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Šibi-ribi, mastné ryby…
Rok čo rok prichádzajú tieto čarovné
chvíle. Len čo sa z lúk roztopila biela
perina, malý drobizg začal šantiť. Deti
sa hrali, spievali, tancovali, lúčne hry
nemali konca. Chlapci si plietli korbáče, strúhali píšťalky, dievčatá sa hrali s bábikami a robili napriek malým
huncútom. Keď teplé slniečko nechcelo vykuknúť spoza oblakov, spievali: „Slnko, slnko, poď na naše líčko,
dáme ti vajíčko, zabijeme jalovičku,
tebe dáme polovičku, ak ti je o mále,
ešte ti pridáme...“
Veľkonočné sviatky patria v mnohých krajinách k najkrajším v roku
a spájajú sa s nimi rôzne zvyky. Naši
predkovia vítali tento sviatok jari vynášaním Moreny. Dva týždne pre Veľkou
nocou hodili dievčatá slamenú Morenu do potoka za dedinou, aby vyhnali
z dediny chorobu a smrť mala magicky privolať jar. Veľkonočný pondelok
sa spájal s kúpaním a šibaním. Vode
sa pripisovala očisťujúca a uzdravujúca moc. Dotyku s čerstvou zeleňou
zasa schopnosť prinavrátiť životnú
silu a zabezpečiť zdravie. Pre mládencov boli pripravené kraslice, ktoré
teraz nahrádzajú kupované čokoládové vajíčka a zajace. Najstaršie záznamy, v ktorých sa spomínajú veľkonočné vajíčka, pochádzajú z 10. storočia.

Na pergamene sú zaznamenané veľkonočné modlitby a na konci je zmienka
o tom, že kňaz požehná syr a vajíčka,
ktoré symbolizujú plodnosť a kontinuitu života.

Zaujímavé sú tradície a zvyky
v iných krajinách. V Krakove je populárne krúženie okolo kostolov s palmovými listami alebo soškami Ježiša.
V anglicky hovoriacich rodinách sa na
Veľkú noc ukrývajú čokoládové figúrky a vajíčka, ktoré potom deti hľadajú.

Veľkonočné sviatky sú sviatky
pohyblivé, pretože môžu pripadnúť
na ktorýkoľvek dátum medzi 22. marcom až 25. aprílom. Najdôležitejším
dňom Veľkej noci je Veľkonočná nedeľa (zmŕtvychvstanie Ježiša Krista).
Podľa nej sa dátum sviatkov každý
rok vypočíta. Táto sa slávi vždy v prvú
nedeľu po jarnom splne. Ustanovená bola na Nicejskom koncile v roku
325. Toto pravidlo zohľadňuje záznam
v evanjeliách, kde sa hovorí, že Kristus
bol ukrižovaný na začiatku židovských
jarných sviatkov Pesah a večer toho
istého dňa nastalo zatmenie mesiaca.
Termín Veľkej noci tak kolíše v rozsahu piatich týždňov. V novšej dobe
silneli hlasy po určení fixného dátumu Veľkej noci, ktorý by bol vypočítaný podľa obehu slnka. Touto otázkou
sa zaoberal i druhý vatikánsky koncil. Snahy v Nairobi (1975) nedosiahli v tomto smere úspech kvôli váhaniu
ortodoxných cirkví. Tie vyhlásili, že sa
cítia viazané svojím doterajším spôsobom vypočítavania veľkonočného
termínu.
Pokiaľ nevyjadria svoj súhlas so
zmenou všetky ortodoxné cirkvi, budú
Veľkonočné sviatky i naďalej sviatkami
pohyblivými.

a v neupravenej časti potoka smerom
do Políka. Na pomoc prišli občania
i členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí pomáhali plniť vrecia
pieskom a stavať hrádze. Agria a. s.,
ktorú zastupuje pán Ing. Ján Paciga,
obci bezodplatne poskytla prázdne vrecia. Pán Ladislav Filo poskyMôžete nám pán starosta bližšie tol auto na prepravu dobrovoľníkov
priblížiť, čo sa udialo?
a materiálu. Začali sa stavať pieskové
Po trojdňových dažďoch 25. decembra hrádze, ktoré boli za tri hodiny hotozačala prudko stúpať hladina Štiav- vé. Našťastie postupne prestalo pršať
nice. V tento deň v priebehu dvoch a hladina Štiavnice začala pomaly
hodín stúpla hladina potoka viac ako klesať. Napriek tomu sa Štiavnica na
o 1,5 m. Vzápätí bol vyhlásený druhý jednom úseku vyliala, a to do záhrady
povodňový stupeň, lebo hrozilo akút- pána Kašiaka. Táto nečakaná udalosť
ne vyliatie toku v úsekoch pri Štarte preverila naše schopnosti, ale zároveň
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pláne obce, tento bol nanovo schválený 18. 12. 2009. Ďalej to bola prístupová komunikácia, ktorá patrila Slovenskému pozemkovému fondu. Túto sa
nám podarilo nadobudnúť vo vyvlastňovacom konaní 9. 3. 2010 v Žiline.
Tieto skutočnosti sa napriek veľkému úsiliu nepodarilo urýchliť. Teraz
však už nič nebráni vydaniu stavebného povolenia a následnému vybudovaniu inžinierskych sietí. Pokiaľ budú
dodržané všetky zmluvy, bude do konca roka dokončená infraštruktúra. Pričom v tejto lokalite vznikne priestor na
výstavbu 27 rodinných domov.

Ján Hlavienka a Monika Urbanová

Juraj Filo, starosta obce
spracovala Monika Urbanová

Tri otázky pre starostu
Tradične Jánske noviny začínajú Tromi otázkami pre starostu. Počas vianočných sviatkov nám počasie veru
neprialo, iste si mnohí všimli zvyšujúcu sa hladinu Štiavnice. Preto aj moja
prvá otázka bude patriť práve tejto
nečakanej udalosti.

Dopočula som sa o pripravovaných zmenách v NO Štart,
môžete mi o nich povedať viac?
V prvých mesiacoch roka došlo k personálnej zmene na poste riaditeľa NO
Štart, kde pána JUDr. Jaroslava Čupku
nahradil pán Pavol Dzúr. Zároveň zo
zrušeného penziónu Pod Stráňou sme
bezodplatne získali vybavenie kuchyne a izieb (postele, nočné stolíky, stoly,
stoličky a koberce). Po ukončení nevyhnutných prác potrebných k spusteniu kuchyne a jedálne sa začali variť
obedy pre robotníkov stavajúcich
byty, zamestnancov obecného úradu
a ostatných. Zároveň chcem túto možnosť stravovania ponúknuť i občanom
a návštevníkom. Varí sa nielen počas
pracovných dní, ale aj cez víkendy.
Cena kompletného obeda je 2,90 €.

poukázala aj na slabé miesta. Na úseku pri Kašiakovie záhrade bude treba
dobudovať trvalú hrádzu v dĺžke cca
sedem metrov. Zároveň však bude
treba prehĺbiť koryto potoka popod
mosty, aby sa zvýšil prietok a nestávali sa z nich prekážky toku. Táto situácia poukázala na naliehavosť uskutočnenia týchto opatrení. Preto, ak
bude možnosť žiadať na reguláciu
toku prostriedky z eurofondov, určite sa budeme snažiť tieto prostriedky
získať. Nakoniec sa chcem všetkým
poďakovať, ktorí nezištne pomáhali
zvládnuť túto situáciu, pri ktorej hrozili veľké škody na majetku našich
spoluobčanov.

Dôchodcovia žijúci v našej obci majú
nárok na zľavu a cena obedu pre nich
je 2,50 €. Verím, že zariadenie, ktoré
pomáhali budovať mnohí naši občania,
sa podarí zveľadiť a rozbehnúť tak, aby
sa stalo príjemným miestom na posedenie či spoločenské akcie.
V obci sa rozbehla výstavba
„bytoviek“, ale ako je to s individuálnou bytovou výstavbou?
Už v predchádzajúcich číslach som
spomínal IBV pod Sečnom. Napriek
dôkladnej príprave sa vyskytli problémy, ktoré o rok oddialili vydanie stavebného povolenia.
Jedným z problémov bola lokalita, ktorá sa nenachádzala v územnom
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Schválené uznesenia
Skrátený výpis
zo zasadnutí OZ
Dňa 18.12.2010
OZ schválilo nadobudnutie stavby
Bytového domu s. č. 368 pre účely
nájomného bývania.
OZ schválilo spôsob financovania
kúpy bytového domu v členení: a) úver
zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo
výške 80 % z obstarávacích nákladov,
čo predstavuje 791 250 €. b) dotáciu
Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR vo výške 20 % z obstarávacej ceny, čo činí 205 690 €. c) vlastné
náklady vo výške 31 540,46 €.
OZ schválilo vypracovanie žiadosti
pre Dexia Banku a.s. Slovensko o zvýšenie úveru na pokrytie vlastných príjmov do výšky 342 751,93 €.
OZ schválilo vyrovnaný rozpočet obce
Liptovský Ján na rok 2010, ktorého
prílohou je programový rozpočet na
rok 2010, bez pripomienok.
OZ zobralo na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2010.
OZ zobralo na vedomie návrhy rozpočtov obce L. Ján na roky 2011–2012.
OZ schválilo VZN č. 3/2009 o Nájme
bytov.
OZ schválilo VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Liptovský Ján.
OZ schválilo dodatok č. 1 k VZN
č. 2/2008 o príspevkoch rodičov
a zákonných zástupcov v Základnej
škole s materskou školou v Lipt. Jáne.
OZ schválilo výberovú komisiu na
výberové konanie riaditeľa neziskovej organizácie „Štart Liptovský Ján“
v zložení: Ing. Ľ. Oravec – predseda,
J. Filo, Ing. J. Mlynček, A. Brandobúrová, Ing. P. Kompiš.
OZ zobralo na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky
obce Liptovský Ján za rok 2008 bez
pripomienok.
OZ zobralo na vedomie výročnú správu obce Liptovský Ján za rok 2008.
OZ zobralo na vedomie správu komisie v zložení J. Filo, A. Brandobúrová,
E. Daňová, Ing. Ľ. Oravec o kontrole
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hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami v Telovýchovnej
jednote „Štart Liptovský Ján“.
OZ zobralo na vedomie úpravu rozpočtu bežných príjmov na položke
111 312001 o sumu 26 013 €.
OZ zobralo na vedomie úpravu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 26 013 €.
OZ schválilo rekonštrukciu obecného
rozhlasu firmou MADACOM a.s., Liptovský Hrádok.
OZ schválilo dofinancovanie rekonštrukcie obecného rozhlasu vo výške
7 814 €.
OZ schválilo VZN č. 5, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Liptovský Ján a verejnoprospešné stavby.
OZ schválilo poradie na obsadenie
bezbariérového bytu v bytovom dome
p. číslo 493 nasledovne: 1. R. Líška,
2. I. Zaťková, 3. D. Urban.
OZ schválilo výšku odmeny pre každého poslanca v sume 84 €.

Uvítanie do života

Fontaine le Port

Milí Jánčania, blíži sa čas našej návštevy v partnerskej obci Fontaine le Port
vo Francúzsku. Návšteva sa uskutoční v dňoch 3.–6. 6. 2010 leteckou
dopravou.
Partnerská obec pre nás pripravila nasledujúci program: jednodňová
návšteva Champagne, vínne pivnice a výroba Champagne. Jednodňová návšteva zámku Vaux le Vicomte,
ktorý slúžil ako predloha pri výstavbe Versailles a má zaujímavú históriu. Návšteva najmodernejšej spaľovne a fabriky na spracovanie odpadu
v departemente. Návšteva tradičného trhu vo Fontainebleau, privítanie
v škole, spoločná oslava na brehu Seiny a iné. Občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa, môžu sa prihlásiť na
obecnom úrade do konca apríla.
Monika Urbanová

Dňa 01.02.2010
OZ schválilo dotáciu finančnej výpomoci Neziskovej organizácii Štart Liptovský Ján vo výške 6 500 €.
OZ schválilo zmenu umiestnenia
viacúčelového ihriska.
OZ schválilo vybudovanie multifunkčného futbalového ihriska o rozlohe 20
m×40 m v areáli „Štart“ na parcele
č. 568/4 v k. ú. Liptovský Ján s doplnením doplnkových športov tenis
a basketbal.
OZ poverilo starostu obce k podpísaniu zmluvy na vypracovanie žiadosti
Revitalizácia infraštruktúry k centrám
cestovného ruchu v obci Lipt. Ján s firmou OK Managment group s.r.o Spišská Nová Ves, Drevárska č. 6.
OZ poverilo starostu obce k podpísaniu zmluvy na vypracovanie žiadosti
Zberný dvor Liptovský Ján s firmou
OK Managment group s.r.o Spišská
Nová Ves, Drevárska č. 6
Celé znenie uznesení nájdete na www.liptovskyjan.sk v odseku
zasadnutia OZ a na úradných tabuliach obce.

Lea Timea Brotková
Eliška Dubjelová
Adrián Jančuška
Lukáš Kamenský
Ema Porubänová
Kristína Oľga Straková
Júlia Tajátová
Juraj Vrabec.

Z matriky

Na základe potreby údajov pre prácu študentky som pátrala po menách
ľudí, ktorí činnosť matrikára v našej
obci vykonávali. Dnes má Matričný
úrad v Lipt. Jáne k dispozícii matričné
knihy od roku 1895, staršie sa nachádzajú v archíve v Bytči. Žiaľ tri mená
v rokoch 1904 až 1918 neviem identifikovať, nakoľko sú nečitateľne podpísané. Možno by mi niekto vedel pri
ich identifikácii pomôcť. Ak sa niekto
nájde budem rada keď, mi pomôže. Je
zaujímavé, že v predvojnovom období
vykonávali túto prácu výlučne muži,
a to až do roku 1950, a od tejto doby
už zase len ženy.
Miklós Nemes 1895–1898, Károly
Toňák alebo Soňák 1898–1903, Imrich
Majoroš 1904, 1904–1918 ?,?,?,
Július Pavella 1919–1943, Ondrej Ivaniš 1943, Mikuláš Dolský 1944–1950,
Božena Krajčušková 1950–1951,
Hana Hollá Ciglerová 1951–1956,
Adela Brtáňová 1956–1983, Eva Čer-čeveňová 1983 až doteraz.

Vám, milé deti, hoci dnes ešte veľa
nechápete, želáme, aby ste sa naučili chodiť a pevne stáť na vlastných
nohách. Vyzbrojte sa vedomosťami
a všetkým potrebným na prekonávanie prekážok, zažívajte len úspechy
a neúspechy nech sa vám vyhnú. No
nezabúdajte na svoju mamu, na svojho otca, staňte sa ich pýchou, radosťou a šťastím.
„Vždy, keď sa narodí človek, zapáli sa na
oblohe nová hviezda“ — hovorí staré
ľudové porekadlo.

výnimočný podvečer, boli slávnostne
zapísané do pamätnej knihy obce deti:

„Šťastie je, keď slnko svieti,
šťastie je dať život a mať deti.“
Z. Šimovčeková

To sme videli všetci pri stretnutí v obradnej sieni 12. marca 2010.
Nie však na oblohe, ale v očiach detí,
mamičiek a oteckov, starých rodičov
a príbuzných, aj v očiach pána starostu a poslancov. Najmä preto lebo
narodenie malého človiečika je tým
najdrahším a najvzácnejším pokladom našej spoločnosti. Je darom, je
naplnením zmyslu nášho života, ale
i trvácnosťou nášho šťastia.
V piatok 12. marca prijali pozvanie
rodičia s deťmi, ktorí majú v rodnom
liste rok narodenia 2009. Po krátkom
príhovore pána starostu a vystúpení
detí z materskej školy, ktoré umocnilo

Platenie daní a poplatkov
Pre rok 2010 zostali dane v pôvodnej výške ako v roku 2009. Každý daňový subjekt obdrží doručenkou do vlastných rúk platobný výmer (daň za psa bolo treba zaplatiť do 31. januára 2010 bez vyzvania), ktorý slúži ako podklad pri platení dane. Číslo platobného výmeru je zároveň i variabilným symbolom, na základe ktorého vieme platbu identifikovať. Platby môžete uhrádzať prostredníctvom internet bankingu, priamo vo vašej banke, poštovou
poukážkou, v hotovosti do pokladne obce, ale aj bezhotovostne. Preto dávame na vedomosť všetkým daňovníkom
a poplatníkom, že na Obecnom úrade je zriadený bezhotovostný terminál. Vaše úhrady je preto možné realizovať
-čepohodlne vašou platobnou kartou.
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Uvítanie Stanišovskej jaskyne do života
prednostka okresného úradu V. Tereková, predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti B. Kortman, riaditeľ
Správy slovenských jaskýň J. Hlaváč
a ďalší predstavitelia podnikateľskej
obce, jaskyniari, milovníci prírody a
iní záujemcovia. Jaskyňu symbolicky
predstavovala hlinená doska, pokrstil

Deň učiteľov

a uviedol ju do života známy slovenský jaskyniar A. Droppa, ktorý Stanišovské jaskyne preskúmal v rokoch
1957–1958, ako pracovník Speleologického oddelenia Zemepisného ústavu Slovenskej akadémie vied v Liptovskom Mikluláši.
Peter Holubek

Dňa 23. marca 2010
sa v obchodnom
centre Jasna uskutočnilo podujatie, na
ktorom bola slávnostne otvorená nová sprístupnená jaskyňa na Slovensku. Ide o Malú
Stanišovskú jaskyňu v Jánskej doline,
ktorú sprístupnili širokej verejnosti
nadšenci a členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti z Liptovského Mikuláša. Na podujatí sa zúčastnil
starosta obce Liptovský Ján Juraj Filo,

Cukráreň u Fillomény
V blízkosti katolíckeho kostola celkom nenápadne vyrástla cukráreň. Interiér je zaujímavo riešený a pri jeho zariaďovaní pamätali i na najmenších. Tak si môžu v pokoji dopriať kávu a zákusok
aj mamičky. Ponuka sa bude postupne rozširovať. Slabšie vidiace starké by si určite nemali zabúdať so sebou zobrať i okuliare.
Pretože už zopár vnukov po čokoláde s rumom išlo domov vo
veselšej nálade. Určite sa z tejto cukrárne časom stane miesto
na príjemné posedenie či stretnutie alebo malú oslavu. V lete pribudne možnosť si posedieť na terase. Po ukončení revitalizácie
obce sa ocitne na veľmi atraktívnom mieste. Cukráreň je otvorená v utorok–piatok od 13.00–19.00 hod., v sobotu od 10.30–
20.30 hod. a v nedeľu od 10.30–19.00 hod.

Kto nikdy neučil, nevie si predstaviť, aká záťažová je dnes táto profesia. Dosť často diskutujeme o tom,
ako sa učilo kedysi. Akí boli učitelia,
akí žiaci a rodičia, so svojimi právami
a povinnosťami. Vieme pochopiť rodičov, že po svojej práci sú príliš unavení, aby sa venovali svojim deťom. Okolie ale nevidí, že učitelia sú tiež rodičia a okrem vlastných detí sa starajú
o desiatky ďalších. Okrem vedomostí
sa v škole od učiteľa dostáva deťom
pozornosť, individuálny prístup, cit,
ktorý doma často chýba. Nikto sa
nepýta učiteľov, koľko energie ich to
stojí a či po sústredene odučených
šiestich hodinách, dozore na chodbách aj v školskej jedálni, či odchode
žiakov na autobus, majú ešte energiu.
Závidíme učiteľom, že chodia z práce
po priamej činnosti so žiakmi popoludní domov. Ale neuvedomujeme si,
že príprava na vyučovanie na ďalší deň
im nezaberie len hodinu dve, čo chýbajú do osemhodinového pracovného času. Po vyučovaní vyhľadávame
pokoj a skoro absolútne ticho. Keďže
učitelia sú väčšinou ženy, musia sa
postarať o domácnosť, pomôcť svojim
deťom pri plnení domácich úloh a až
potom sa môžu pripravovať na ďalší
deň na školské vyučovanie. Verte, že

dnes to nie je jednoduché si pripraviť
pomôcky, prezentácie a písomné práce na počítači, individuálne pre rôzne
skupiny žiakov. Opraviť desiatky diktátov, či školských úloh z matematiky,
testov a projektov.

Na tvorivých dielňach v škole šikovní
druháci uplietli poriadne korbáče.
Na Veľkú noc môžu šibať nielen
chlapci, ale aj dievčatá.

Aj učiteľ je človek ako každý iný.
Určite ten, ktorý robí svoju prácu zodpovedne a jeho práca sa stala jeho
povolaním, si zaslúži primeranú úctu.
Zaslúži si zmeniť postavenie v spoločnosti. Učiteľ potrebuje kvalitné vzdelávacie programy, tréningy ako odbúrať
stres, harmonizovať svoju osobnosť,
obnovovať zásoby síl a zlepšovať kvalitu učiteľského chlebíka. Iste dobre

padne každému zamestnancovi v školstve, keď si jeho nadriadený všimne
jeho práce. Tak ako každý rok, aj teraz
v mesiaci marci, sme si pripomenuli
Deň učiteľov. Obecné zastupiteľstvo
pripravilo pre zamestnancov našich
škôl príjemné posedenie v budove TJ
Štart. Pamätnými listami pri rôznych
osobných okrúhlych výročiach nielen
aktívnych učiteľov, ale aj dôchodcov,
morálne ocenil starosta obce Juraj Filo
zamestnancov:
Zo základnej školy s materskou
školou pri životnom jubileu Mgr. Oľgu
Pacigovú, Mgr. Máriu Devečkovú,
Mgr. Andreu Salajovú, p. Darinu Jančuškovú. Za tri desiatky odpracovaných rokov v školstve Mgr. Marcelu
Čumpelíkovú, Mgr. Vieru Šimovčekovú, Daniela Multáňa a Mgr. Danielu
Frohlichovú.
Zo špeciálnej základnej školy internátnej pri životnom jubileu za vyše
dvadsaťročnú pedagogickú prácu
s postihnutými deťmi Ing. Mgr. Ivetu
Lukáčovú, Mgr. Stanislava Peniaška a
Ing. Ludovíta Žuffu.
Za morálne ocenenie našej práce srdečne ďakujeme. Stále sa snažíme, aby čo najviac žiakov objavovalo
radosť z učenia a nového poznávania.
Mgr. Jana Pivková

Mikroregión pod Poludnicou

bol úspešný v Programe cezhraničnej spolupráce
Poľsko-Slovenská republika 2007–2013

Monika Urbanová

Stolný tenis
Družstvo stolných tenistov v zložení Dušan Čurný st., Richard Fillo, Miroslav Kompiš, Eduard Drahovský a Jakub Olejár, pred posledným kolom súťaže siedmej okresnej ligy, bolo na prvom mieste spolu s mužstvom Vitalit z L. Hrádku „B“ s rovnakým počtom bodov. O postupe do vyššej ligy rozhodol
posledný zápas v Iľanove, ktorý sme jednoznačne vyhrali a postúpili do šiestej ligy okresnej súťaže.
Dušan Čurný, predseda STO
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Od učiteľov sa očakávajú zázraky. A keď ich učinia,
Marie Von Ebner- Eschenbach
nikto sa nečuduje.

Mikroregión pod Poludnicou združenie obcí Liptovský Ján, Závažná Poruba, Liptovská Porúbka, Uhorská Ves, Podtureň a mesta Liptovský Hrádok bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská
republika 2007–2013. V zmysle zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, podpísanej v mesiaci februári t. r., dostane na realizáciu projektu s názvom „Trasa pamätihodností a významných miest Mikroregiónu pod Poludnicou“ 27 710 € z ERDF, 3 260 € zo štátneho rozpočtu a 1 630 € vloží mikroregión do projektu zo svojich zdrojov. Združenie má k projektu cezhraničného partnera mikroregión Gmina Nowy Targ, ktorý na poľskej strane
realizuje komplementárny projekt rovnakého zamerania.
Predmetom projektu je zmapovanie trás pamätihodností a významných miest mikroregiónu a vyznačenie prístupových ciest k turisticky zaujímavým miestam. Projekt podporí vzájomnú informovanosť a propagáciu mikroregiónu na
slovenskej i poľskej strane, prispeje k rozširovaniu vzdelania a poznatkov žiakov a študentov v rámci recipročných návštev a vytvorí predpoklady pre rozvoj cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti cestovného ruchu.
Mikroregión pod Poludnicou združenie obcí
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Cirkev

Cirkev

Pozývame každého
Veľkonočné sviatky sú sviatky ukrižovania a zmŕtvychvstania Pána Ježiša
Krista. Je to tak napriek tomu, že ak sa
opýtate niekoho, čo tieto sviatky znamenajú, môžete dostať aj iné odpovede. Niekto môže povedať, že Veľká noc,
to sú pohanské sviatky príchodu jari,
iný zase, že ide v prvom rade o šibačku. I to je pravda, predsa však pre kresťanov stále zostáva najdôležitejší ten
dôraz, že práve počas Veľkej noci Pán
Ježiš Kristus dokonal dielo spásy.
V tomto období pôstu, neustále bližšie a bližšie k týmto sviatkom, vás chceme srdečne pozvať
do nášho chrámu. Prežívanie obdobia pôstu a Veľkej noci na službách
Božích v spoločenstve kresťanov nás
vedie k tomu, aby sme tieto sviatky prežívali do hĺbky, opravdivo.

A nielen tieto sviatky, ale aj celý náš život.
Vedú nás k tomu posledné dve
pôstne nedele, nedeľa Smrtná a Kvetná s čítaním Pašií (dejov ukrižovania
Pána Ježiša Krista) a spevom dojímavých pôstnych piesní. Vedie nás
k tomu Veľký piatok, najväčší sviatok
všetkých evanjelikov, naplnený veľkým
smútkom nad smrťou Božieho Syna,
a predsa aj nádejou a radosťou z toho,
že sa naplnili Božie zasľúbenia a Pán
Ježiš touto smrťou porazil hriech, smrť,
diabla a zvíťazil. Vedie nás k tomu Veľkonočná nedeľa, ktorá je pokračovaním radosti prvýkrát zjavenej počas
Veľkého piatku. Kristus vstal z mŕtvych ako prvotina zomrelých.
K hojnej účasti na službách Božích
pozývame vás, priatelia, ktorí do
nášho chrámu radi prichádzate a je

Posolstvo Zmŕtvychvstania
pre vás duchovným domovom. Urobte svoj duchovný život pravidelným.
Pomáha to jeho prehĺbeniu. Pozývame vás, priatelia, ktorí z času na čas
chrám Boží navštívite. Snažíme sa
v cirkevnom zbore vytvárať priestor
pre každého, podmienky pre prehlbovanie života a hľadanie duchovného rozmeru, ktorý sa vytráca z našich
životov a pripravuje nás tak o ich podstatu. Pozývame vás, priatelia, ktorí ste zatiaľ nenašli odvahu. Obdobie
pôstu môže byť príležitosťou počuť jasné slovo o podstate kresťanstva a nájsť
cestu do kresťanského spoločenstva.
Požehnané sviatky ukrižovania
a zmŕtvychvstania Pána praje
Mgr. Peter Taját
zborový farár

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov 2010
1. 4. 20010 Zelený štvrtok

Služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

17.00 hod.

2. 4. 2010 Veľký piatok

Pašiové služby Božie
so spoveďou a Večerou
Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

4. 4. 2010 Veľkonočná nedeľa
(1. slávnosť veľkonočná)

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

5. 4. 2010 Veľkonočný pondelok
(2. slávnosť veľkonočná)

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 hod.

Medzinárodný deň žien
Oslava tohto sviatku sa v obci konala
siedmeho marca o 15.00 hod. v Štarte. Pri príchode dostali ženy karafiát
a po krátkom príhovore starostu vystúpili deti z MŠ s pásmom básní, piesní
a  tančekom „Kukulienka…“ Prítomné
tety, mamy, staré mamy po vystúpení
obdarovali symbolickým vlastnoručne
vyrobeným srdiečkom. Ženy si príjemne posedeli pri malom občerstvení. Na
záver sa starosta poďakoval prítomným ženám za účasť a poprial im veľa
Monika Urbanová
štastia a zdravia.
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Veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista,
ktoré oslavujeme a prežívame, je dôkazom toho, že to nie je iba falošná túžba, nenaplniteľná ilúzia, hviezda bludička, ktorá by nás odvádzala od reality, ale naopak, tá najreálnejšia realita,
ktorú garantuje sám Stvoriteľ a ktorú vložil hlboko do duše človeka ako
neuhasiteľnú túžbu po živote v plnosti
hodnôt, akými sú pravda, krása, láska, nekončiaci obdiv a šťastie. Človek
neprichádza na scénu vesmíru, aby
vo svetle vlastnej sebareflexie zažiaril
ako meteor na Božiu slávu, ale aby vo
svetle Božej slávy zažiaril ako hviezda
poznávajúc svoju hodnotu a krásu
spolu s nazeraním na jas a krásu toho,
ktorý ho z tmy povolal do svetla svojej
slávy (porov. 1Pt 2, 9).
Veľká noc je veľkolepý príbeh Božej
lásky, ktorá nekapituluje ani vtedy,
keď človek stvorený na jeho obraz, pre
šťastie a na jeho oslavu, vedome porušil pravidlá života a tragicky si zvolil
alternatívu hriechu - egoizmu a smrti.
Veľmi veľa ľudí počulo o tom, že
Ježiš vstal z mŕtvych a každá Veľká noc
nám o tom hovorí a nám to pripomína. Avšak veľa ľudí to úplne neprijalo.
Neuverili, že ukrižovaná Láska, ukrižovaný Boh vstal z hrobu a žije medzi
nami. Pre veľa ľudí je to už len historická udalosť a možno aj legenda. Ale Veľká noc nie je historka na rozprávanie,
ale posolstvo, ktoré treba nám ohlasovať aj dnes.
V každej armáde vojaci neprestajne
strážia dôležité vojenské objekty. To
musia vykonávať vo dne v noci, za každého počasia. Aj každý z nás musí byť

takýmto vojakom, ktorý bude strážiť
nie materiálne veci, ale predovšetkým
svoju vieru a dušu - i to vo dne v noci,
za každého počasia. Nielen strážiť, ale
ešte svoju vieru rozdávať iným.
Ježišova smrť, a predovšetkým
zmŕtvychvstanie je tým pokladom,
ktorý si stráži každý kresťan. Teda
kresťan tým, že svojím životom, správaním vyznáva Ježišovu smrť a zmŕt-

nám svoje milosti a svoje požehnanie.
V Kristovi život definitívne zvíťazil.
V ňom definitívne zvíťazila láska. On
otvoril nevyčerpateľný prameň milosrdenstva. Je to však program, ktorý si
potrebuje osvojiť celý svet. Preto myšlienka na smrť a na večný život má nás
povznášať, keď klesáme. Predsa všetci
vieme, kam ideme. Preto vo svojom
živote vo všetkom, čo konáme, chceme strážiť poklad čistej duše, poklad
viery. Chceme pomáhať bratom a sestrám s takou láskou, že si zaslúžime
večnú odmenu - nebo, lebo ako hovorí
žalmista: „Naša duša očakáva Pána.”
My nosíme v sebe pečať nádeje
Ježišovho ducha, ktorý v nás volá Príď,
Pane Ježišu. Držme sa dôsledne Ježišovej cesty. Iba za cestou kríža nasleduje veľkonočné ráno. Nech to pre nás
v praxi znamená životom vyznávať, že
Láska je viac ako moja pravda. Jednota viac, ako moja múdrosť. Človek iba
tak môže nájsť plne seba, ak úprimne daruje seba samého. A to je jedna
z najboľavejších rán našej súčasnosti,
že voči množiacemu sa zlu všetkých
druhov nevieme postaviť pravdu víťazstva lásky vo vlastnom živote.
vychvstanie, stráži si nebo, čiže večný
Spoločne prosme, spoločne sa
život, ktorý pre nás pripravil Boh.
posväcujme, spoločne sa odhodlávajCirkev žije v tomto duchu. V duchu me denne pre Kristov kríž, aby sme
radosti, že Boh nám pripravil večný poznali silu Božej vernosti a ponúkli
život. A keď prežívame Ježišov prí- svetu objektívnu nádej. Ježiš predsa
chod pri každej svätej omši, voláme: vstal a žije.
„Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoV duchu s Vami požehnanú Veľkú
je zmŕtvychvstanie vyznávame, kým noc a hojné ovocie Ducha želá
neprídeš v sláve.” Pre nás veriacich tu
Váš duchovný otec
PaedDr. ThDr. PhDr. František Kočibal
na zemi tou slávou je už živý Ježiš, ktosprávca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján
rý pod spôsobom chleba a vína dáva

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2010
28. 03. 2010

Kvetná nedeľa

10.00 hod.

03. 04. 2010

Biela sobota *

19.30 hod.

01. 04. 2010

Zelený štvrtok

17.00 hod.

04. 04. 2010

Veľkonočná nedeľa

11.00 hod.

02. 04. 2010

Veľký piatok *

16.00 hod.

05. 04. 2010

Veľkonočný pondelok

10.00 hod.

Krížová cesta

10.00 hod.

* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Po obradoch bude Sv. Oltárna vyložená do 18.00 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od 13.00 do obradov. Na obnovu krstných sľubov si nezabudnime priniesť
sviece.
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Cestovný ruch

Spomienka na Fraňa Kráľa

PAT alebo MAT
Ten, kto hráva šachy, určite vie, čo
znamená, keď sa hra končí patom. Pre
tých, čo šach nehrajú, len pre ozrejmenie. Je to situácia, kedy sa v hre už
nedá ďalej pokračovať, neexistuje ďalší
ťah a hra sa končí bez výsledku, patom.
No a asi tak by sa v krátkosti dala
charakterizovať situácia, ktorá nastala
po poslednom rokovaní s Ing. Podmanickým ohľadom lyžiarskeho strediska
Javorovica.
Samozrejme, že takýchto stretnutí bolo za posledných rokov mnoho.
Tí z vás, ktorí tento problém dôverne poznajú, si určite povedia: „Nič
nové pod slnkom, veď pán Podmanický
si vždy robil a robí, čo chce.“ Majú asi

kus pravdy. Dalo by sa to povedať aj
takto:„Jeho pozícia je silná, barikáda
pevná a míny sú aktívne.“ Veľa sa však
medzičasom zmenilo a dnes si nemôže byť svojou neotrasiteľnou pozíciou
istý asi nikto.
Vráťme sa ale trochu do minulosti
a pripomeňme si, že je to už približne 15 rokov, ako obec Liptovský Ján
vstúpila do spoločnosti Športcentrum. Vzniklo nové lyžiarske stredisko
Javorovica. Akosi sa však nedomyslelo, čo takýto zväzok môže so sebou
priniesť. Dnes s odstupom času možno s určitosťou konštatovať, že pre
10

Zaujímavosti

obec to nebolo práve najšťastnejšie
riešenie, keď vstúpila do spoločnosti s 50 %-ným podielom. Vznikol tým
precedens, ktorý sa stále vracia ako
bumerang.
Preto poslanci, ktorí vzišli z nových
volieb v roku 2006, si hneď na začiatku svojho volebného obdobia dali za
cieľ tento problém vyriešiť. OZ poverilo Ing. Mikušiaka, aby jednal v mene
obce. Rokovania sa postupne posunuli do vecnej roviny. No aj napriek
jeho úsiliu a vôli ostatných poslancov,
ktorí nakoniec súhlasili s odpredajom
obchodného podielu obce, posledné jednanie skončilo opäť neúspešne. A dôvod? Ing. Podmanický by bol

podmienok viac do spoločnosti nebude investovať a viazať ďalšie prostriedky. Zároveň OZ dospelo k rozhodnutiu, aby obec viac nebola v tejto spoločnosti rukojemníkom.
Preto sa zrušilo uznesenie o odpredaji obchodného podielu a s najväčšou
pravdepodobnosťou pri najbližšom
zasadnutí poverí štatutára obce, aby
požiadal súd o vyhlásenie konkurzu.
S takýmto scenárom však Ing. Podmanický zrejme počíta a predpokladá, nakoľko je sám vlastníkom časti
pozemku, ktorý je súčasťou strediska, že sa dohodne ostatnými majiteľmi a pozemkovými spoločenstvami,
respektíve ovládne konkurz a Čierny
Peter zostane v rukách iných. Celá vec
sa však určite neuzavrie tak skoro. Prinesie so sebou ďalšie kolá súdnych sporov. Otvoria sa problémy, na ktoré sa
už pomaly zabudlo. To však môže znamenať, že sa v Liptovskom Jáne v najbližších rokoch lyžovať nebude. A keď
to všetko raz skončí, možno nebude
ani víťaza ani porazeného a ktovie, či
sa bude v Jánskej doline lyžovať.
Nedá mi, aby som záverom tohto
článku nespomenul slová môjho znáochotný odkúpiť 50 %-ný podiel obce meho. Ten mi pred časom, keď sme na
za sumu 110 000 €, čo je suma, kto- túto tému debatovali, povedal: „Veď
rá ani nedosahuje preinvestované už konečne pochop, že tu nejde o nič iné,
náklady obce do strediska. Zaujímavé len o to, kto na úkor obce ovládne vleje, že za túto sumu svoj podiel odpre- ky v Jáne.“ Dnes mi jeho slová vôbec
dať nechce. Súčasný stav mu asi však nepripadajú ako nezmysel.
aj naďalej vyhovuje, hoci tvrdí, že do
Celé dianie okolo vlekov sa čoraz
spoločnosti plánuje preinvestovať viac viacej začína podobať šachovej partii.
ako 2 000 000 €. Kompromisom pre Pre koho sa nasledujúca partia skonobec by pri tom bola suma zvýšená čí matom, ukáže blízka budúcnosť. Je
o čiastku, ktorú postupne do stredis- však veľmi pravdepodobné, že to bude
ka investovala. Dohoda zrejme možná aj matom pre cestovný ruch v Jánskej
nikdy nebude.
doline.
Jaroslav Adamčík st.
Je teda celkom prirodzené, že
predseda komisie pre CR
OZ dospelo k názoru, že za týchto

V tomto roku si pripomíname 55 rokov
od úmrtia národného umelca a spisovateľa Fraňa Kráľa. Vo svojej literárnej
tvorbe umelecky presvedčivo spojil
vlastný osud s osudom trpiacich prostých ľudí. Jeho poézia i próza odkryla
všetky pálčivé javy v 30. rokoch minulého storočia na Slovensku. Najhro-

zivejšia bola vtedy hospodárska kríza, nezamestnanosť, vysťahovalectvo i hrozba fašizmu. Žiaľ i v tomto
21. storočí je situácia podobná, najviac pribudla korupcia a terorizmus,
ktorý dnes predstavuje celosvetovú
hrozbu. Veľké sociálne protirečenia
medzi bohatou smotánkou a chudobnou slovenskou pospolitosťou vyjadril
Kráľ v knihách pre deti a mládež Jano
a Čenkovej deti. Fraňo Kráľ pocítil na
vlastnej koži tieto protirečenia a búril
sa proti tejto nespravodlivosti. Veľmi
mu bolo ľúto, že práve deti trpia za chyby spoločnosti. Ako prenasledovaný
učiteľ veľmi cítil sociálnu nespravodlivosť, ktorá sa najviac mstí na chudobných. Fraňo Kráľ sa narodil 9. marca
1903 v Bartone, v USA. Ako dvojročný
prišiel s matkou do Smrečian na Liptove. Tu prežil detstvo i mládenectvo,
ovládal všetky domáce remeslá. Vyučil
sa za tesára, bol honelníkom na salaši
v Jánskej doline. Stal sa hospodárom
početnej rodiny (mal šesť súrodencov).
Keď sa otec po prevrate vrátil
z Ameriky, rodina sa presťahovala do
Uhorskej Vsi. Tu Fraňo Kráľ skončil
ľudovú školu. V Liptovskom Mikuláši navštevoval meštiansku školu,
ktorú absolvoval v skrátenom termíne. V roku 1921–1925 študoval na

učiteľskom ústave v Spišskej Novej
Vsi. Skúšku učiteľskej spôsobilosti zložil v roku 1930.
Vyčerpávajúca telesná a duševná
práca i nedostatočná výživa mu podlomili zdravie a ochorel na tuberkulózu.
Preto ho predčasne prepustili z vojenskej služby a liečil sa v Tatranských
Matliaroch. Po návrate domov sa rozišiel s otcom a odišiel bývať k bratovi
Jozefovi do Liptovského Jána. Táto
dedinka sa mu stala novým domovom.
Prvé učiteľské miesto dostal v Okoličnom. Po chvíli ho preložili do Kováčovej pri Ipli, aby založil menšinovú
školu. Po jej založení učil v Kružnom.
Potom vo Vyšnej Slanej a o rok neskôr
v Piesku pri Modre. V roku 1931 prišiel do Bratislavy. Tu zotrval až do
predčasného penzionovania v začiatkoch Slovenského štátu. Ilegálne
bojoval proti fašizmu. Po vojne sa stal
prednostom Ľudových škôl na Povereníctve školstva. Zaslúžil sa o výstavbu Štátnej meštianskej školy v L. Jáne.
V súčasnosti tu sídli základná škola.
Fraňo Kráľ bol i poslancom Slovenskej národnej rady. Za svoje literárne dielo pri príležitosti 50. narodenín dostal titul národný umelec. Ťažká
choroba ho zdolala a zomrel vo veku
52 rokov v Bratislave.
Fraňo Kráľ už ako mladý intelektuál
začal prispievať veršami i prózou do
Pravdy chudoby, Davu, U-bloku. Stal
sa i členom skupiny DAV. Jeho prvá
básnická zbierka Čerň na palete vyšla v roku 1930. Táto dosahovala široké spektrum od životných protikladov
cez poetickú hravosť až po vyjadrenie
trápenia a smútku sveta. O rok vyšla zbierka Balt, ktorá priniesla poetické impresie od mora. Nasledujúce
Pohľadnice (1936) prestavujú poéziu
cestovných záberov. V zbierke básní
Z noci do úsvitu (1945) veršami opisuje prechod od vojny do slobodného
života v mieri. Optimizmus po vojne
vyjadril v zbierke básní Jarnou cestou.
Otrasnú sociálnu skutočnosť medzivojnovej dediny priniesol v dokumentárnej podobe jeho román Cesta
zarúbaná.
Ján Hlavienka

O stavbe vodovodu sa uvažovalo
hneď po II. svetovej vojne, keď sa
u ľudí začali prejavovať nevoľnosti, ktoré končili brušným týfusom.
Vtedajší predseda MNV Ján Kompiš určil komisiu, ktorá hľadala
vodný prameň. Našli tri studničky
v Bielom pod Kancľom. Začali sa

Spomienky

na stavbu vodovodu
prípravné práce na zachytenie vody
zo studničiek. Bol vybudovaný
drevený žľab, ktorý vodu zachytával. Denne ju chodili merať a na jar
v roku 1953 boli ukončené meracie práce. MUDr. Rudolf Rajniak
s odbornou komisiou posúdili kvalitu vody ako spôsobilú.
Ubehlo ešte pár rokov, kým
stavbu v Žiline odsúhlasili. Predseda Haluška rozhodol, že z každej
obce za každú rodinu príde jeden
zástupca a vykope štyri dobré kroky kanála. Slávnostný výkop bol
28.10.1955. Predseda odkrokoval
trasu a chlapi začali s chuťou kopať. Nadšenie bolo veľké a do večera vykopali trasu až po zotavovňu Ďumbier. Na prácach sa podieľali i firmy z Hút a Borového. Pre
ťažké podmienky pri Teplici a pred
Kašiakovcami bolo treba odstreľovať čo v okolí poškodilo strechy
i okná. Veľkú pomoc poskytol riaditeľ učňovky Anton Filipovič, ktorý pomáhal so svojimi učňami. Napriek problémom v roku 1960 tiekla voda potrubím do Jána, Uhorskej
Vsi, Podturne a Beňadikovej.
Rozpočet bol 3 500 000 Kčs.
Štát dal 60 %, 10 % ONV, 30 % obec
a občania spolu zaplatili 500 000
Kčs, aby mohol byť vodovod dokončený. Päťdesiat rokov od výstavby
sa zamýšľam, prečo je voda pre nás
taká drahá? Využívajú ju všetky zariadenia. Neviem, či je to spravodlivé, keď takmer polovicu nákladov
uhradili občania. Dnes po toľkých
rokoch je zlý stav potrubia, tvoria
sa priesaky, voda sa stráca a znečisťuje. Dúfajme, že sa nám sem nevráti týfus.
Ján Hlavienka
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V školskej knižnici to žije...

V družine sú spokojné

Pani učiteľka, nejdeme dnes do knižnice? To sú otázky našich žiakov na
hodinách slovenského jazyka. Vedia,
že si v novej knižnici môžu odpočinúť
v pohodlnom kresle a z poličky vybrať
novučičkú knižku. Je to niečo iné, ako
byť v triede. Tu je pohoda, skoro ako
doma.
Túto možnosť majú naši žiaci od
septembra, keď ku knižnici sme zariadili novú miestnosť – čitáreň. V nej sa
pravidelne stretávajú členovia literárneho krúžku, žiaci na hodinách čítania a literatúry a uskutočňujú sa tu aj
významné školské akcie. Žiaci I–4.
ročníka sa v nej stretli na dopoludní
venovanom Milanovi Rúfusovi , vypočuli si jeho rozprávku O troch grošoch.
Aj triedne a školské kolá Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v recitácii poézie
a prózy, sa konali v knižnici.
Záujem o čítanie kníh sa zvýšil,
knihy si žiaci požičiavajú aj domov.
V mesiaci marci sa tu na hodinách

Činnosť školskej družiny je zameraná
na rozvoj tvorivosti, estetickej, pracovnej a športovej zdatnosti. Výchovné činnosti sa nám vzájomne prelínajú
a pravidelne striedajú. V odpočinkovej činnosti sa zameriavame na relaxačnú činnosť, na ukľudnenie a uvoľnenie po vyučovaní. Radi čítame knihy s prírodnou tematikou a snažíme
sa vytvárať kladný vzťah k prírode.
V spoločensko-vednej činnosti reagujeme na rôzne spoločenské udalosti, zúčastňujeme sa vystúpení s kultúrnym programom pri príležitosti
mesiaca úcty k starším, k Vianociam,

vystriedali žiaci každej triedy aj niekoľkokrát, aby si prečítali knihu, pripomenuli si meno významného šíriteľa vzdelanosti Mateja Hrebendu, ktorý nadovšetko miloval knihy. Narodil
sa a zomrel v marci a možno aj vďaka

jubilantom, Medzinárodnému dňu
žien v spádových obciach.
V športovej činnosti sa deti radi
venujú rôznym pohybovým aktivitám,
súťaživým hrám a chlapci radi trénujú v telocvični florbal. V príprave na
vyučovanie sa venujú individuálnej
príprave podľa zadania v škole, precvičovaniu techniky čítania, využívajú didaktické hry. Z výrobkov, ktoré
si vlastnoručne vyrobíme, si potom
skrášľujeme priestory v škole, ale aj
nástenky pred školou, pri ktorých sa
pozastavia mnohí rodičia.
Bc. Ľubica Forgáčová, vedúca ŠKD

nemu si mesiac knihy pripomíname
v marci. On sa pričinil aj o vybudovanie knižníc, a preto to v našej školskej
knižnici žije...
Mgr. Viera Šimovčeková
učiteľka slovenského jazyka

Regionálna výchova nielen pre žiakov
mohli odovzdávať svoje skúsenosti
ďalej, je potrebné svoj región poznať
aj osobne. Za týmto účelom navštívili členovia pedagogického zboru ZŠ
Stanišovskú jaskyňu v Jánskej doline,
ktorá je otvorená od 15. januára tohto
roku. Mnohí z nás v nej už aspoň raz
boli, preto sme boli zvedaví, čo nové
nám môže ponúknuť. Spolu so sprievodcom Peťom Prochádzkom (ďakujeme za pútavý výklad) sme navštívili aj
tie časti jaskyne, ktoré boli v minulosti
neprístupné kvôli terénu alebo nášmu
strachu z neznáma. Dozvedeli sme sa
zaujímavé informácie z histórie rôzne
príbehy a legendy, ktoré sa k jaskyni
viažu. Spoznali sme prácu jaskyniarov
a niektorí prekonávali strach z netopierov. Pri šamanskom obetnom
mieste „obo“ sme si uctili ducha jaskyCieľom regionálnej výchovy na školách ne a vyslovili svoje želania. Jaskyňa si
je spoznávanie kultúrneho a historic- nás úplne podmanila. Už teraz vieme,
kého dedičstva ako aj prírodných krás že sa opäť vrátime so žiakmi, aby aj
regiónu. Iste mi dajú všetci za pravdu, oni mali možnosť zažiť túto jedinečnú
že Liptovský Ján a Jánska dolina majú a neopakovateľnú atmosféru.
Mgr. Mariana Ondrejčeková
v tomto smere čo ponúknuť. Aby sme
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Čo chcú študovať naši žiaci
Záujem našich žiakov o štúdium na
stredných školách sa prvýkrát zachytáva v druhom polroku ôsmeho ročníka. Informujú a usmerňujú ich vyučujúci už v nižších ročníkoch. Presnejšie
informácie o možnostiach a podmienkach štúdia prinášajú na školu aj stredoškolskí učitelia. Neľahká úloha rozhodnúť sa zostáva žiakom a ich rodičom. Záväznú prihlášku odovzdajú do
10. apríla. V nej sa zaznamenajú okrem
prospechu aj výsledky „Testovania
9” a účasť na vedomostných a športových súťažiach. Už niekoľko rokov
sa zapájajú do celoslovenskej súťaže „Matematický klokan” ako úspešní

riešitelia. V celoslovenskej korešpondečnej súťaži „Mladý vedec” veľmi dobré umiestnenie dosiahol Patrik Perašín, 9. roč. Tento školský rok
sa najviac našich žiakov rozhodlo
pre štúdium na Hotelovej akadémii,
potom na SOŠ stavebnej, Obchodnej
akadémii, SOŠ elektrotechnickej, drevárskej, lesníckej, obchodu a služieb.
Väčšina žiakov sa rozhodla pre
štvorročné štúdium. Prajeme našim
deviatakom, aby ich prijali na školy, ktoré si vybrali a úspešne na nich
študovali.
Mgr. Marcela Čumpelíková
výchovný poradca

Svätojánska
Svetluška
Pod týmto názvom predstavujeme nový vzdelávací program
určený pre materskú školu a podľa ktorého pracujeme od septembra 2009.
Názov vychádza z histórie
a tradícií v Liptovskom Jáne. Traduje sa, že tomu, komu sa v noci
na Jána podarí chytiť svätojánsku
mušku, bude celý život zdravý,
šťastný a bohatý.
ŠkVP je súčasťou predprimárneho vzdelávania v materskej škole, na ktoré sa prijímajú
deti od troch do šiestich rokov,
výnimočne od dvoch rokov,
osnovy zamerané na rozvíjanie
pohybovej, poznávacej, citovej,
morálnej, estetickej a intelektuálnej oblasti rozvoja osobnosti.
Zohľadňujúc špecifické podmienky našej materskej školy.
K tomu napomáhajú i všetky
mimoškolské aktivity a krúžková činnosť: návštevy soľnej jaskyne v jesennom a jarnom období, lyžiarsky výcvik, predplavecká
príprava v plavárni hotela Máj.
Krúžky: hudobno-pohybový, literárno-dramatický, počítačový,
anglický jazyk a krúžok zameraný
na pracovné a výtvarné činnosti.
V spolupráci s obecným úradom
Šarkaniáda, Mikuláš, Svätojánske noci.
Vzdelávací program je určený
deťom a v ich záujme sa vytvára,
preto musí rešpektovať ich potreby, schopnosti a rozvojové možnosti. Nemožno zabudnúť ani na
rodičov, ktorí majú právo vedieť,
na čo sa kladie dôraz pri výchove
a vzdelávaní detí, aký štýl učenia
sa uplatňuje a aké sú doplnkové
aktivity.
Verím, že svetlušky, ktoré
opustia našu materskú školu
budú šikovné, milé a dobre pripravené pre ďalšie vzdelávanie.
Zora Šimovčeková
13

Školstvo

Pre detičky

Ako si tu žijeme
Noví kamaráti pribudli od 11. januára do prvej (malej)
triedy – Kristínka Chlebová z Uhorskej Vsi a Dominik Nagy
z Liptovského Jána.
Zápis do 1. ročníka ZŠ – 18. januára mali predškoláci
„svoj veľký deň“. Na návšteve v 1. triede ZŠ naši „veľkáči“
(5–6 ročné deti) navštívili budúcich spolužiakov v základnej škole. Z 1. triedy odchádzali nadšení, veď mali možnosť
vyskúšať si prvácke lavice a riešiť s pomocou pani učiteľky
Ondrejčekovej ozajstné, hoci jednoduché, no školácke úlohy. Svoju prvú školskú skúšku úspešne absolvovalo 14 detí.
Po zápise ich mrzelo len to, že na druhý deň museli ísť znovu do materskej školy.
Lyžiarsky výcvik – dvanásť detí 5-6 ročných si v priebehu
týždňa osvojilo základy „lyžiarskeho umenia“ v lyžiarskom
stredisku „Javorovica“. Vďaka ochotným inštruktorom, rodičom, vedeniu „Športcentra“ a „Skiservisu“ sa lyžiarsky
výcvik realizoval už dvanásty raz.
Fašiangové tradície – pod týmto názvom navštívili deti
výstavu v Liptovskom Mikuláši. Okrem pútavého rozprávania o fašiangoch a o výrobe fašiangových masiek na Liptove mali možnosť fašiangovú masku si vlastnoručne vyrobiť.
Karneval – 18. februára sa veľká trieda zmenila na karnevalovú sieň. Vo veselej zábave deti zotrvali počas celého
dňa i vďaka občerstveniu, o ktoré sa postarali rodičia v podobe koláčikov, ovocia a iných sladkých prekvapení. Súťaže
a hry boli pútavejšie aj vďaka cenám od sponzorov (pani D.
Dubovskej a M. Mikušiakovej).
„Jéééj, nové schody“ – takýto prívlastok dostalo schodište, ktoré počas jarných prázdnin zmenilo svoj nevábny
vzhľad výmenou podlahovej krytiny. Pevne dúfame, že po
veľkonočných prázdninách dostanú takéto pomenovanie aj
naše šatne.
MDŽ – k oslave tohto sviatku 7. 3. v obci prispeli i naše
deti pásmom piesní a básní a tančekom „Kukulienka…“
Tety, mamy, staré mamy obdarovali symbolickým vlastnoručne vyrobeným srdiečkom.
Uvítanie detí – nových občiankov do života obce uvítali
12. marca i naše deti. Želáme im veľa zdravia, šťastia a radosti a dúfame, že ich čoskoro privítame u nás v materskej
škole.
Návšteva knižnice – na takúto návštevu sa deti vždy tešili,
tento rok o to viac, že to nemali ďaleko. Vďaka pani učiteľke Viere Šimovčekovej sa deti zoznámili s knižným bohatstvom netradičnou, no zábavnou formou.
Veľkonočné zvyky a tradície – deťom priblížili pracovníčky múzea v Liptovskom Mikuláši. Deti mali možnosť vidieť
rôzne techniky zdobenia veľkonočných vajíčok, pletenie
korbáčov, košíkov a veľkonočné aranžovanie.
Deň učiteľov – na oslave sviatku v obci sa naši najmenší poďakovali za obetavosť všetkým učiteľom spôsobom im
najbližším básničkou a pesničkou. Všetkým oceneným blahoželáme a želáme ešte veľa vytrvalosti a trpezlivosti v školských službách, ostatným spokojnosť a pohodu na zaslúžeZora Šimovčeková
nom odpočinku.
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Akým športom žije základná škola?
Naša škola patrí v okrese medzi malé
školy (do počtu žiakov), no v športových súťažiach sa nebojíme súťažiť aj
s veľkými školami.
V ankete medzi dievčatami je najobľúbenejším kolektívnym športom
vybíjaná a prehadzovaná. U chlapcov
na prvom mieste je futbal, potom florbal a basketbal.
V futbalovom športovom krúžku pokračujeme aj v tomto školskom
roku. Dvakrát do týždňa trénujú mladší a starší žiaci a raz najmladší.
Usporiadali sme druhý ročník turnaja starších žiakov o Pohár riaditeľky
školy za účasti dvoch domácich a štyroch pozvaných družstiev. Obhájili
sme prvé miesto, čo svedčí o dobrej
príprave našich chlapcov. Pani Mikušiakovej ďakujeme za sponzorský
príspevok.
Mladší žiaci cestovali na Vianočný
futbalový turnaj do ZŠ Važec. Chlapci
po výborných výkonoch za účasti šiestich družstiev obsadili druhé miesto.
Iste poznáte nový kolektívny šport
florbal. Aj my sme sa naučili pravidlá, zakúpili sme hokejky a loptičky a začali trénovať. Dokonca zaujal
aj dievčatá a zúčastnili sa okresného
turnaja v Mikuláši, kde obsadili tretie miesto. Mladší žiaci v silnej konkurencii obsadili štvrté miesto. Lepšie sa darilo starším žiakom, ktorí sa

medzi hokejovými triedami z Mikuláša nestratili a zabojovali o prvé miesto.
Po piatej sérii samostatných nájazdoch obsadili druhé miesto.
Žiaci streleckého krúžku sa pravidelne zúčastňujú okresnej streleckej
ligy. Dosahujú pekné výsledky. V tomto roku zaúčame mladších žiakov. Do
okresnej ligy sa podarilo zostaviť aj
družstvo dievčat. Na majstrovstvách
okresu sme obsadili štvrté miesto.

V minulom roku sme sa zúčastnili okrem spomínaných športov aj
na okresnom kole v cezpoľnom behu
a majstrovstiev okresu v plávaní.
V termíne 2.–15. 2. 2010 žiaci
7. a 8. ročníka absolvovali lyžiarsky
výcvik v lyžiarskom stredisku Javorovica. Výcviku sa zúčastnilo pätnásť
žiakov. Žiaci, ktorí prvýkrát stáli na
lyžiach, na konci výcviku už zvládli
oblúkmi svah, na ktorom lyžovali.
Chceli by sme sa poďakovať
pánu Kráľovi, riaditeľovi lyžiarskeho
centra, ktorý nám na celý lyžiarsky
výcvik poskytol zľavu.
Teraz v jarných mesiacoch nás
čakajú ďalšie turnaje a súťaže, na ktoré sa tešíme a pripravujeme, tak nám
držte palce.
Mgr. Jana Králiková, uč. telesnej výchovy
Ján Brziak, vedúci futbalového krúžku

JE ÈAS PRIDA SA K NÁM

H¾adáme ambicióznych spolupracovníkov - obchodných zástupcov
pre oblas Liptovský Mikuláš
Ponúkame vám:
- zdarma najmodernejšiu výpoètovú techniku
- bezplatné teoretické a praktické zaškolenie
- možnos profesijného a kariérneho postupu
- atraktívny príjem

Neváhajte
a využite
príležitos!

Požadujeme:
- minimálne stredoškolské vzdelania s maturitou
- príjemný vzh¾ad a komunikatívnos
- aktívny prístup k práci a vytrvalos

Prihlášku s profesijným životopisom zašlite na adresu:
Regionálna poboèka Prvej stavebnej sporite¾ne, a. s., Národná 8, 010 01 Žilina,
alebo na e-mail: iriegrova@fo.pss.sk, tel. è.: 0905 712 417

Redakcia novín sa ospravedlňuje pani A. Lubelanovej, za pravopisné chyby, ktoré sa vyskytli v článku „Čo je nové v Jánskej
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