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(Lenka Ošková) spoločne s nimi nielen cvičil zumbu, ale počas
prestávok aj losoval tombolu a stihol sa venovať aj
moderátorskej úlohe. Zumba sa cvičila v troch hodinových
blokoch, v rámci ktorých predcvičovali Vierka Bubniaková,
Ing. Róbert Szolnoki a Lenka Mišiaková. Prítomné ženy a
dievčatá nielen z Ľubele si po ukončení posledného bloku
zumby mohli pochutnať na ľahkých, ale zato veľmi chutných
zeleninových a ovocných šalátoch, ktoré pripravili Janka
Ošková a Ivetka Janičinová. Hlavná organizátorka akcie Vierka
Bubniaková v závere všetkých prítomným poďakovala za účasť a
tí, čo mohli, si spoločne s ňou pripili aj vianočným punčom.
-mm-

Trhy opäť spríjemnili predvianočný čas

Sála kultúrneho domu zaplnená množstvom vianočných
ozdôb, rôznych dekorácií, bytových doplnkov, medu, oblátok,
medovníčkových výtvorov a mnohých ďalších drobností dávala
všetkým prítomným najavo, že sa opäť blížia vianočné sviatky.
Predvianočnú atmosféru znásobovala aj vôňa chutných zákuskov
a koláčikov v improvizovanej cukrárni, a znejúce vianočné
koledy. Aj také boli vianočné trhy, ktoré sa konali 11.
decembra 2011 so začiatkom o 14. hodine. Už tradične sa na
nich organizátorsky podieľali Základná škola s materskou
školou v Ľubeli- a najmä 9.A trieda a jej triedna pani
učiteľka Mgr. Erika Miklášová, Obecný úrad a miestna
organizácia Únie žien Slovenska.
Vianočné trhy otvorili príhovory Mgr. Eriky Miklášovej a
starostu obce PhDr. Milana Kubíka, po ktorých žiaci tunajšej
školy prezentovali krátky kultúrny program.
Potom už nasledovala pravá trhová „trma-vrma“ približne
do 17. hodiny. Výtvory žiakov, ich rodičov a pani učiteľky
Miklášovej, ako aj spomínané cukrovinky, sa predávali za
symbolické ceny, pričom výťažok z akcie využijú deviataci na
rozlúčkový večierok v závere školského roka.
-mm-
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Milí spoluobčania, milí čitatelia Ľubeľských novín.
Dostáva sa Vám do rúk vianočné číslo Ľubeľských novín a taký sa
snaží byť aj ich obsah. Menej pracovný o to viac sviatočný. Určite sa
zhodneme v tom, že Vianoce pre nás všetkých majú svoje osobité čaro
a to bez ohľadu na vek. Všetci sa na ne dokážeme tešiť. Dobre však
vieme, že tie krásne sviatočné dni plné emócií, nedajú sa oddeliť od
reálneho života, povinností, radostí i starostí všedných dní.
Nie pre všetkých budú rovnako bohaté, nie pre všetkých budú
rovnako šťastné, nie pre všetkých budú rovnako veselé. Jednoduchšie
povedané, je to aj obzretie sa dozadu „ čo život dal, čo život vzal“.
Sviatočnú atmosféru prežívame so svojimi najbližšími, v kruhu
našich rodín, podľa vlastných pravidiel, zvykov i tradícií. Veľmi by som
sa tešil, aby z tejto ničím nenahraditeľnej rodinnej atmosféry sa aspoň
malá časť presunula do života obce, do ľudskej spolupatričnosti,
vzájomnej úcty, tolerancie, pomoci jeden druhému, nič nie na viac, len
to čo by malo byť samozrejmé v každodennom, bežnom živote.
Milí spoluobčania, dovoľte zaželať Vám príjemné Vianočné sviatky,
aby ste ich prežili v zdraví a šťastí, v dobrej pohode, v kruhu svojich
najbližších.
Zároveň dovoľte poďakovať Vám za prácu v roku 2011 a zaželať
úspešný a šťastný Nový rok 2012.
Váš

PhDr. Milan Kubík
starosta obce
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Betlehem - mesto, v ktorom sa
narodil Ježiš

Vianoce sa spájajú predovšetkým s oslavou narodenia
Ježiša- nášho Spasiteľa. Miestom jeho narodenia je
Betlehem, ktorý sa nachádza vo Svätej zemi- v štáte
Izrael.
Každoročne
sa
vraciame aj k čítaniu
Svätého
písma,
ktoré
hovorí o narodení Ježiša
v Betleheme.
Názov mesta Betlehem je
odvodený od slov: Bet
Lehem, čo znamená Dom
chleba, lebo na území
Pohľad na Baziliku Narodenia Pána
dnešného Betlehema boli
(zdroj: internet)
vo vykopávkach nájdené
pozostatky mlynov a pekární. Ľudia, ktorí prechádzali v
karavánach cez Betlehem a smerovali do púšte, si práve
tu kupovali chlieb do zásob.
Hľadať tu dnes pozostatky jaslí alebo maštaľ, v
ktorej mal prísť na svet malý Ježiško, je zbytočné.
Narodenie Ježiša pripomína Bazilika Narodenia Pánachrám, ktorý bol postavený na mieste Jaskyne narodenia.
Bazilika je v správe pravoslávnej cirkvi.
Aby ste do chrámu mohli vstúpiť, musíte sa
pomyselne pokloniť. Vstup do chrámu totiž križiaci
úmyselne prestavali a otvor zmenšili tak, aby zabránili
prípadnému pokusu o zničenie svätého miesta.
Betlehem za čias narodenia Pána nebol veľký.
Tvorilo ho len niekoľko domov. Bolo to síce maličké, no
nie bezvýznamné mestečko. Božie dieťa sa narodilo za
mestom v jaskyni, prispôsobenej na maštaľku. Tu je
autentické miesto narodenia Pána Ježiša. Jaskyňa
Narodenia Pána, ktorá je súčasťou baziliky, má pravouhlú
podobu, je dlhá 12 m, široká 3 m a vysoká 3 m.
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...nedávno minulé

Aj žiaci Ľubele súťažili - Mladý záhradkár

Dňa 14. októbra 2011 sa uskutočnil 5. ročník vedomostnej
súťaže - Mladý záhradkár, ktorého organizátorom je
Republikový výbor SZZ. Celoslovenskej súťaže sa
zúčastnilo 71 detí v dvoch kategóriách z 12 okresov
Slovenska. Súťaž prebiehala v Strednej odbornej škole
záhradníckej v Piešťanoch. Ľubeľskú ZO SZZ a ZŠ s MŠ
zastupovali dievčatá 5. ročníka Magerčiaková, Dobáková,
Bukovinská, Káziková a dievčatá 9. ročníka Dzurecová,
Šimková. Dievčatá v silnej konkurencii obstáli so cťou
a
chuťou
pripravovať
sa
na
ďalší
ročník
súťaže.Sprievodné osoby boli predseda ZO SZZ pán Hrbatý
a pedagogický dozor pani Karelová. Viac o súťaži je na
www zvazzahradkarov.sk
-Mgr. Anna Karelová-

Prijatie jubilantov

Dňa 29.11.2011 na Obecnom úrade v Ľubeli sa
uskutočnilo tradičné stretnutie občanov, ktoré sa v
tomto roku dožili vzácnych životných jubileí.
Jubilantov pozdravil a za ich celoživotnú prácu
poďakoval PhDr. Milan Kubík starosta obce. Osobitne
spomenul dve jubilantky, ktoré sa v tomto roku dožili
90-tich rokov – Evu Lúčanovú a Máriu Martinkovú, ako aj
najstaršiu občianku v obci Annu Turčiakovú.
-OcÚ-

Mikuláš v rytme ZUMBY

Po druhýkrát v tomto roku sa v piatok 2. decembra
stretlo nežnejšie pohlavie všetkých vekových kategórií
na trojhodinovom maratóne zumby. Tentokrát sa akcia
niesla v mikulášskej nálade a zumbou žili aj Mikuláš s
čertom (Majka Ošková a Eliška Jurisová st.). Anjelik
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ohlušujúcom búšení zo všetkých strán už len ťažko môžeme
hovoriť o nejakom pokoji, nie to ešte o vianočnej idyle. Je
však možné brániť sa? Je možné udržať si vnútorný pokoj? Áno!
Je však potrebné zistiť, kde a kedy zmizol pôvodný význam
Vianoc. Vieme, z rozprávania starých rodičov, že Vianoce boli
niekedy skutočne sviatkami rodinného a vnútorného pokoja. Čo
sa teda mohlo stať? Odpoveď je jednoduchá. Pokiaľ naši starí
rodičia nemali starosti s nákupmi, a najväčším darom, ktorý
mali, bola láska v rodinnom kruhu a v neposlednom rade aj
láska z Božieho narodenia, tak dovtedy Vianoce boli
skutočnými Vianocami. Dnes, keď sa svet orientuje na matériu
a lesk peňazí, sa vytrácajú pôvodné hodnoty. Čím plnšie máme
ruky, tým prázdnejšie srdcia. Náš ušľachtilý úmysel obdarovať
blízkych sa zmenil na súboj o najlepší dar. Náš ušľachtilý
úmysel zneužili tvorcovia reklám a o čo horšie my sme sa
nechali nimi zneužiť. A teraz sa čudujeme, prečo sa vždy na
Štedrý deň so všetkými hádame a sme podráždení. Kiežby nie,
keď namiesto lásky dávame veci a rovnaké veci aj dostávame,
napriek tomu, že potrebujeme lásku.
Čo ale robiť? Na túto otázku
existuje jednoduchá odpoveďobyčajné objatie dokáže vašim
blízkym a aj vám viac, než by
ste zmohli s materiálnym darom.
Darček je tiež prejav lásky, ale
nie je jediný. Ak sa zamyslíme
nad naším správaním, ak skúsime
Vianoce prežiť ako milujúci
človek,
nie
ako
„nenásytná
zver“, tak dokážeme, že myšlienka Vianoc, ktorú zabíjajú
obchodné spoločnosti, bude živá v nás a v našom okolí.
Myšlienka Vianoc taká prostá a zároveň tak potrebná pre
život: „Buďme k sebe všetci lepší a milujme všetkých.“ Aké
jednoduché, možno príliš detské, možno klišé, možno by to
vedel napísal každý, ale kto tak dokáže konať? Ak však
dokážeme žiť podľa tej jednoduchej myšlienky nie len počas
Vianoc, tak potom sa stanú skutočnosťou slová piesne: „Každý
deň budú vraj Vianoce...“. Áno, každý deň budú Vianoce, ak
dokážeme každý deň prežiť s láskou.
-pgh-
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Celá je akoby odetá do azbestového súkna. Je darom MacMahona, prezidenta Francúzskej republiky z roku 1884,
aby ju ochránil od prípadných nebezpečenstiev požiaru.
Apsida, očiernená od dymu nespočetných sviečok, pokrýva
Oltár narodenia, ktorý vlastnia ortodoxní Gréci. Pod ňou
je na mramorovej doske štrnásťcípa strieborná hviezda s
latinským nápisom: „Tu sa z Márie Panny narodil Ježiš
Kristus“, ktorá označuje miesto narodenia Ježiša. (Podľa
tvrdení niektorých odborníkov má hviezda štrnásť cípov,
lebo v pobožnosti krížovej cesty máme štrnásť zastavení,
a niektorí tvrdia, že je to odvodené od štrnástich
genealógií Matúšovho evanjelia). Vpravo, pozerajúc sa
na Oltár narodenia, vidíme jaskyňu, ktorá sa nazýva
Jaskyňa
mágov.
Len
túto
časť Štrnásťcípa strieborná hviezda
jaskyne vlastnia františkáni a iba označujúca miesto narodenia
Ježiša (zdroj: internet)
na oltári tejto jaskyne je dovolené
slúžiť svätú omšu. Oproti dolu
vidíme miesto jasličiek. Vzadu sú
dvere
vedúce
do
ostatných
podzemných jaskýň, ktoré otvárajú
iba raz v roku po polnočnej svätej omši celebrovanú
jeruzalemských latinským patriarchom. Po svätej omši cez
ne prenesie Jezuliatko a položí ho do vopred
pripravených jaslí v Jaskyni mágov. V mystickom prítmí
jaskyne, osvetlenej mnohými lampami, spomína kresťanská
tradícia na veľké tajomstvo vteleného Božieho slova.
Keď budeme sklonení tvárou k hviezde, v kúte za naším
chrbtom sa nachádza miesto veľkosti asi 3x3 metre, kde
sa nachádzali jasle, do ktorých bolo uložené Dieťa.
Tieto jasličky preniesli v roku 560 do Ríma a dnes ich
pozostatky vidieť pod hlavným oltárom v bazilike Santa
Maria Maggiore.
-Spracovala PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD. s využitím
publikácie vdp. Martina Mojžiša: Putujeme spolu po Svätej
zemi, internetu a vlastných cestovateľských zážitkov-
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P O Z Ý VA M E V Á S . . .

25.12.2011 - 18:00 hod.v KD PREMIÉRA divadelnej hry
Nekontrolovateľný kontrolór v prevedení Ľubeľského
ochotníckeho divadla.

25.12.2011 - 21:00 hod.v KD MEGA SHOW 2011 - už tradičná
vianočná diskotéková show.

26.12.2011 - 9:00 hod. ŠTEFANSKÝ VÝSTUP NA VIACKOV stretnutie pri horárni v Lipt. Kľačanoch.

27.12.2011 - 10:00 hod. VIANOČNÝ TURNAJ VO VOLEJBALE v telocvični ZŠ sa bude súperiť o “Putovný pohár
starostu obce”.
OBNOVILI KAPLNKU
Vynovená kaplnka nachádzajúca
sa
pri
ceste
smerom
na
Ratajky.
O jej opravu sa pričinili
členovia Jednoty dôchodcov v
Ľubeli.

KRONIKA
Evidencia obyvateľov:
/údaje sú k 30.11.2011/

počet
počet
počet
počet
počet

narodených:8
prisťahovaných:19
odsťahovaných:9
úmrtí:8
obyvateľov:1 170

Vianoce prežité
v šťastí a radosti a
teplom ľudskosti
prehriate dni roka
2012 všetkým občanom
praje

Redakčná rada
Ľubeľských novín!
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Vianoce - sviatky pokoja
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Vianoce - opäť sú tu. Patria k nim
neodmysliteľné
zvyky,
starodávne
tradície, bez ktorých si mnohí nedokážeme
tieto svatky predstaviť. Veď čo by boli
Vianoce bez stromčeka, kapustnice či
kapra (poprípade inej ryby)? A samozrejme
vianočná idylka- rodina pri spoločnej
štedrovečernej večeri a následné spoločné
rozbaľovanie darčekov. Povieme si koľká
krása, aký nádherný vianočný duch. No kde

je realita?
Dnes by sme si márne, ba možno naivne mysleli, že Vianočné
tradície sú rovnaké ako kedysi. No poďme pekne od začiatku.
Ľudia žijúci dnes na dedine sa ešte zatiaľ do veľkej miery
pridržiavajú zvykov svojich rodičov. Tieto obyčaje sú akýmsi
pozostatkom minulosti, ktorá by mala byť uchovávaná pre
budúce generácie. Teraz sa však stretávame s množstvom iných
nových „pseudotradícií“. Ide o pomerne nebezpečný fenomén
dnešnej doby. O čom to vlastne hovoríme? Skúsme sa zamyslieť
nad našim konaním vo vianočnom období. Koľkí z nás behajú po
obchodoch, zháňajú haldy vecí, snažia sa vybrať pre svojich
najbližších najkrajší a dostatočne hodnotný darček. Na tom
nie je nič zlé, pretože úmysel je ušľachtilý. Veď potešiť
svojich priateľov a rodinu je v každom prípade nádherné, ale
čo sa skrýva za nádhernou výzdobou obchodov a obrovskou
ponukou darčekov?
Dnes, omnoho viac ako inokedy, je nutné uvedomiť si, že počas
Vianoc je na ľudí vyvíjaný enormný tlak zo strany médií,
obchodných spoločností či reklamných agentúr. Sme zahŕňaní
tisícami kampaní, ktoré sa nám snažia podsunúť ten
„najvýhodnejší“ tovar. A ako sa k tomu stavia človek? Uteká,
beží ozlomkrky, len aby stihol kúpiť, len aby stihol získať
niečo, čo v konečnom dôsledku možno ani nepotrebuje. Hlava
je nafúknutá od októbrových vianočných reklám, pobiehajúcich
Santa Klausov, sobov a iných doslova komerčných postavičiek.
A tak sa Vianoce stávajú sviatkami pokoja pre tých, ktorým
naplnia vrecko a nás bežných ľudí zamotávajú do spleti
reklamného chaosu a popagačného kvílenia. Pri takomto
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Vianoc. Vieme, z rozprávania starých rodičov, že Vianoce boli
niekedy skutočne sviatkami rodinného a vnútorného pokoja. Čo
sa teda mohlo stať? Odpoveď je jednoduchá. Pokiaľ naši starí
rodičia nemali starosti s nákupmi, a najväčším darom, ktorý
mali, bola láska v rodinnom kruhu a v neposlednom rade aj
láska z Božieho narodenia, tak dovtedy Vianoce boli
skutočnými Vianocami. Dnes, keď sa svet orientuje na matériu
a lesk peňazí, sa vytrácajú pôvodné hodnoty. Čím plnšie máme
ruky, tým prázdnejšie srdcia. Náš ušľachtilý úmysel obdarovať
blízkych sa zmenil na súboj o najlepší dar. Náš ušľachtilý
úmysel zneužili tvorcovia reklám a o čo horšie my sme sa
nechali nimi zneužiť. A teraz sa čudujeme, prečo sa vždy na
Štedrý deň so všetkými hádame a sme podráždení. Kiežby nie,
keď namiesto lásky dávame veci a rovnaké veci aj dostávame,
napriek tomu, že potrebujeme lásku.
Čo ale robiť? Na túto otázku
existuje jednoduchá odpoveďobyčajné objatie dokáže vašim
blízkym a aj vám viac, než by
ste zmohli s materiálnym darom.
Darček je tiež prejav lásky, ale
nie je jediný. Ak sa zamyslíme
nad naším správaním, ak skúsime
Vianoce prežiť ako milujúci
človek,
nie
ako
„nenásytná
zver“, tak dokážeme, že myšlienka Vianoc, ktorú zabíjajú
obchodné spoločnosti, bude živá v nás a v našom okolí.
Myšlienka Vianoc taká prostá a zároveň tak potrebná pre
život: „Buďme k sebe všetci lepší a milujme všetkých.“ Aké
jednoduché, možno príliš detské, možno klišé, možno by to
vedel napísal každý, ale kto tak dokáže konať? Ak však
dokážeme žiť podľa tej jednoduchej myšlienky nie len počas
Vianoc, tak potom sa stanú skutočnosťou slová piesne: „Každý
deň budú vraj Vianoce...“. Áno, každý deň budú Vianoce, ak
dokážeme každý deň prežiť s láskou.
-pgh-
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Celá je akoby odetá do azbestového súkna. Je darom MacMahona, prezidenta Francúzskej republiky z roku 1884,
aby ju ochránil od prípadných nebezpečenstiev požiaru.
Apsida, očiernená od dymu nespočetných sviečok, pokrýva
Oltár narodenia, ktorý vlastnia ortodoxní Gréci. Pod ňou
je na mramorovej doske štrnásťcípa strieborná hviezda s
latinským nápisom: „Tu sa z Márie Panny narodil Ježiš
Kristus“, ktorá označuje miesto narodenia Ježiša. (Podľa
tvrdení niektorých odborníkov má hviezda štrnásť cípov,
lebo v pobožnosti krížovej cesty máme štrnásť zastavení,
a niektorí tvrdia, že je to odvodené od štrnástich
genealógií Matúšovho evanjelia). Vpravo, pozerajúc sa
na Oltár narodenia, vidíme jaskyňu, ktorá sa nazýva
Jaskyňa
mágov.
Len
túto
časť Štrnásťcípa strieborná hviezda
jaskyne vlastnia františkáni a iba označujúca miesto narodenia
Ježiša (zdroj: internet)
na oltári tejto jaskyne je dovolené
slúžiť svätú omšu. Oproti dolu
vidíme miesto jasličiek. Vzadu sú
dvere
vedúce
do
ostatných
podzemných jaskýň, ktoré otvárajú
iba raz v roku po polnočnej svätej omši celebrovanú
jeruzalemských latinským patriarchom. Po svätej omši cez
ne prenesie Jezuliatko a položí ho do vopred
pripravených jaslí v Jaskyni mágov. V mystickom prítmí
jaskyne, osvetlenej mnohými lampami, spomína kresťanská
tradícia na veľké tajomstvo vteleného Božieho slova.
Keď budeme sklonení tvárou k hviezde, v kúte za naším
chrbtom sa nachádza miesto veľkosti asi 3x3 metre, kde
sa nachádzali jasle, do ktorých bolo uložené Dieťa.
Tieto jasličky preniesli v roku 560 do Ríma a dnes ich
pozostatky vidieť pod hlavným oltárom v bazilike Santa
Maria Maggiore.
-Spracovala PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD. s využitím
publikácie vdp. Martina Mojžiša: Putujeme spolu po Svätej
zemi, internetu a vlastných cestovateľských zážitkov-
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Betlehem - mesto, v ktorom sa
narodil Ježiš

Vianoce sa spájajú predovšetkým s oslavou narodenia
Ježiša- nášho Spasiteľa. Miestom jeho narodenia je
Betlehem, ktorý sa nachádza vo Svätej zemi- v štáte
Izrael.
Každoročne
sa
vraciame aj k čítaniu
Svätého
písma,
ktoré
hovorí o narodení Ježiša
v Betleheme.
Názov mesta Betlehem je
odvodený od slov: Bet
Lehem, čo znamená Dom
chleba, lebo na území
Pohľad na Baziliku Narodenia Pána
dnešného Betlehema boli
(zdroj: internet)
vo vykopávkach nájdené
pozostatky mlynov a pekární. Ľudia, ktorí prechádzali v
karavánach cez Betlehem a smerovali do púšte, si práve
tu kupovali chlieb do zásob.
Hľadať tu dnes pozostatky jaslí alebo maštaľ, v
ktorej mal prísť na svet malý Ježiško, je zbytočné.
Narodenie Ježiša pripomína Bazilika Narodenia Pánachrám, ktorý bol postavený na mieste Jaskyne narodenia.
Bazilika je v správe pravoslávnej cirkvi.
Aby ste do chrámu mohli vstúpiť, musíte sa
pomyselne pokloniť. Vstup do chrámu totiž križiaci
úmyselne prestavali a otvor zmenšili tak, aby zabránili
prípadnému pokusu o zničenie svätého miesta.
Betlehem za čias narodenia Pána nebol veľký.
Tvorilo ho len niekoľko domov. Bolo to síce maličké, no
nie bezvýznamné mestečko. Božie dieťa sa narodilo za
mestom v jaskyni, prispôsobenej na maštaľku. Tu je
autentické miesto narodenia Pána Ježiša. Jaskyňa
Narodenia Pána, ktorá je súčasťou baziliky, má pravouhlú
podobu, je dlhá 12 m, široká 3 m a vysoká 3 m.
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Aj žiaci Ľubele súťažili - Mladý záhradkár

Dňa 14. októbra 2011 sa uskutočnil 5. ročník vedomostnej
súťaže - Mladý záhradkár, ktorého organizátorom je
Republikový výbor SZZ. Celoslovenskej súťaže sa
zúčastnilo 71 detí v dvoch kategóriách z 12 okresov
Slovenska. Súťaž prebiehala v Strednej odbornej škole
záhradníckej v Piešťanoch. Ľubeľskú ZO SZZ a ZŠ s MŠ
zastupovali dievčatá 5. ročníka Magerčiaková, Dobáková,
Bukovinská, Káziková a dievčatá 9. ročníka Dzurecová,
Šimková. Dievčatá v silnej konkurencii obstáli so cťou
a
chuťou
pripravovať
sa
na
ďalší
ročník
súťaže.Sprievodné osoby boli predseda ZO SZZ pán Hrbatý
a pedagogický dozor pani Karelová. Viac o súťaži je na
www zvazzahradkarov.sk
-Mgr. Anna Karelová-

Prijatie jubilantov

Dňa 29.11.2011 na Obecnom úrade v Ľubeli sa
uskutočnilo tradičné stretnutie občanov, ktoré sa v
tomto roku dožili vzácnych životných jubileí.
Jubilantov pozdravil a za ich celoživotnú prácu
poďakoval PhDr. Milan Kubík starosta obce. Osobitne
spomenul dve jubilantky, ktoré sa v tomto roku dožili
90-tich rokov – Evu Lúčanovú a Máriu Martinkovú, ako aj
najstaršiu občianku v obci Annu Turčiakovú.
-OcÚ-

Mikuláš v rytme ZUMBY

Po druhýkrát v tomto roku sa v piatok 2. decembra
stretlo nežnejšie pohlavie všetkých vekových kategórií
na trojhodinovom maratóne zumby. Tentokrát sa akcia
niesla v mikulášskej nálade a zumbou žili aj Mikuláš s
čertom (Majka Ošková a Eliška Jurisová st.). Anjelik
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(Lenka Ošková) spoločne s nimi nielen cvičil zumbu, ale počas
prestávok aj losoval tombolu a stihol sa venovať aj
moderátorskej úlohe. Zumba sa cvičila v troch hodinových
blokoch, v rámci ktorých predcvičovali Vierka Bubniaková,
Ing. Róbert Szolnoki a Lenka Mišiaková. Prítomné ženy a
dievčatá nielen z Ľubele si po ukončení posledného bloku
zumby mohli pochutnať na ľahkých, ale zato veľmi chutných
zeleninových a ovocných šalátoch, ktoré pripravili Janka
Ošková a Ivetka Janičinová. Hlavná organizátorka akcie Vierka
Bubniaková v závere všetkých prítomným poďakovala za účasť a
tí, čo mohli, si spoločne s ňou pripili aj vianočným punčom.
-mm-

Trhy opäť spríjemnili predvianočný čas

Sála kultúrneho domu zaplnená množstvom vianočných
ozdôb, rôznych dekorácií, bytových doplnkov, medu, oblátok,
medovníčkových výtvorov a mnohých ďalších drobností dávala
všetkým prítomným najavo, že sa opäť blížia vianočné sviatky.
Predvianočnú atmosféru znásobovala aj vôňa chutných zákuskov
a koláčikov v improvizovanej cukrárni, a znejúce vianočné
koledy. Aj také boli vianočné trhy, ktoré sa konali 11.
decembra 2011 so začiatkom o 14. hodine. Už tradične sa na
nich organizátorsky podieľali Základná škola s materskou
školou v Ľubeli- a najmä 9.A trieda a jej triedna pani
učiteľka Mgr. Erika Miklášová, Obecný úrad a miestna
organizácia Únie žien Slovenska.
Vianočné trhy otvorili príhovory Mgr. Eriky Miklášovej a
starostu obce PhDr. Milana Kubíka, po ktorých žiaci tunajšej
školy prezentovali krátky kultúrny program.
Potom už nasledovala pravá trhová „trma-vrma“ približne
do 17. hodiny. Výtvory žiakov, ich rodičov a pani učiteľky
Miklášovej, ako aj spomínané cukrovinky, sa predávali za
symbolické ceny, pričom výťažok z akcie využijú deviataci na
rozlúčkový večierok v závere školského roka.
-mm-
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Milí spoluobčania, milí čitatelia Ľubeľských novín.
Dostáva sa Vám do rúk vianočné číslo Ľubeľských novín a taký sa
snaží byť aj ich obsah. Menej pracovný o to viac sviatočný. Určite sa
zhodneme v tom, že Vianoce pre nás všetkých majú svoje osobité čaro
a to bez ohľadu na vek. Všetci sa na ne dokážeme tešiť. Dobre však
vieme, že tie krásne sviatočné dni plné emócií, nedajú sa oddeliť od
reálneho života, povinností, radostí i starostí všedných dní.
Nie pre všetkých budú rovnako bohaté, nie pre všetkých budú
rovnako šťastné, nie pre všetkých budú rovnako veselé. Jednoduchšie
povedané, je to aj obzretie sa dozadu „ čo život dal, čo život vzal“.
Sviatočnú atmosféru prežívame so svojimi najbližšími, v kruhu
našich rodín, podľa vlastných pravidiel, zvykov i tradícií. Veľmi by som
sa tešil, aby z tejto ničím nenahraditeľnej rodinnej atmosféry sa aspoň
malá časť presunula do života obce, do ľudskej spolupatričnosti,
vzájomnej úcty, tolerancie, pomoci jeden druhému, nič nie na viac, len
to čo by malo byť samozrejmé v každodennom, bežnom živote.
Milí spoluobčania, dovoľte zaželať Vám príjemné Vianočné sviatky,
aby ste ich prežili v zdraví a šťastí, v dobrej pohode, v kruhu svojich
najbližších.
Zároveň dovoľte poďakovať Vám za prácu v roku 2011 a zaželať
úspešný a šťastný Nový rok 2012.
Váš

PhDr. Milan Kubík
starosta obce

