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 XLI. ročník

Obecné novinky
Letná turistická sezóna je za nami,
čo nám umožňuje hodnotiť. Od júna
do augusta pracovníčky IKC chodili dvakrát denne o 11.00 a 16.00 h počítať návštevníkov Kade a zároveň robili prieskum so spokojnosťou. Zo získaných údajov vyplynulo, že v mesiaci
jún bol zaznamenaný najvyšší počet
návštevníkov 21.6. o 11.00 h. a to 75 návštevníkov , v júli 27.7. o 16.00 h. 90 návštevníkov a v auguste 10.8. o 11.00 h. 120
návštevníkov. Pričom maximálny počet
osôb, ktorí sa v Kadi (len prírodný výver nie malý bazénik) naraz kúpali bol
30 osôb. Zaujímavosťou je , že v sledovanom období a v čase bolo kúpajúcich
občanov Liptovského Jána minimálne.
Tieto údaje sa použijú ako východiskové
pri vypracovaní projektovej dokumentácie na revitalizáciu Kade a prameňa
Teplica, tak aby boli splnené hlavne hygienické normy.
Zaznamenali sme pokles vo vybratej
dani z ubytovania napriek skutočnosti, že návštevníkov v porovnaní s minulým rokom neubudlo. Momentálne
tento pokles predstavuje cca 10% čo v
prepočte predstavuje sumu 15 000,- €.
Pracovníčky IKC robili prieskum ubytovacích zariadení, ktoré sú propagované
na internete a všetci ubytovatelia hlásili, že majú prázdninové mesiace obsadené, ale pri hláseniach o prenocovaní
tieto údaje boli úplne iné. Táto situácia
bola prerokovaná na Obecnom zastupiteľstve v októbri a bol poverený hlavný
kontrolór obce intenzívnejšie vykonávať kontrolu ubytovateľov a pri porušení Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2016 o miestnych daniach sa použijú
sankcie v zmysle zákona 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení.
Už vo veľkonočnom čísle sme písali o plánovanej rekonštrukcii obecných
komunikácií. Po skončení letnej sezóny sa tak skutočne udialo. Po takmer 40
rokoch sa dočkali asfaltovej cesty občania bývajúci na ulici Breh a na Ulici pod
vežami pri Mincovníčkove. Opravená
bola i časť Starojánskej a Kúpeľnej ulice,
ktoré boli v dezolátnom stave a mnohé ďalšie menšie úseky ako parkovisko
a časť cesty pri dome smútku. Možno
sa to na prvý pohľad nezdá, no celkovo
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bolo opravených takmer 10 000 m2 ciest
čo zahŕňalo frézovanie, dvíhanie kanalizačných a vodovodných poklopov, asfaltový postrek a samotné asfaltovanie.
Celkovo na túto rekonštrukciu bolo použitých takmer 150.000,- €. Finančné
prostriedky , ktoré boli použité sú z prebytku hospodárenia obce z minulého
roku, a tak sa obec nemusela úverovo
zaťažiť.
Obec, ako zriaďovateľ základnej a materskej školy, investovala do výmeny žiarivkového osvetlenia v triedach
za úsporné a zdraviu prospešnejšie LED
osvetlenie. Na detskom ihrisku pribudli nové preliezačky a kolotoč čo ocenia hlavne najmenší. To čo trápi rodičov v ranných a poludňajších hodinách
je nedostatok parkovacích plôch. Preto
sa v areáli školy plánuje vybudovať parkovisko pre zamestnancov školy vďaka čomu sa uvoľní parkovisko pri škole
a zvýši sa tak bezpečnosť detí a rodičov.
Mnohé roky sme boli zvyknutí, že obec
pozývala rodičov novonarodených detí
na Uvítanie detí do života. Vzhľadom
na novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/979
– GDPR a Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov) obec Liptovský Ján bude organizovať slávnostné podujatie Uvítanie detí do života
len na základe žiadostí rodičov novonarodených detí. Rodičia detí narodených od 1. 9. 2017 do 31. 9. 2018 môžu podať žiadosť počas úradných hodín v podateľni Obecného úradu v Liptovskom
Jáne.
Na záver chcem poďakovať všetkým
občanom, ktorí sa aktívne zapájali
a pomáhali pri zveľaďovaní našej obce.
Rád by som vás touto cestou pozval
na komunálne voľby, ktoré sa budú konať 10. 11. 2018. Využite svoje právo voliť a podporte svojich kandidátov.
Mgr. Juraj Filo
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OZNAM

Žiadame obyvateľov obce Liptovský Ján , ktorí si za rok
2018 nesplnili povinnosť uhradenia daní z nehnuteľnosti, poplatkov za komunálny odpad a súkromní ubytovatelia daň
za ubytovanie, aby tak urobili najneskôr do 31. októbra 2018.
V prípade nezaplatenia budeme toto považovať za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
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Tohto roku sa konal jubilejný 5. ročník majstrovstiev vo vyrezávaní pílou na Strachanovke. Tohtoročnou témou sa stali jánski
zemania Sentivániovci. Drevené sochy našich zemanov sú umiestnené vedľa IKC, kde si ich môžete pozrieť.

Malá vodná elektráreň
Dňa 20. septembra bola v katastri obcí Liptovský Ján a Podtureň slávnostne spustená do prevádzky jedna z najmodernejších malých vodných elektrárni na Váhu. Hostia si mohli prezrieť MVE z výšky, z plošiny umiestnenej na hydraulickom ramene.
Exkurzia pokračovala prehliadkou strojovne, kde sú umiestnené turbíny a agregáty.
Chodbou vo vnútri priehradnej hrádze sme prešli na ľavý breh Váhu, kde nám predviedli ako funguje kanál pre vodákov, ktorý zároveň slúži ako rybochod pre ryby
migrujúce proti prúdu rieky.



Noviny z Jána



Október 2018

5

Oslavy 74. výročia SNP
Tak ako vždy, aj tohto roku, sa držíme tradície. Oslavy slávime v obci dva dni. Prvý
deň v nedeľu sa ideme pokloniť k pomníku poručíka Daniela na Svidovské sedlo. Ako sa hovorí „Človek mieni Pán Boh
mení”. Tak tomu bolo aj v tomto prípade.
Sobota nádherne, v nedeľu pršalo ako
z krhly. Verní účastníci prišli nebolo ich
však veľa, ale aj za to im srdečne ďakujem. Oslavy boli poskromné, veniec sme
položili a hybaj v daždi hľadať hríby, aby
sme sa pochválili v Štarte pri dobrom guláši, ktorý pripravili pracovníci Štartu. Porota nemala ťažkú úlohu. Vyhral ako skoro vždy pán Jaroslav Melna. O ňom sa hovorí, že griba nájde i v zime. Výhercovia
sa potešili z vecných cien, ktoré pripravil
výbor ZO-SZPB v Lipt. Jáne. Po malom
občerstvení sme sa rozišli domov s tým,
že sa stretneme druhý deň pri pomníku
padlých hrdinov.
Pri pomníku bola účasť veľmi pekná
i vďaka počasiu. Veniec sme položili k pomníku s úctou za tých hrdinov
– vlastencov, ktorí položili svoje životy počas SNP aby sme mohli žiť v mieri. Program bol pestrý. Privítanie hostí
a účastníkov, pekné básničky detí ZŠ,
tentoraz aj v nádherných krojoch, prejavy k výročiu SNP, hymna a hymnická
pieseň v podaní spevokolu – nádhera. Po skončení osláv sme sa presunuli
ku kultúrnemu domu, kde bola zapálená partizánska vatra. Spevokol zaspieval pieseň Na Kráľovej holi. Dobré občerstvenie pri ľudovej hudbe, čo viac si
možno priať. Poďakovanie patrí pracovníkom OÚ na čele so starostom Mgr. Jurajom Filom a všetkým, ktorí oslavy SNP
v obci pripravili a pričinili sa o ich zdarný priebeh.
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Náš 95 ročný jubilant
Pekného septembrového dňa sa krásneho životného jubilea i keď už nie celkom v plnom zdraví dožil náš člen pán
Jozef Brziak. Naša ZO-SZPB v spolupráci
s OÚ v Lipt. Jáne mu spoločne pripravili v priestoroch kultúrneho domu milú
oslavu jeho životného jubilea. Popriať
mu prišli i zástupcovia oblastného výboru SZPB v Lipt. Mikuláši pán Machovič a Vaňek, ktorí mu odovzdali pamätnú medailu za celoživotnú prácu v ZOSZPB v Lipt. Jáne.


A čuduj sa svete v tento istý deň oslavoval životné jubileum aj náš milý starosta Mgr. Juraj Filo i keď o nejaký ten rôčik
menej ako pán Brziak. Aj tomuto jubilantovi výbor ZO-SZPB v Lipt. Jáne srdečne zablahoželal. Ďakujúc mu za ústretovosť a všetko dobré čo pre našu ZO
robí.
Milan Jančuška, predseda ZO-SZPB Lipt. Ján

Pán Jozef Brziak sa vydania novín nedopozn. redakcie
žil. Česť jeho pamiatke.

Jánčania opäť idú do Francúzska
Prípravy tradičného výletu Jánčanov
do bohémskej dedinky na brehu Seiny
Fontaine le Port úspešne pokračujú. Termín našej budúcej návštevy je nezmenený (koniec mája/začiatok júna). Členovia družobného výboru našich priateľov berú našu návštevu veľmi vážne
a debatu o nás si zorganizovali niekde
v Burgundsku, ktoré je známe po celom
svete svojou výbornou kuchyňou, najmä horčicou z Dijonu a medovníkmi,
a ako inak, super extra špeciálnym vínom. Dobre si vybrali. Burgundsko majú
za humnom a dúfam, že pri dobrých
obedoch všetko poriadne predebatujú
a zakomponujú nás do svojho preplneného kalendára. Soňa nám určite v najbližších týždňoch oznámi, na čom sa
pri hodovaní dohodli. Naši priatelia pre
nás, ako vždy pripravia zaujímavé výlety. Mnohé krásne a historicky zaujímavé
pamiatky nám už ukázali a ja nepochybujem, že aj teraz to nebude inak.
Komunikácia e-mailami a telefonicky funguje. Bez nej by sme boli úplne
stratení. Ak máte Internet, kedykoľvek
sa môžete ku nám pripojiť. Stále som
na rudolf.gajar@gmail.com. Obetavá
a trpezlivá pani Lopčianska z mikulášskeho Liptouru nám usilovne hľadá najvýhodnejšie letenky. Zasvätene a nesebecky vysvetľuje, aké sú výhody nevýhody klasických a nízkonákladových
leteckých spoločností. Klasické sú spoľahlivejšie, nízkonákladové lacnejšie.

odboja. Francúzov obdivoval aj preto,
lebo boli prví na svete, kto presadil deklaráciu ľudských práv vo Francúzskej
republike počas fr. revolúcie v rokoch
1789-1793. Je v mojej učebnici francúzštiny a nezaškodí pripomenúť si ju: Ľudské práva sú dané od narodenia každému človeku. Každý človek má právo
na život, osobnú slobodu, bezpečnosť,
slobodu prejavu a zhromažďovania.
Ľudské práva sú univerzálne - nezávisia
od pôvodu, ani národnosti…

Ešte pripomeniem, že náklady na letenky bývajú okolo 100,- € a malý darček
pre rodinu u ktorej budete bývať si platíme my účastníci výletu. Všetko ostatné nám veľkodušne hradia naši hostitelia z fondu ich Asociácie. Tak ako my im
z okresných turistických a družobných
obecných fondov.

A ešte pridám trochu zemepisu Paríža,
pretože je mestom aj mojich snov. Prechádzka, ktorú vám odporúčam začína
pri sklenej pyramíde na nádvorí Napoleona pod oblúkom Arc de Triomphe
du Carrousel a pokračuje Tuilerskými
záhradami – Jardin des Tuileries. Potom
okolo egyptského obelisku na námestie
Concorde – Svornosti, odbočiť k Seine a po prechádzke nábrežím sa vrátiť
späť na Champs Elysees medzi výstavnými palácmi Grand Palais – videli sme
tam pred 20 rokmi veľkú výstavu Picassa – a Petit Palais. Oba unikátne paláce
boli súčasťou svetovej výstavy tuším
v r. 1900, pár rokov hore dolu… odtiaľ
je na skok Eiffelovka – tá na Marsových
poliach, na ľavom brehu Seiny. Bola po-

Ani v tomto príspevku si neodpustím
pár presviedčacích viet. Napríklad, že
Slovensko sa dostalo na mapu sveta
pri získavaní česko-slovenskej štátnosti vďaka dvom najväčším Čechoslovákom: M. R. Štefánikovi a T. G. Masarykovi . A ten prvý bol od r. 1912 francúzskym
občanom aj generálom francúzskej
armády a počas prvej svetovej vstúpil do československého zahraničného



stavená kvôli svetovej výstave v roku
1889.
Keď sa vrátite na Avenue Champs Elysees a odbočíte vpravo na Av. De Marigny, prídete k terajšiemu príbytku prezidenta Macróna, k palácu fr. prezidentov.
Na križovatke odbočte vpravo na veľmi
drahú ulicu, môžete si tam kúpiť aj známu hľuzovku za nekresťanské ceny. Rue
du Saint Honoré a okolo krásneho kostola Madeleine s 52 Korintskými stĺpmi
a potom štvorcovým námestím Vendôme, kde dominuje neľudsky drahý
„hotel hotelov“ Ritz a stĺp s koňom a prídete k úžasnej budove opery Garnier.
Po rušnej Ave De l´Opera sa potom vrátite ku Palais Royal a Louvru, kde strávite zvyšok dňa pri Comedie Francaise
a sklenej pyramíde s vyplazeným jazyRudo Gajar
kom…
Noviny z Jána
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Na návšteve pri albánskych pastieroch
V balkánskej oblasti pôsobia jaskyniari z Jánskej doliny už takmer 30 rokov.
Medzi oblasť nášho záujmu tu patrí aj
pohorie Jakupica, ktoré sa týči nad hlavným mestom Macedónska Skopje. Jeho
najvyššia kóta, Solúnska glava má nadmorskú výškou 2 540 metrov, jej predhoria iba okolo 200 metrov, čiže sa jedná o pomerne členité pohorie s veľkými
výškovými rozdielmi. Aj našou zásluhou
sa práve v tejto oblasti objavila najhlbšia
jaskyňa Macedónska, Slovačka jama, hlboká 628 metrov. Jaskyniari tu zastali minulého roku pred voľným pokračovaním.
V ďalšom prieskume im vtedy zabránila
rozbitá vŕtačka s ktorou plánovali kotviť
istiace body. Aj tohto roku sa ju jaskyniari
pokúšali prehĺbiť. Bohužiaľ dno jej prvej
priepasti bolo zaľadnené a tak sa nedalo
dostať ďalej do podzemia.
Pracovalo sa preto aj na lokalite Duva,
neďaleko od tábora, kde sa angažujeme už dlhé roky. Je to zaujímavá lokalita kde sme našli striebornú tureckú
stredovekú mincu. Neďaleko nej je tiež
miesto s prievanom, kde sme našli ľudskú kostru. Miestny jaskyniar Ivan Žežovski nám odporučil aby sme dali mŕtvemu pokoj a pomohol nám kosti zasypať skalami. V Duve, v tesnom riečnom
kanáli s dĺžkou 70 metrov, ktorý prácne
a systematicky rozširujeme s pomocou
centrály a vŕtačky, vanie silný prievan
a je tu nádej na veľký objav.
Tábor zvykneme kvôli vode postaviť
pri salašoch v nadmorskej výške okolo
2 000 metrov. Počas mnohých rokov čo
tu chodíme sme nadviazali priateľské
vzťahy s miestnymi pastiermi. Sú to Albánci a starajú sa o ovce, menej o kone
a kravy. Vo vysokohorskom prostredí je
pastva chudobná a preto musia denne prejsť niekoľko kilometrov aby statok našiel obživu. Pri krásnom slnečnom
dni je to idylka, no čo keď prší a je hmla
že nevidno dopredu ani pár metrov?
Je to doslova utrpenie. Na našu otázku
pastierom ako trafia domov nám odpovedali, že ich domov na salaš dovedú aj
v najhoršom počasí ovce.
Život miestnych pastierov nie je jednoduchý. Žijú vysoko v horách,
8
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ďaleko od civilizácie. Ich zásobovanie
je komplikované, dá sa k nim dostať iba
na dobrom terénnom aute, no najlepšie
je to na koňoch, ktoré sú tu doteraz nenahraditeľným pomocníkom. Stáda dobytka sa riadia rastom trávy. S pribúdajúcim počtom teplých dní mizne sneh
a pastieri ženú ovce vysoko do hôr, pretože v zime v okolí ich sídiel v podhorí
statok všetko spásol. Karpatská zvyklosť
kŕmiť dobytok v zime senom tú nemá
tradíciu, ten ožiera pichľavé kríky a suchú trávu v dolinách a kotlinách. Ovce
sa tu doja v lete, koncom augusta, keď
sme tu boli my už nedojili. Salaše sú tu
rozmiestnené od seba okolo kilometer


a o 100-150 oviec sa stará jeden valach,
keď sa dojí tak sú aj traja.
Súčasťou každého salaša sú psy. Drsné, veľké, najmä šarplaninské plemeno.
Pri ovciach ich býva 6 a viac. Ide z nich
strach, no našťastie pre nás, nemnohých
návštevníkov tejto oblasti ich majitelia
dokonale ovládajú. Psy majú niekoľko
úloh. Jeden stráži salaš keď sa pasú ovce
a ostatné sú vtedy so stádom. Večer, keď
sa ovce vrátia do košiara, obsadia strategické miesta v jeho okolí a strážia statok
pred vlkmi. Pastier pozná dokonale ich
štekot a hneď reaguje podľa potreby. Raz
večer vykríkol: Vlk, vlk, poďte sa pozrieť.

A skutočne, pri svetle silného reflektora sme videli svietiace oči a siluetu dravca. O dokonalom ovládaní psov svedčí
aj táto príhoda. Pastier Lemi ma poslal
do salaša pred ktorým bola svorka psov.
Keď ma zbadali, tak začali nebezpečne vrčať a štekať. Lemi z diaľky zapískal
a psy ako na povel si ma prestali všímať
a vošiel som bez strachu do salaša.
Na pozvanie nášho suseda Alita sme aj
tento rok strávili tri noci v pastierskom
príbytku z kameňov a plechu. Raňajkovali a večerali sme syr, opečený chlieb
na platni malej piecky a pili čaj alebo
kávu. Aj tohto roku sme mali obavy ako
sa zachovajú psy keď vyjdeme nočnou
hodinou na toaletu. Pastier nás uistil, že
kto je na salaši je jeho súčasťou a psy
nezaútočia na toho kto ide von, práve naopak snažia sa ho brániť pred prípadným útokom. Aj pri zaháňaní oviec
do košiara sme obdivovali inteligenciu
psov. Šikovne obsadili miesto ktorým
sa vchádzalo dovnútra a usmerňovali ovce. Ako náhle niektorá nechcela ísť
so stádom do vyhradeného priestoru,
tak ju svojim majestátom napravili. Psy
kŕmili najmä uvareným obilným šrotom, iba raz sa stalo, že pastier zabil chorú ovcu, ktorú surovú za 2 dni úplne aj
s vnútornosťami zožrali.

Pastieri a jaskyniari v roku 1960 na salaši pravdepodobne v Marušovej v Jánskej doline. Ak ste niekoho
spoznali ozvite sa

Albánski pastieri na Jakupici sú moslimského vierovyznania a prísne dodržiavajú svoje zvyky a rituály. Počas sviatku
Ramadán napríklad medzi východom
a západom slnka nesmú prijímať potravu a ani piť akékoľvek nápoje. Počas letných horúčav v horách som ich ľutoval
a napriek páliacemu slnku sa celý deň
nenapili vody. Obdivuhodné ako tento
náboženský zvyk prísne dodržiavali. Ich
silnú vôľu sme skúšali aj alkoholom. Albánci z tejto skúšky vyšli ako víťazi.

Podobné príbehy pastierov sa diali v minulosti aj v Jánskej doline v salašoch Na Predných, pod Púchalkami v Stanišovskej dolinke či v Marušovej. Dnes už tu ovečiek a salašov
niet, ostali iba fotografie a spomienky. Na Ohništi sa vďaka jaskyniarom
a vedeniu Hybského urbáru ešte zachoval pôvodný salaš v ktorom sa dá
ukryť pred nepohodou, no aj tu je čas
neúprosný…
Pre Jánske noviny napísal Peter Holúbek

Folklóru zdar
a ľudovej hudbe zvlášť

Pod týmto heslom sa niesol jubilejný 5. ročník Svätojánskeho grifu v areáli penziónu Horec. Tento netradičný festival ľudových
hudieb, sólistov inštrumentalistov a speváckych skupín ponúkol opäť kvalitnú zostavu účinkujúcich ako napr: ĽH Haluška, ĽH
Vesna, ĽH J. Kotlára, ĽH Hravé struny, Folk Duo Plus až z Bratislavy. Rezké tóny šíriace sa dolinou vyvolávali úsmev na tvárach prítomných. Čerešničkou na torte boli exkluzívni hostia: Cimbalová kapela Royal band, SR, z ČR kontrabasový virtuóz Miloslav Gajdoš a z HU klarinetový virtuóz László Lakatos. Súčasťou podujatia boli už tradične: remeselný jarmok, maľovanie na tvár, tvorivé
dielničky, detské atrakcie a stánky s maškrtami. Veselá zábava bod holým nebom po hlavnom programe urobila rozospievaný
Adela Nikitinová
a roztancovaný záver tohto nadmieru vydareného podujatia.
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Okienko seniorov
Po aktívnej zime a jari sme sa tešili na dovolenkové obdobia, keď sa snažíme oddychovať, stráviť čo najviac času s rodinami, deťmi , vnúčatmi a pravnúčatmi. A hlavne
načerpať energiu do ďalších aktivít. I keď v mesiaci júli výbor nezasadal, aktivity členov neustali. Zabezpečovali sme prevádzku stálej expozície, ktorú si aj počas horúcich letných dní prezreli mnohí návštevníci obce.
V mesiaci august sme sa pripravovali na oslavy 74. výročia SNP v obci, Stretnutia
na hranici v Bialsko-Biala v Poľsku, Svätojánskeho Grifu na Horci a pripravovali sme
poznávací zájazd do Ledníc.
Zaoberali sme sa aj návrhmi na vyznamenania našich členov pri príležitosti konania
okresného aktívu ZO JDS so starostami obcí a primátormi miest. Tiež sme riešili činnosť na tvorivých dielňach a iné aktivity obce spolu so starostom, ktorý sa zasadnutia
zúčastnil. Plánujeme aj spoločné stretnutie ZO z okolitých obcí. Prerokovali sme aktivity spojené s mesiacom Úcty starším, ako
každoročne spojené s posedením v Štarte a kultúrnym programom v kult. dome. Znova sa vyskytli problémy so vstupenkami
na kultúrne podujatia. 6 členov sa zúčastnilo koncertu Otta Weitera a divadelné predstavenie Meno navštívia len 3 členovia.

Naši seniori na švábkafeste
Švábkafest sa už tradične nezaobišiel
bez našej účasti. Margita Dubravcová
a Želmíra Šutliaková pôsobili na tvorivých dielňach. Pani Kráľová, Nikitinová,
Mišúnová a pán Brziak v ľudovom odeve boli osadníci v gazdovských dvoroch.
Po celý čas mali veľa návštevníkov, najmä detí, ktorým hovorili o práci na gazdovstve v minulosti. Na tvorivých dielňach robili produkty zo zemiakov, čo
mnohých veľmi zaujalo.

RUŽOMBERSKÁ
LÝRA 2018
OO JDS v Ružomberku organizovala
toto podujatie, na ktoré naša OO JDS
vyslala spevokol Sv. Jána Krstiteľa z Lipt.
Jána a tanečný súbor Ľubelanka z Ľubele. Spev spevokolu pod vedením Petry
Dubjelovej dojal celú sálu k slzám. Bol
to umelecký zážitok vysokej hodnoty,
začo celému spevokolu a pani dirigentke patrí vrelá vďaka. Ďakujeme všetkým
za ich doterajšie vystúpenia a želáme im
veľa ďalších úspechov.
10
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Stretnutie na hranici

Toto stretnutie organizuje Krajská
organizácia JD Žilinského kraja.
Za okresnú organizáciu sa stretnutia zúčastnila Viera Brtáňová a Želmíra Šutliaková, ktorá nahradila neprítomnú pani Žiškovú. Na podujatí
vystúpil mužský spevokol z Bobrovca a Lúčanskí hudci z Lúčok. Stretnutie malo vysokú úroveň. Mužský
spevokol pod vedením Ing. Vladimíra Moravčíka zožal veľký úspech.
Na záver si spoločne spievali aj
na tribúne piesne Goraľu, Na Kráľovej holi aj Tancuj, tancuj vykrúcaj...
Cestou domov v nás doznievala
úžasná atmosféra so spevom lúčanských hudcov, ktorí spievali jednu
pieseň za druhou. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za reprezentáciu nášho okresu. Ďalšie stretnutie
o rok sa plánuje na Morave v ČR.

Texty spracovali: Viera Brtáňová,
Jana Pivková a Adela Nikitinová

Lednice – perla južnej Moravy
Hoci už dátum v kalendári ukazoval 12.
september, bezoblačné nebo sľubovalo krásny letný deň. A veru aj taký bol
po každej stránke. Náš poznávací výlet
na zámok Lednice stál aj za trochu dlhšie cestovanie.
Zámkom nás previedla sprievodkyňa
a zaujímavé to bolo najmä preto, že sa
zachovalo veľa originálnych exponátov,
nábytku, obrazov a pod., ešte z čias, keď
zámok vlastnil rod Lichtenštajnovcov.
Dnešnú podobu získal zámok po rozsiahlej rekonštrukcii z polovice 19. storočia, keď sa obnovovala pôvodná renesančná stavba z polovice 16. storočia.
Významní talianski architekti mu vložili
krásnu barokovú pečať.
Prekrásne vysadený a udržiavaný zámocký park si tiež zasluhoval náš obdiv.
Len poludňajšia juhomoravská horúčava nás odradila od prechádzky k minaretu, ktorý sme obdivovali len z diaľky.
Nuž takýto bol náš vydarený výlet a to
najmä zásluhou Vladka Eichlera, ktorý
už tradične všetko výborne zorganizoval. V dobrej pohode sme sa vrátili domov a už teraz sa tešíme na podobné
výjazdy z našej jánskej každodennosti…

Tvorivé dielne
Každý pondelok o 14.00 h otváreme
dvere tvorivých dielní (zatiaľ v priestoroch expozície Násho dedičstva).
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Jedinečné meno Izrael
Už sa stalo dobrým zvykom, že v prvej
polovici septembra sa evanjelici stretávajú na zborovom dni. Každý rok je toto
podujatie spojené s nejakou aktuálnou
témou. Tohto roku to bolo 70. výročie vzniku Izraela. Preto dovoľte k tejto
téme niekoľko slov.

Vzácne meno
Meno Izrael sa objavilo na zemi za zvláštnych okolností. Praotec Jákob zápasil
s Božím poslom o Božie požehnanie. Vtedy Boží posol pomenoval Jákoba novým
menom: Izrael = zápasí Boh.
„Jákob však zostal sám, a nejaký muž
s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora.
Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho
po bedernom kĺbe. Jákobovi sa vytkol bederný kĺb, keď s ním zápasil. A onen mu
povedal: Pusť ma, lebo vychádza ranná
zora! Jákob však odpovedal: Nepustím
ťa, iba ak ma požehnáš. Ten sa ho opýtal:
Ako sa voláš? On odpovedal: Jákob. Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si.“ (1. kniha Mojžišova 32, 25 – 29)

Zvláštne poslanie
Izrael dostal zvláštne poslanie. Praotcovi Abrahámovi Pán Boh prisľúbil: „V tebe
budú požehnané všetky čeľade zeme.“ (1.
kniha Mojžišova 12, 3) Teda vidíme, že
v potomstve Izraela je ukryté veľké požehnanie pre celý svet. Sme presvedčení, že toto zasľúbenie sa naplnilo

v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý taktiež
pochádza z tohto národa.

Prvý dar Izraela svetu:
Písmo sväté
Písmo sväté vzniklo v Izraeli. Je to jedinečná kniha pravdy, v ktorej Boh zjavil tajomstvo svojej bytosti, svojej lásky
k nám ľuďom, tajomstvo zla i vykúpenia
z moci zla, ale tiež cestu k novému životu a spôsob záchrany človeka. V Písme je
tiež zjavená budúcnosť sveta i ľudstva.

Druhý dar Izraela svetu:
Spasiteľ Pán Ježiš Kristus
Pán Ježiš bol Žid. Prijal izraelské telo i izraelskú krv. Sám povedal žene Samaritánke, že spasenie je zo Židov. Ježiš je
Spasiteľom všetkých obyvateľov našej
planéty. Zo všetkých národov zachraňuje tých, ktorí Jeho ponuku prijímajú. Skrze Izrael prišlo spasenie i k európskym
národom.

Tretí dar Izraela svetu:
Cirkev
Patríme do Božej rodiny, ktorá sa volá cirkev. Sme vďační, že i v Izraelskom národe
sa našli muži, ktorí boli ochotní Kristovi
dôverovať, nasledovať Ho a slúžiť Mu. Boli
to apoštoli, ktorí položili základy cirkvi.

Nádej pre Izrael
Boh má s Izraelom ešte veľké plány. Keď
prišiel anjel Gabriel k Márii, povedal jej
proroctvo:

„Ajhľa, počneš, porodíš syna a dáš Mu
meno Ježiš. Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón
Jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky.“ (Evanjelium
podľa Lukáša 1, 31 – 33)
Apoštol Pavel v liste Rímskym píše o nádeji pre Izrael:
„Pravdu hovorím v Kristovi, neklamem!
Svedkom je mi moje svedomie v Duchu
Svätom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Lebo želal by som si,
aby som radšej ja bol zavrhnutý od Krista
miesto svojich bratov, svojich pokrvných
podľa tela, ktorí sú Izraelci, a im prináleží
synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľúbenia; ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad
všetkým, požehnaný naveky. Amen. Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu
za nich je, aby boli spasení. Lebo aby ste si
nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa
zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť
pohanov. A tak celý Izrael bude spasený,
ako je napísané: Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba.“ (Rímskym 9 – 11)
Za Izrael máme ďakovať Pánu Bohu,
prosiť oň v modlitbách, aby im Pán Boh
dával pokoj a taktiež ich priviedol k Pánovi Ježišovi Kristovi. Taktiež máme prosiť o odpustenie za všetky hriechy, ktorých sme sa voči tomuto národu v minulosti dopustili.

Čo bolo u evanjelikov
Dňa 24. júna 2018 Koncert spevokolov
Liptova – Počas jánskych slávnosti sa aj
tohto roku uskutočnil Koncert spevokolov Liptova. XXVII. ročník tohto podujatia hostil 11 spevokolov zo 7 obcí Liptova. Z Liptovského Jána to boli tri evanjelické spevokoly – ženský, mužský
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evanjelický spevokol Svätojánsky prameň a detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky – a rímskokatolícky spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa.
Dňa 30. júna 2018 VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene. Na podujatí vystúpili



aj naše tri spevokoly: mužský, ženský
a detský spevokol.
Dňa 1. júla 2018 Záver školského roka –
Na záver školského roka bývajú vždy aj
evanjelické služby Božie. Stretli sa bratia a sestry spolu s rodičmi, učiteľmi

ského roka sme privítali modlitbou
a požehnaním detí, rodičov a učiteľov.

a predovšetkým žiakmi, aby poďakovali
Pánu Bohu za všetku pomoc a prijali požehnanie pre prázdninový čas.

Špeciálne chceme poďakovať za pomoc
pani učiteľke Dáši Tkáčovej z Uhorskej
Vsi.

Dňa 16. – 20. júla 2018 Denný detský tábor – 45 detí a k tomu dospelí vedúci
sa zúčastnili ďalšieho denného detského tábora. Tentokrát výzdoba areálu
nikoho nenechala na pochybách: Tí-pí,
deti s čelenkami na hlavách a indiánska hudba boli jasným dôkazom, že sa
tu koná Indiánsky tábor. Deti počas piatich dní sledovali príbehy rôznych ľudí,
ktorí venovali svoj život hlásaniu evanjelia medzi Indiánmi. Mali množstvo aktivít súvisiacich s touto témou. Na záver
tábora sa konali služby Božie, na ktorých vystúpili v indiánskej výzdobe.

Dňa 2. septembra 2018 Začiatok školského roka – Aj začiatok nového škol-

Dňa 9. septembra 2018 Zborový deň –
Tohtoročný zborový deň sa niesol v duchu témy „70 rokov Izraela“. Na službách
Božích kázal farár z Kalnej nad Hronom
Ján Jančo. Keďže dva razy do roka organizuje zájazdy do Izraela, zároveň predstavil významné miesta vo Svätej zemi,
ktoré pripomínajú biblické udalosti.
Po skončení služieb Božích program pokračoval vo farskej záhrade, kde vystúpili spevokoly a s prednáškou vystúpila Zuzana Nemcová z Liptovského Mikuláša. Predstavila židovskú komunitu
v Liptovskom Mikuláši. Na farskom úrade bola nainštalovaná výstava o vzniku
štátu a o židovskej kultúre. Túto výstavu
si môžete pozrieť ešte aj v týchto dňoch.
Popri bohatom programe sme sa tešili
chutnému občerstveniu a gulášu. Ďakujeme všetkým, ktorí ochotnou pomocou
prispeli k zdarnému priebehu podujatia.
Peter Taját, ev. farár

Čo bude u evanjelikov
21. október 2018, 21. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie – Poďakovanie za úrody zeme

28. október 2018, 22. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

31. október 2018, Pamiatka reformácie

17.00 h Služby Božie

1. november 2018, Pamiatka zosnulých

14.30 h Ekumenická pobožnosť na cintoríne

4. november 2018, 23. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

11. november 2018, 24. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

18. november 2018, 25. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

25. november 2018, 26. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie
13.30 h Stretnutie starších v L. Jáne so spoveďou a VP

2. december 2018, 1. adventná nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou – Pamiatka posvätenia chrámu (110 rokov)

9. december 2018, 2. adventná nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

16. december 2018, 3. adventná nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

23. december 2018, 4. adventná nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

Každý štvrtok bývajú aj stred-týždňové služby Božie o 18.00 h, resp. od novembra o 17.00 h v zborovej miestnosti na fare v Liptovskom Jáne.


Noviny z Jána



Október 2018

13

Tvoríme nové…
Nový, nová, nové…

Nový školský rok 2018/2019 sa začal
slávnostne v telocvični Základnej školy
s materskou školou v Liptovskom Jáne
dňa 3. 9. 2018, trochu netradične o 8.30
h. Žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a priateľov školy síce privítala známa pani
zástupkyňa Mgr. Blanka Špačková, ale
vzápätí nám predstavila nového pána
riaditeľa, ktorým sa od 1. 7. 2018 stal
Mgr. Jaroslav Debnárik. Po jeho príhovore a po príhovore pána starostu sme
privítali nových prváčikov s (pre nich)
novou pani učiteľkou Mgr. Mariannou
Ondrejčekovou. Tento rok ich zasadlo
do prváckych lavíc presne 23. Celkovo
do školských lavíc našej školy zasadlo
175 žiakov. V základnej škole bude pracovať 22 pedagogických a 10 nepedagogických pracovníkov.

A čo ešte máme nové?
Organizačná štruktúra. Pedagogický
zbor posilnili dve nové pani učiteľky:
Mgr. Mária Trepáčová (pani učiteľka 4.
ročníka) a Mgr. Martina Kotyková (pani
učiteľka chémie). Máme nového špeciálneho asistenta: Ing. Milan Daňo. V novej
práci im želáme veľa úspechov a pevné
nervy.
Zmenila sa interná organizačná štruktúra: novou výchovnou poradkyňou sa
stala Mgr. Dagmar Machovcová; školskú knižnicu, po odchode pani učiteľky
Šimovčekovej do dôchodku, prevzala
Mgr. Ingrid Kucháriková; Mgr. Miriam Bistiaková zostala špeciálnym pedagógom.
Žiacky parlament vedú stále Mgr. Lucia
Švajková a Mgr. Ingrid Kucháriková. Školskú kroniku má na starosti Mgr. Blanka
Špačková.
Máme šesť koordinátorov. Drogovú prevenciu a prevenciu patologických javov
má na starosti Mgr. Mária Devečková.
Koordinátorkou enviromentálnej výchovy je Mgr. Martina Kotyková. Výchovu
k manželstvu a rodičovstvu zastrešuje
Mgr. Janka Dúbravcová; informatizáciu
Mgr. Zuzana Šepiková. Finančnú gramotnosť majú na starosti dvaja koordinátori:
Mgr. Marianna Ondrejčeková (1. stupeň)
a Mgr. Janka Dúbravcová (2. stupeň).
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Školský vzdelávací program. Vzdelávanie v škole prebieha podľa štátneho
vzdelávacieho programu (ŠVP), ktorý
si škola prispôsobuje svojim potrebám
a vytvára si tak vlastný školský vzdelávací program (ŠkVP). Zmena doterajšieho
vzdelávacieho programu: v 1. ročníku sa
namiesto jednej hodiny SJL bude vyučovať 1 hodina ANJ. Zmena nastala v dôsledku nepreťažovania detí slovenským
jazykom a zároveň zachovania kontinuity vzdelávania ANJ od MŠ. V 4. ročníku
bude 1 voliteľná hodina využitá na posilnenie telesnej a športovej výchovy.
V 8. ročníku sme sa rozhodli voliteľné
hodiny využiť nasledovne: 1 hodina –
cvičenia z matematiky (pre kvalitnejšiu prípravu na testovanie v 9. ročníku
a na prijímacie pohovory); 1 hodina – finančná gramotnosť (potreba zavedenia
predmetu finančná gramotnosť vyplýva
z aktuálnych požiadaviek doby a spoločnosti); 1 hodina – ANJ (využitie jednej disponibilnej hodiny na posilnenie
predmetu ANJ vyplýva z hlavných cieľov a zameraní školy).
Projektová činnosť. Škola je zapojená do viacerých projektov. Zaujímavo
a hravo na hodinách matematiky je projekt, prebiehajúci na 1. stupni. V podstate ide o skúšobné zavádzanie Hejného
metódy vyučovania matematiky. Táto
metóda je založená na rešpektovaní
dvanástich kľúčových princípov, ktoré
sa skladajú do uceleného konceptu tak,
aby žiaci objavovali matematiku samy
a s radosťou. Projekt prebieha formou
krúžkov, ktoré ste v ponuke našli pod
názvom: Zažime si matematiku a Zábavná matematika.



Ľudové zvyky na Liptove je projekt z minulého roka, ktorý vyhral hlasovanie
v programe Gesto pre mesto. Škola získala finančnú čiastku 1 000,- €. V rámci
tohto projektu sa zariadila aj výstavka
ľudovej kultúry vo vestibule školy.
Príbeh, ktorý je tematicky zameraný na prvú pomoc, záchranu života,
prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť
na cestách vo formáte jednoduchej
publikácie je cieľom projektu Záchrana som ja. Ak sa škola dostane do finále, mohla by získať automatický externý
defibrilátor (AED), príp. školský výlet pre
triedny kolektív.
Inováciu tabúľ v triedach a výchovno-vzdelávací proces je náplňou projektu Bez kriedy. Gymnastika bez zábran je projekt zameraný na bezpečnosť rozvoja sily a koordinácie u žiakov
na všetkých stupňoch základnej školy.
Z ďalších projektov: SME v škole, IT
akadémia vzdelávania pre 21. storočie, Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu
a vzdelávacích výsledkov žiakov ZŠ s MŠ
v Liptovskom Jáne, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Škola podporujúca zdravie.
Krúžková činnosť. V aktuálnom školskom roku by malo v základnej škole
pracovať 18 krúžkov. Okrem troch matematických, ktoré sú súčasťou projektu Zaujímavo a hravo na hodinách matematiky, sú to jazykové krúžky: Slovenčina s úsmevom, ktorého cieľom je
rozvíjať prácu s textom, čitateľskú gramotnosť a tvorivé písanie; Monitor 9 –
SJL – krúžok sa zameriava na podporu,

zlepšenie a osvojenie si priebežne získaných poznatkov zo slovenského jazyka a literatúry počas 2. stupňa základnej školy; Anglický jazyk – zameraný
na rozvíjanie komunikačných schopností, tvorivé písanie, precvičovanie
gramatiky a počúvanie a porozumenie
anglických textov; Ruský jazyk – vedieť
čítať a písať, rozvíjať jazykové zručnosti
v ústnom i písomnom prejave. Športové krúžky: Športový – cieľom je využiť
osvojené zručnosti a rozvíjať schopnosti
prostredníctvom športových hier, osvojovať si pravidlá a aktívne ich využívať
v hre v duchu fair-play; Hokejbal – pokračovanie hokejbalovej prípravky Tipsport; Bedminton / stolný tenis a Futbal.
Z tých ďalších: Turisticko-jaskyniarsky,
ktorý je zameraný na poznávanie prírodných krás Liptova, pestovanie vytrvalosti a správania sa v prírode; Poznávame Slovensko (cestujeme vlakom)

– cieľom je spoznávať zaujímavé miesta
Slovenska; Múdry olympionik sa zameriava na prípravu žiakov na matematické a biologické olympiády. Cieľom Dramatického krúžku je nácvik divadelných
predstavení na tému ľudových rozprávok, nácvik ľudových piesní a tancov.
Detský spevokol bude nacvičovať rôzne
piesne; Prírodovedný bude pripravovať
na biologickú olympiádu. Peniažkovo
je zamerané na poznávanie fungovania jednotlivca a rodín v ekonomickej
oblasti.
Čo plánujeme? Na tento školský rok
je naplánovaných viac ako 50 exkurzií
a množstvo vychádzok. Tento plán sa
môže meniť podľa aktuálnych požiadaviek školy, ponúk, ktoré sa nám dostanú.
Naši žiaci by mali navštíviť v obci Liptovský Ján: obecnú knižnicu, expozíciu
Naše dedičstvo, Podzemie pod vežami,

Čo sa v škole udialo
Bezpečne na ceste (21. 9.). V rámci Európskeho týždňa mobility (16. – 22. 9.)
a pri príležitosti Medzinárodného dňa
bez áut (22. 9.) zorganizoval 1. stupeň
akciu Bezpečne na ceste. Pani policajtka žiakom najprv porozprávala o pravidlách cestnej premávky a potom absolvovali jazdu zručnosti na bicykli
na školskom dvore.

v kategórii 1. a 2. ročník – chlapci: S. Čurný, dievčatá: L. Ľubeľanová. Kategória 3.
a 4. ročník – chlapci: A. Kováč, dievčatá:
K. Krčulová; 5. a 6. ročník – chlapci: A.
Ľubeľan, dievčatá: N. Kováčiková; kategória 7., 8., 9. ročník – chlapci: S. Dubovský, dievčatá: K. Bátoryová. V kategórii
dospelých vyhral tím učiteľov (štafeta):
pani učiteľky Šepiková, Kucháriková,

Stanišovskú jaskyňu; v Liptovskom Mikuláši: Múzeum Čierny orol, Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Okresnú knižnicu G. F. Belopotockého, Galériu K. Sokola a P. M. Bohúňa,
Rodný dom M. Rázusa. Navštívia aj Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, Rodný dom M. Rúfusa v Závažnej
Porube, Rodný dom M. Kukučína v Jasenovej a Múzeum P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne. Naplánované je aj
Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Mohyla M. R. Štefánika na Bradle. Žiaci by
mali navštíviť aj Havránok, Žiarsku dolinu, zvernicu v Podturni, farmu vo Východnej. Z podnikov Esox-plast v Uhorskej Vsi, CD Profil v Liptovskom Mikuláši,
vodnú elektráreň a mnohé ďalšie. Naplánovaná je Škola v prírode pre 3. ročník, plavecký výcvik pre 4. ročník a lyžiarsky výcvik pre 7. ročník.

Ščesná, Ondrejčeková, Forgáčová, Horňáková. Víťazom blahoželáme!
Od 27. 9. do 3. 10. 2018 prebiehal zber
gaštanov organizovaný žiackym parlamentom a vyzbierané gaštany poputovali do zvernice v Podturni.
Mgr. Zuzana Daňová

Beh o pohár starostu (27. 9. 2018) sa
uskutočnil v areáli futbalového ihriska. Súťažilo sa v 6 kategóriách. Za materskú školu bol víťazom N. Mlynarčík;
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Zmeny a materiálne zabezpečenie školy
v školskom roku 2018/2019
Na základe analýzy vykonanej novým
vedením školy boli v mesiaci júl až august urobené viaceré opatrenia preto,
aby táto škola s materskou školou spĺňala štandardy a požiadavky kladené
na základné školstvo tohto storočia, nielen z pohľadu výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý napĺňa dnes už každá
škola v SR, ale aj z hľadiska nadčasovosti, modernizácie a dopytu našich najdôležitejších „klientov“, a tými sú naši žiaci a rodičia z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie. Z tohto dôvodu už
v letných mesiacoch začala rozsiahla rekonštrukcia ihriska materskej školy (vytrhanie nebezpečných prvkov, úprava
pozemku a zatrávnenie, nákup herných
prvkov a rekonštrukcia pieskoviska, vymaľovanie herných prvkov a rekonštrukcia lavičiek pre deti), ktoré by mali
naši najmenší využívať v plnej miere už
v polovici mesiaca októbra. Rovnako
prešlo úpravou aj pieskovisko a ihrisko
ŠKD z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti detí a rozšírenia možností pre trávenie voľného času.

aj z hľadiska rozvoja a skvalitnenia výučby zo strany pedagógov, reflektujúc
na potreby trhu práce a regiónu.

V rámci zlepšenia podmienok v materskej škole bola zrealizovaná výmena nevyhovujúceho osvetlenia tak, aby osvetlenie, okrem energetických podmienok,
spĺňalo aj hygienické normy, čo do intenzity a druhu osvetlenia, vo všetkých
priestoroch, vrátane sociálnych zariadení a chodieb.

V koncepcii rozvoja školy je zahrnutá
modernizácia školy z pohľadu výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách aj z hľadiska nového Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania, vytvoreného a schváleného MŠVVaŠ SR, a je potrebné, aby každá učebňa bola vybavená interaktívnou
technikou vrátane počítačového vybavenia, interaktívnej tabule, projekčnej
plochy a spĺňala základné hygienické
a technické normy. Tri triedy najvyšších
ročníkov boli o opravené a vymaľované
spolu s nastriekaním vedenia kúrenia
a radiátorov, dovybavené veľkou keramickou tabuľou s možnosťou bezprašného písania fixkami, ktorá bude zároveň slúžiť ako projekčná plocha.

Ako bolo naznačené pri koncepcii rozvoja školy novým vedením, hlavným
poslaním základnej školy s materskou
školou v podmienkach tohto kraja je
pripraviť v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu našich žiakov tak, aby
ich rozhodnutie pre budúcu profesijnú
orientáciu vyplývalo jednak z dôkladnej
znalosti svojich slabých a silných stránok a možností ich rozvoja, nevyhnutnej batérie vedomostí a všeobecného rozhľadu, ako aj z cieleného rozvoja
tých kompetencií a zručností, ktoré im
umožnia pokračovať v štúdiu na zvolenej strednej alebo odbornej škole. Tento rozvoj však treba prispôsobiť potrebám dnešnej spoločnosti, jednak z hľadiska materiálneho vybavenia školy, ale
16
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Z uvedeného dôvodu bola v letných
mesiacoch pripravená profesionálna vizualizácia revitalizácie areálu základnej
školy s materskou školou, vrátane úpravy už realizovaného ihriska MŠ, ako aj
projekčne pripravená realizácia úpravy
pozemku školy na zriadenie parkovacích miest pre učiteľov a zamestnancov
školy tak, aby bola zabezpečená dostatočná kapacita parkovacích miest, a tým
odľahčená dopravná situácia pred školou a zabezpečený bezpečný prístup ku
škole pre žiakov a rodičov. Uvedená realizácia by mala byť naplnená do konca
tohto roka. Na celej škole, z dôvodu zabezpečenia požiadaviek na osvetlenie
tried a priestorov školy, aktuálne prebieha rekonštrukcia osvetlenia a výmena
za LED osvetlenie, ktoré bude znamenať
nielen úsporu energií, ale aj lepšiu kvalitu podmienok výchovno-vzdelávacieho
procesu.

Čo sa týka odborných učební, najmä počítačovej učebne a tzv. „tabletovej“ učebne, v tej prvej pokračuje výmena zastaranej a nefunkčnej počítačovej techniky, pričom
vybavenie tejto učebne je potrebné
doplniť o prvky modernej digitálnej
techniky z dôvodu priblíženia tohto


Pieskovisko MŠ po prestavbe

Pieskovisko MŠ pred prestavbou

druhu najmodernejšej techniky študentom a možnosti práce s nimi. Tzv. „tabletová“ miestnosť, bola vybavená novými počítačmi vrátane aktuálnej digitálnej novinky: 3D tlačiarne s možnosťou
3D scanovania objektov a následnou

tlačou. Bude využitá pri zapracovaní výučby počítačovej grafiky, z dôvodu prepojenia technickej výchovy a modernej
počítačovej techniky. Táto škola bude
ako jedna z mála škôl v SR vybavená
touto technikou so zapracovaním výučby grafiky do predmetu informatika
a technická výchova.
Všetky triedy na I. stupni boli vybavené notebookom spolu s modernou katedrou na uschovanie notebooku, bez

nutnosti odpájania a zložitej manipulácie. Takáto modernizácia pri riadnom
hospodárení čaká aj ostatné triedy.
Uvedená analýza bola urobená a opatrenia prijaté za bezmála 2 mesiace, čo
je, vzhľadom na letné dovolenkové obdobie, veľký kus práce, ktorá však nie
je len zásluhou vedenia školy, ale v prvom rade aj pracovníkov, ktorý pracujú
na rozvoji školy aj cez letné prázdniny,
a v neposlednom rade aj pána starostu,

obecného zastupiteľstva a pracovníkov
obecného úradu, ktorí plne podporujú
zámer urobiť zo Základnej školy s materskou školou v Liptovskom Jáne vzdelávaciu inštitúciu modernej doby, ktorá
dokáže poskytnúť pre rozvoj našich detí
podmienky, porovnateľné s najlepšími
školami v SR, napr. aj tým, že pre školu
schválili navýšenie rozpočtu na realizáciu uvedených opatrení. Z uvedeného
dôvodu sa im aj touto cestou chcem
Mgr. Jaroslav Debnárik, riaditeľ školy
poďakovať.

Školský klub detí
Školský klub detí pracuje pri Základnej
škole s materskou školou v Liptovskom
Jáne. Výchovu a vzdelávanie poskytuje tento rok pre asi 74 deti našej školy.
V školskom roku 2018 / 2019 fungujú tri
oddelenia. Prvé (prváci) vedie Bc. Ľubica Forgáčová; druhé (druháci) Mgr. Zuzana Daňová a tretie (tretiaci a štvrtáci)
Bc. Marta Štěchová.

výchovy a vzdelávania mimo vyučovania
je rozvíjať osobnosť dieťaťa a zlepšovať
jeho výchovno-vzdelávacie výsledky rozvíjaním kľúčových kompetencií a samostatnou prípravou na vyučovanie.
V školskom roku 2018/2019 prispieva
zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD mesačne
na jedno dieťa sumou 7,- €.

Pracujeme podľa výchovného programu
Jar i leto, jeseň, zima v školskom klube
je vždy príma. Naším prioritným cieľom

Aké máme plány na tento rok? Už sme
absolvovali prijatie prvákov do ŠKD

Privítanie prvákov v ŠKD - vieme skákať aj vo vreci

Týždeň jesenných farieb - „zelené žabky" v 1. triede

a Týždeň jesenných farieb. V jeseni nás
ešte čaká Šarkaniáda a Tekvicová paráda. Potom sa už budeme pripravovať
na Mikuláša, Vianoce a nový rok. Určite
sa zúčastníme karnevalu. Pripomenieme si Valentína, Marec – mesiac knihy.
Akcie budeme mať ku Dňu vody a ku
Dňu zeme. Budeme pripravovať vystúpenia k Mesiacu úcty k starším, na Posedenie pod jedličkou a na MDŽ. Dúfajme,
že sa nám podarí zorganizovať tvorivé
dielne k Vianociam a k Veľkej noci.
Mgr. Zuzana Daňová

Týždeň jesenných farieb - druhácke „žlté kuriatka"
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Materská škola

„Vraví ocko, mamina – školský rok sa začína. Veru je to pravda taká, škôlka všetky
deti čaká. A s úsmevom do triedy vyber sa
na výzvedy.
Usmejme sa na seba a viacej nám netreba
- múdry rozum, srdce dobré – bude nám
tu všetkým dobre.“

Materskú školu v školskom roku
2018/2019 navštevuje 61 detí vo veku
od 2 do 6 rokov. 1. trieda - 19 detí, 6 deti
mladších ako 3 roky 2. trieda 19 detí a 23
detí 5-6 ročných – 2 deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v 3. triede.
V tomto školskom roku sme privítali 22
nových detí. O deti sa starajú 6 pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci.
Výchova a vzdelávanie v materskej škole prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu, zameraného na regionálnu výchovu. Cieľom programu je rozširovať a rozvíjať znalosti o historických,
kultúrnych a prírodných hodnotách regiónu, vytvárať pozitívny vzťah k svojmu bydlisku – obci, regiónu a k prírodnému prostrediu.
V spolupráci s CPPPaP budú lektorky
PaedDr. Soňa Hlavajová a PhDr. Alena

Hučíková pracovať s 5-6 ročnými deťmi podľa Komplexného stimulačného
programu Mirabilis ktorý u detí zlepšuje pozornosť, zrakové a sluchové vnímanie, intermodalitu (rýchle prepájanie informácií), psychomotoriku (jemnú motoriku, koordináciu, orientáciu
v priestore), sebahodnotenie. Program
má za cieľ naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre
úspešné napredovanie dieťaťa a neskorší vstup do ZŠ.
Krúžková činnosť prebieha v popoludňajších hodinách. Je určená v zmysle
Vyhlášky 306/2008 pre 5-6 ročné deti.
V rámci 6 krúžkov – divadelný, športový, krúžok – Šikovníček, Mlstný jazýček
(správne stravovanie), Oboznamovanie
s anglickým jazykom, Besiedka - náboženská výchova - majú deti možnosť
uplatniť svoje prednosti a danosti.
Počas školského roka plánujeme mimoškolské akcie - v jesennom období
Zdravý týždeň (ovocný a zeleninový),
Týždeň farieb, Jesenné inšpirácie (tvorivé dielne). V zimnom období - privítanie Mikuláša, Vianočné trhy, detský
karneval, Zimnú športovú olympiádu.

Na jar – vynášanie Moreny, jarné tvorivé dielne, slávnostnú akadémiu ku Dňu
matiek v obci. Ďalej divadelné predstavenia v materskej škole v spolupráci
s Divadlom spod Spišského hradu, návštevy kultúrnych podujatí, výstav a múzeí v obci, v Liptovskom Mikuláši, koncerty – štyri ročné obdobia Veselo s gitarou. V letnom období - oslavy MDD,
vychádzky a návštevy pamätihodností v okolí a v obci, noc v MŠ, rozlúčku
s predškolákmi a slávnostné ukončenie
školského roku.
Deti v rámci projektu Zdravá škola absolvujú predplaveckú prípravu, lyžiarsky výcvik, Športovú olympiádu, Trojboj
detskej všestrannosti.
Veríme, že každé dieťa nájde v našej
materskej škole niečo zaujímavé, bude
sa u nás cítiť príjemne a pohodovo a že
naša materská škola sa pre tých najmenších stane skutočne „druhým domovom“.
Do nového školského roka prajeme deťom dobrých učiteľov, rodičom šikovné
deti a učiteľom dobré deti a ústretových
rodičov.

Správičky zo školičky
Na začiatku školského roka sa deti tešili z upraveného školského dvora.
V čase letných prázdnin bol terén ihriska splanírovaný a osiaty novým trávnikom. Okrem toho boli odstránené
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rozpadajúce sa pne a korene stromov.
Odstránili sa tiež staré preliezačky, ktoré
už nespĺňali bezpečnostné normy. Stolom a laviciam dali pani učiteľky nový
šat. Nakúpili farby a štetce a krásne ich
vymaľovali. Taktiež sa zrekonštruovala
obruba pieskoviska a pieskovisko bolo
doplnené novým pieskom, z ktorého
sa deti veľmi tešili a patrične ho využili.
V posledných dňoch na dvore pribudla
aj nová multifunkčná preliezačka a strunové hojdačky.



Predškoláci mali možnosť zažiť otvorenie nového školského roku v základnej
škole a vidieť, ako ich kamarátov z materskej školy vo „veľkej“ škole privítali.
Pán riaditeľ aj im poprial úspešné zvládnutie všetkých úloh v novom školskom
roku a následne i prijatie do 1. ročníka
ZŠ.
Deň na kolobežkách a bicykloch deti
absolvovali 20. septembra. Svoje jazdecké umenie na týchto dopravných

prostriedkoch predviedli a hravo zvládli deti 2. a 3. triedy bez nehody či pádu
alebo zrážky. Snáď z nich vyrastú budúci
dobrí účastníci cestnej premávky.
Týždeň farieb prebehol v materskej škole spolu so základnou školou posledný
septembrový týždeň. Deti aj zamestnanci MŠ tak vytvorili farebnú paletu
jesennej prírody. Každý deň sa niesol
v znamení inej farby - červenej, zelenej,
oranžovej, žltej či hnedej. Takouto formou bol týždeň farieb nielen zábavný,
ale mal aj vzdelávací charakter.
Hoci bol štvrtok 27. septembra studený,
neodradil deti a p. učiteľky 3. triedy, aby
sa zúčastnili Behu o pohár starostu obce
Liptovský Ján. Všetky deti bravúrne zvládli predpísanú trasu za výdatnej pomoci
pána riaditeľa v čele skupiny a za silného povzbudzovania žiakov zo základnej

školy. Veľkú radosť im urobili diplomy a samozrejme sladká odmena z rúk
pána starostu a pána riaditeľa. Víťazom
pohár a medaily odovzdala p. učiteľka
Katarína Horňáková za 1. miesto – Taník
Mlynarčík, 2. miesto – Ninka Mlynarčíková, 3. miesto – Adamko Rybanský.

A zasa jeseň.
Zo slniečka kypí
akési hmlové mlieko
pod nohy.
Breh vystreľuje obrovité šípy
do terča sivej, mĺkvej oblohy.
To nie sú šípy.
To húsky s divým krikom
skúšajú odísť…
Milan Rúfus - Divé husi (úryvok)

Deťom prajeme veľa ďalších úspechov
a krásnych nezabudnuteľných zážitkov
strávených s rovesníkmi v našej materskej škole.
Zorka Šimovčeková

Obľúbený jablčník
500 g polohrubej múky, 150 g mletého cukru, 250 g masla (Hery), 2 vajcia, 1 prášok do pečiva.
Vymiesime a cesto rozdelíme na dve
časti. Cestá rozvaľkáme. Jedno
dáme na spodnú časť vymasteného plechu. Na cesto dáme vrstvu
pomletých orechov (100 g), na ktoré
položíme aspoň 1 kg postrúhaných
jabĺk. Jablká pocukríme vanilínovým alebo škoricovým cukrom. Kto
chce sladšie, jablká docukrí. Prikryjeme druhým cestom, dobre utlačíme a poprepichujeme vidličkou,
aby sa rovnomerne koláč piekol.
Pečieme v rúre pri 180–200 °C cca
30 minút. Koláčik je super! Vždy sa
vydarí aj návštevu poteší, no najmä
sa hodí pri kopačke žienkam, čo pomôžu zbierať švábočku.
Mgr. Jana Pivková
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Reprezentovali obec v Bosne a Hercegovine
Koncom júla 2018 sme sa zúčastnili medzinárodného horského behu v olympijskom stredisku Jahorina, ktoré sa
nachádza v horách neďaleko Sarajeva
– hlavného mesta federácie Bosna a Hercegovina, Republika Srbská. Na dvojdňovom bežeckom podujatí sa zúčastnilo 29 krajín nie len z Európy, ale aj
Japonska a USA. Na mieste sme prezentovali našu obec, odovzdali sme organizátorom reklamné prospekty a pozvali
organizátorov na návštevu našich hôr.
Na výber boli trate Ultra 104 km, Maxi
69 km, Midi 33 km a Mini 14 km. Martin
Hán zvládol 69 kilometrovú trať s prevýšením 2800 m za 11 h 43 min. a umiestnil sa 39. mieste z celkového počtu 99
štartujúcich. Jarmila Hánová na 14 km
trati s prevýšením 770 m vybojovala 4.
miesto spomedzi 54 žien, celkovo 21
miesto z 138 štartujúcich pretekárov.
„Išla som naplno hneď od štartu. Do kopcov mi to ide, veď som vyrastala na Liptove, chcela som si urobiť náskok. Následný
prudký zbeh mi tiež vyhovoval, predbehla
ma len jedna súperka a prišla som 3. pozíciu. Pomaly mi dochádzali sily a záverečný kopec som vybehla z posledných
síl. Napriek tomu ma už nik nepredbehol
a v cieli ma čakalo prekvapenie, keď mi
oznámili, že som v poradí 4. žena.“
„Na trati bolo čo pozerať. 69 km behu
ma previedlo krásnou prírodou – zelenými planinami a lesmi v okolí Sarajeva, cez
14 tunelov, ktoré sa po vojne už nepoužívajú, po opustenej 3 km dlhej bývalej bobovej dráhe, ktorú postavili pred zimnou

olympiádou v roku 1984, popri označenom
mínovom poli, ktoré sa ešte stále v oblasti
nachádzajú. Štartovali sme o 6 h ráno, keď
bola ešte jasná obloha. Počas dňa sa počasie zhoršilo, zastihla nás silná búrka a druhú
polovicu trate sme bežali blatom. Trať bola
výborne označená. Občerstvovacie stanice
boli plné melónov, banánov a iného jedla,
stratenú energiu som postupne dopĺňal.
Bolo to výborne zorganizované podujatie.“
Určite by sme návštevu Bosny a Hercegoviny odporučili. Strávili sme v krajine krásny týždeň a precestovali najznámejšie miesta ako: moslimská tržnica

Baščaršija v Sarajeve, tzv. „kúsok orientu v Európe“. Cestovali sme 60 km kaňonom tyrkysovej rieky Neretva, videli
sme legendárny skok do vody z 25 m vysokého mostu v Mostare. Veľmi na nás
zapôsobilo múzeum nedávnej občianskej vojny 1992–1995 v bývalej Juhoslávii. Pri pohľade na zábery z delostreleckej paľby na civilné obyvateľstvo si človek uvedomí, aké je šťastie žiť v mieri.
I keď je Bosna a Hercegovina moderná
civilizovaná krajina na úrovni krajín EÚ,
nepodarilo sa im ešte opraviť všetky dostrieľané budovy a mínové polia, vojna
Hánovci
sa tu stále pripomína.

TJ Štart Liptovský Ján

Lyžiarsky oddiel

pre záujmové lyžovanie v zimnej sezóne 2018/2019 vyhlasuje

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