
0,5
0.5+0,5

4

Výtvarná výchova

1+1

Hudobná výchova

1
2

Telesná výchova

Spolu

na komunikatívnosť a s ohľadom na
schopnosti jednotlivých žiakov.
Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie
a hodnotové orientácie. Vychovávať žiakov v duchu humanistických
princípov.
V spolupráci s rodičmi žiakov
vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.
Ktoré princípy výchovy a vzdelávania považujeme za najdôležitejšie
Naším princípom je viesť žiakov
k tvorivému mysleniu, kritickému
mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní
celoživotne sa vzdelávať. Žiakov
vychovávame k zodpovednosti a samostatnosti.
Naším princípom je, aby každý
žiak v škole zažil úspech. Žiaci so
špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný
individuálny
výchovnovzdelávací
program.

Povinné hodiny
Voliteľné hodiny

17+5 =22

Aký by mal byť deviatak odchádzajúci zo základnej školy? Čo
všetko má ovládať?
Absolvent našej školy by mal svojím
vystupovaním robiť dobré meno
škole, byť schopný vytvárať dobré
medziľudské vzťahy, byť schopný
hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať
sa o svoje fyzické i psychické zdravie,
vedieť uzatvárať kompromisy, byť
schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce
s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment,
analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť
presadzovať ekologické prístupy pri
riešení problémov, mať schopnosť
vnímať dejiny vlastného národa vo
vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre
ovládať slovenský jazyk a sám sa
starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať
dva svetové jazyky, mať schopnosť
vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít ,byť
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pripravený uplatniť sa v zamestnaní
a byť zodpovedný za svoj život.
Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre,
diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce,
prezentácie a obhajobu výstupov,
praktickú výučbu.
Dôraz je kladený na samostatnosť
a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.
V oblasti rozumovej výchovy je
naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu,
sebahodnotenie.
Osobnostný a sociálny rozvoj
budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností.
Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami,
ich rodičom a zamestnancom školy
(PPP v Liptovskom Mikuláši, DIC
v Liptovskom Mikuláši, Palkovo centrum v Liptovskom Mikuláši).
Ako je to v oblasti enviromentálnej
a protidrogovej prevencie?
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi
bohatá. Aktivity sú zapracované do
všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť
veľký záujem.
Pri prevencii drogových závislostí
sa chceme zamerať aj na iné aktivity
besedy, konferencie a pod. Napriek
tomu, že s tvrdými drogami sme sa
nestretli, treba sústavne pôsobiť proti
fajčeniu a alkoholu cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich,
účelným využívaním voľného času
i vlastným príkladom.
Aké budú nové formy výučby?
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich
do učenia pestrými formami výučby.
Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho
do maximálnej možnej miery. Viac
budeme preferovať samostatnú prácu
žiakov a ich cieľavedomé zvládanie
učiva. Napríklad so žiakmi v piatom

Školstvo

Školstvo
Rámcový učebný plán pre 5. ročník
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Počet hodín
Jazyk a komuniká- Slovenský jazyk a 5
cia
literatúra
Anglický jazyk

Poznámky
Povinné hodiny
Voliteľné hodiny

3+1

Príroda a spoloč- Biológia
1 +1
nosť
Tvorba životného 0,5
prostredia
Človek a spoločnosť

Dejepis

1

Geografia
1 +0,5
R e g i o n á l n a 0,5
výchova
Občianska 1
výchova
Človek a hodnoty

Náboženská 1
výchova

Matematika a práca
s informáciami

Matematika

Umenie a kultúra

3,5 +0,5

Cvičenia z mate- 0,5
matiky
Informatika
0,5+0,5
V ý t v a r n á 1+1
výchova
H u d o b n á 1
výchova

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

Spolu

ročníku rozvinieme skupinovú tímovú prácu v spolupráci vo viacerých
predmetoch. Regionálnu výchovu
prepojíme s literárnou a výtvarnou
výchovou a prácou s počítačom na
informatike. Výsledkom tejto tímovej práce v medzipredmetových
vzťahoch bude „knižka“ o kaštieľoch
v Jáne, neskôr vytvoríme spoločný
projekt o historických pozoruhodnostiach vo všetkých spádových
dedinách, z ktorých chodia naši žiaci
do školy.
Ako budeme hodnotiť našich žiakov?
Dôležitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov,
najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

2
21+6=27

Cieľom hodnotenia vzdelávacích
výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú
problematiku, v čom má nedostatky,
kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.
Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasiﬁkácii
výsledkov žiakov budeme vychádzať
z metodických pokynov na hodnotenie a klasiﬁkáciu.
Budeme dbať na to, aby sme
prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií,

Šiestaci vítajú prváčikov

prostredníctvom ktorých budeme
sledovať vývoj žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov
žiakov so špeciálnymi výchovno-

-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do
úvahy možný vplyv
zdravotného
znevýhodnenia žiaka na jeho
školský výkon. Budeme
odlišovať hodnotenie
spôsobilostí od hodnotenia správania. Zmeny týkajúce sa prvého
a piateho ročníka si
môže pozrieť na predchádzajúcich stranách,
aký plán sme pripravili
pre tieto ročníky.
Aké možnosti majú žiaci realizovať svoje záujmy v krúžkovej činnosti?
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Žiaci sa najviac zaujímajú o počítačové krúžky, prácu s internetom.
Úspešne pracujú krúžky strelecký,
futbalový, ale aj literárny, práca pri
príprave časopisu Pyramída, zdravotnícky, krúžok tvorivosti. Radi
by sme zaviedli aj tenisový krúžok
a vrátili sa k úspechom karate krúžku. Vyzývame rodičov a priateľov
školy, aby nám pomohli zabezpečiť
vedúcich pre tieto krúžky.
Do nového školského roka si poprajme všetci, rodičia, deti, učitelia
a vychovávatelia veľa tvorivých úspechov a vzájomného porozumenia.
Mgr. Jana Pivková, riad. školy

Rekonštrukcia v materskej škole
V čase letných prázdnin prebiehala v materskej škole rozsiahla
rekonštrukcia – rekonštrukcia detských umyvární
a priestorov WC, vybudovanie spojových dverí medzi
MŠ a ZŠ, zriadenie výdajne
jedál a novej jedálne pre
deti z MŠ a rekonštrukcia
okien na poschodí a schodišti. Ako každá rozsiahla prestavba, ani táto nebola bezproblémová.
Počiatočné problémy s chýbajúcou
dlažbou a chybne zameranými spojovými dverami, vystriedali problémy
pri rekonštrukcii okien a so zariaďovaním výdajne jedál. Nakoniec problémy spojené s vymaľovaním. Len
málokto veril, že sa prevádzka v materskej škole začne v plánovanom termíne.
Dnes sú už všetky problémy minulosťou. Celkové náklady na prestavbu
detských umyvárni a priestorov WC
s rekoštruk-

ciou
okien
dosiahli tristoosemdesiat
tisíc korún.
Dňa druhého
septembra do vynovených priestorov materskej školy nastúpilo 53 detí vo veku od
dvoch do šiestich rokov. Vo „vymenej
škôlke“ čakalo na nich prekvapenie,
ktoré najlepšie vystihujú slová: “Je tu
ako v Lentilkove“
Ďakujeme: predovšetkým starostovi Jurajovi Filovi a poslancom OÚ za
poskytnutie ﬁnančnýchprostriedkov
a za nezištnú pomoc počas celej
rekonštrukcie, Stanovi Dubovskému za sponzorskú pomoc
pri vymaľovaní, Jánovi Kubáňovi, Jozefovi Zlejšiemu, Júliusovi
a Martinovi Šimovčekovcom za
pomoc pri maľovaní, Mamičkám:
Alenke Dvorožňákovej, Dáške Dubov-

skej,
J a n k e
Daňovej, Renatke
Fillovej, Garabášovej a obzvlášť Danielke Dubovskej
(žiačke
ZŠ)
za pomoc pri
upratovacích
prácach a zamestnancom OÚ pri maľovacích a dokončievacích prácach.
Pedagogický kolektív materskej
školy
Osobitne sa chcem poďakovať svojim kolegyniam: Hanke Jančuškovej,
Gabike Kompišovej, Hanke Ondrejčekovej za to, že v čase letných prázdnin a dovoleniek „oddychovali a relaxovali“ pri upratovacích prácach
v materskej škole a samozrejme Renatke Zlejšej upratovačke MŠ.
Zora Šimovčeková
zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ
Foto: Mgr, Juraj Záborský
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Po dlhoročných sľuboch a uzneseniach sme sa rozhodli zrealizovať
to, čo futbalový fanúšik potrebuje,
aby náš futbalový areál slúžil hlavne
divákom. Preto sme začali s výstavbou tribúny, ktorej podobu (čiže plány a rozpočet) už v roku 2000 vypracoval p. Dušan Čúrny st.. V tom čase
bol na to vyčlenený rozpočet cca.
800 000 Sk. Akciu sme začali rozbiehať 3. 2. 2008 kedy bol výbor FO
na obhliadke lyžiarskeho vleku tzv.
„kotváča“. Ten bol rozmontovaný v
roku 1998 a jeho konštrukcia ležala
bezvýznamne v tráve pri ceste. Keďže medzitým TJ ŠTART prešla pod OÚ
Liptovský Ján, dohodli sme sa, že tento „šrot“ využijeme ako konštrukciu
na našu tribúnu. Obecný úrad nám
vyšiel v ústrety a tak sme začali plniť
naše ciele.
Už dňa 6. 2. 2008 sme uskutočnili preprava konštrukcie za pomoci
pána Romana Pavelicu a jeho autožeriavu, tatrovky a niekoľkých chlapov.
Napriek tomu, že bol sneh a mráz
všetko sme zvládli výborne. Potom
sme začali práce na formovaní konštrukcie, kde bol hlavný šéf pánVladimír Kubovčík st., ktorý tomu venoval spolu so svojimi pomocníkmi
množstvo hodín. Svojim entuziazmom a skúsenosťami vytvoril základ
tejto krásnej stavby. Dňa 2. 7. 2008
sme vyhlásili brigádu a 4. 7. 2008
sme stavbu vymerali, označili výkopy a pán Pavelica spravil vyhŕkanie
pätiek. Dňa 5. 7. 2008 sme vykopali
jamy, osadili konštrukciu, vyvŕtali
diery cez stenu a urobili betonáž a
to všetko za účasti funkcionárov FO,
futbalistov a priateľov futbalu: V.Kubovčík st., Ing.M.Vadovický (zabez-

pečil betón), Ľ. Oravec
st., D. Strapoň st., Vrlík,
P. Mikušiak, S. Dubovský, Biskupič, D. Čúrny
ml., Klepáč, Vyskočáni, J. Šimovček, Š. Hollý,
M. Jezný. Za neustáleho
dažďa sme spravili naozaj veľký kus roboty no
a medzitým nám pripravili guľáš s menším
občerstvením ako malé
poďakovanie za vykonané dielo.
V mesiacoch júl – august sa pán
Kubovčík znova pustil do tvrdej práce
spolu so svojou partiou aj v spolupráci s OÚ Lipt.Ján a jeho pracovníkmi.
Tí zabezpečili hobľovanie a skracovanie dreva
a tak tribúna postupne
dostávala svoju konečnú
podobu. Drevnú hmotu
poskyli urbárske spolky
a to Urbár Bielo-Marušová a Urbár Marcovská spolu v objeme
15 m3. Strešnú krytnu
zabezpečil pán S. Dubovský, starosta zabezpečil
nákup farieb a zvodov
(rýní) a práce vykonal
pán Maroš Fillo.
Okrem tribúny sme vybudovali aj ochranné siete za futbalovými
bránami na ktorých sa podieľali: S.
Dubovský – stožiare, J. Strachan-siete
a občerstvenie, V. Zoller a L. Grísnik.
Pán Dubovský navyše zabezpečil aj
svetelnú tabuľu na časomieru a skóre.
Myslím si, že sme spoločne vytvorili
veľké a krásne dielo, ktoré bude slúžiť
výlučne športovým aktivitám.

Ďakujeme všetkým, aj tým nemenovaným, ktorí priložili ruku k dielu
alebo sa nejakým spôsobom podieľali na tomto projekte, no najväčšia
vďaka patrí nestorovi futbalu v Jáne
pánovi Vladimírovi Kubovčíkovi st..

Dúfame, že v takejto činnosti budeme pokračovať aj naďalej a postupne
vytvoríme tie najlepšie podmienky
pre rozvoj športu v našej obci.
Predseda futbalového oddielu
Ľubomír Oravec st.

Šarkaniáda
Dňa 11. 10. 2008 sa uskutoční o 14.00 hod. tradičná šarkaniáda
na Dubci – prineste si šarkany a dobrú náladu – počasie zabezpečíme.
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