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V tom
mto čísle nájdete:
¾ Máme
M
byť na čo hrdí...
¾ Rozhovor:
R
Čoo nového v OF
FK Ľubeľa?
¾ Ako
A si na nichh spomíname
¾ Naše
N
ZDRAV
VIE
¾ Povedzme
P
to po
p ľubeľsky

Doostávate do rúk výtlačook Ľubeľskýých novín, prvých
p
v rokku 2009, s cieľom
c
podať Vám poddstatné infoormácie
zo života našej obce.
Obbecné zastuupiteľstvo v marci schvválilo rozpoočet na
rok 2009. Predpoklada
P
ané príjmyy v roku 2009
preddstavujú finaančnú čiastkku v objemee 603 741,555 €
(18 188 313
Sk).
Tieeto
príjm
my
sú
oproti
preddchádzajúceemu roku nižšie
n
pribbližne o 26 555 €
(8000 000 Sk). Príčinou
P
je celková
c
ekoonomická siituácia,
zvyššovanie nezzamestnanoosti, a tým aj predpokkladaný
nižšíí príjem z podielových
p
h daní fyzicckých osôb. Ďalší
vývooj
z ekonomického
hľadiskka
je
ťažko
definnovateľný. Vo výdavkovej časti
č
368 665
6
€
(11 106 402 Skk) je určenýých pre činnnosť a prevvádzku
ZŠ s MŠ v Ľubeli.
N
Naše
prioriity smerujjú k získanniu prostrriedkov
z Euurofondov. Už v preedchádzajúcom číslee sme
inforrmovali, že je predppoklad získkania finannčných
prosstriedkov na
n modernnizáciu ZŠ s MŠ v Ľubeli.
Ľ
Prosstriedky vo výške 5355 791 € (166 141 251 Sk) na
zatepplenie budoov, výmenyy okien a výýmeny sociiálnych
zariaadení boli schválenéé. Zároveňň boli schhválené
finannčné prostriedky na vybavvenie nábbytkom
a výýpočtovou teechnikou voo výške 66 701 € (2 009 458
Sk). Momentáálne prebieeha výberoové konannie, na
základe ktoréhho bude určený
u
dodáávateľ aj postup
ďalšších prác.
Trreba poznaať aj obráttenú tvár financovani
f
ia. Pre
prehhľadnosť veeci uvádzam
m, že ak oddsúhlasený projekt
p
je vo
v výške 20
2 miliónovv Sk, účassť obce je 5 %.
Dôleežité je tiežž vedieť, že
ž obec muusí najprv uhradiť
u
vynaaložené proostriedky firrme, ktorá práce
p
vykonnala zo
svojho, a potom
m môže žiiadať Ministerstvo výýstavby
o ichh refundáciuu. Jednoduccho povedanné, podstatnná časť
rozppočtu smeruuje na príppravu a poostupnú reaalizáciu
Euroofondov a ak
a ich chcem
me realizovvať, východdisko je
v úvverovaní prrvých krokoov – finanncie, ktoré by sa
neskkôr mali obcci vrátiť.

Sme v štádiiu spracovaaného projeektu „Revitaalizácia
náámestia obbce Ľubeľľa“ a realizzácie potrebných
vy
yjadrení pree stavebné konanie tak
k, aby bol projekt
k 23.
2
augustu 2009 predložený
ý na schvválenie
výstavby a regionáln
Ministerstvu
M
neho rozvoj
oja SR.
Prredpokladanné náklady sú približn
ne 398 3277 € (12
miiliónov Sk).
Ďalšia
Ď
výzvva, ktorá nnás oslovujee ako prioriitná, je
rek
konštrukciaa kultúrnehho domu, ktorá obbsahuje
vý
ýmenu okkien, zatepplenie obv
vodových múrov
a zmenu
z
zdrooja vykurovvania budov
vy biomasouu. Táto
čaasť je zatiaľľ v štádiu prríprav. Ide o finančný náklad
vo
o výške cca 331 939 € ( 10 milióno
ov Sk).
Stále je „v
„ hre“ do konca vo
olebného obdobia
o
vy
ybudovanie multifunkččného ihrisk
ka a hľadannie pre
ob
bec najvýhodnejšieho investorstv
va a financcovania
čisstičky a kannalizácie oddpadových vôd.
v
K týmto úlohám
ú
v ttomto roku
u bude sm
merovať
po
odstatná čaasť investíícií, samozzrejme aj k tým
ďaalším, finaančne nižšíím, pre ob
bčana nie menej
po
odstatným a dôležitým..
V priestoree, ktoré m
mi dávajú tieto noviiny, sa
sn
nažím zdôraazniť to naajpodstatnejjšie, čím v tomto
prrípade sú Eurofondy.
E
Je množsstvo ďalšíchh úloh
a problémov,
p
me a ktoré saa snažíme riešiť.
ktoré mám
Som vďaačný všetkkým poslaancom a všetkým
ak
ktívnym občanom a spolupraco
ovníkom, že aj
naapriek
z
zložitým
podmienk
kam
z pohľadu
ek
konomickéhho
a
ccelospoločeenského
dokážu
sp
polupracovaať a vytváraať možnostii pre ďalší rozvoj
a život
ž
našej obce.
o

PhDr. Milan Kubík
k
staroosta obce
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Mááme byť
ť na čo hrdí ...
Keeď J. B. Guooth analyzovval jazykovéé otázky v alm
manachu Nitra II, Slováákovi prisúdiil takúto charrakteristiku:
,,Slovvák je od natúri reskí, biistrí, friškí, ohňivjeho, sanguinčjeho temperament
t
tu – jeho celáá bitosť je ch
hitrosť, blk (
len že
ž pritom i ňeestálost ako običajňe). (JJÓNA, E.: Jonááš Bohumil Guooth a slovenčinaa. In: Kufčák, EE. a kol. : Liptoov 10. 1989, s.
34.)

Krássne vlastnostti hneď dodaajú sebavedoomie. Ale buuďme sebakriitickí. Čo saa týka adekváátneho oceneenia našich
význam
mných osobnností, to nám
m trvá dlhšie. Tam už
rezkosťť strácame. Ale
A predsa.... Dňa 19. apríla
a
2009
o 13:00
0 (pred Obeecným úraddom v Ľubeeli) sme si
pripom
menuli 120 rokov od úmrtia náššho rodáka
MUDr.. Jonáša Boohumila Gu
uotha. Niekeedy samotné
priezvissko napoveddá o charakttere človeka.. Hovorí sa
tomu Nomen
N
–
omen (výzznam mena). Kto v 15.
storočí na Liptovee počul ,,Guuoth“, určitee vedel, že
pôjde o niekoho, ktto je zemann. Jonáš Boh
humil Guoth
pochád
dzal zo zemiaanskej rodinyy, z ktorej sa jedna vetva
Ľubeli.
Guotho
ovcov
ussadila
v Kráľovskej
(,,Porov.““KUFČÁK, E.:: Jonáš Bohumiil Guoth a Lipto
ov. In: Kufčák,
E. a kol. : Liptov 100. 1989, s. 224.) Ale aký
ý Dr. Jonáš

Bohum
mil Guoth bol ?
G ako guráž. Keď sa na jeseň roku 1811 narodil
n
malý
Jonááško, jeho roodičia Johanna (rod. Revvická) a Jozeef ešte neved
deli, akého huncúta to kolíšu. O mnoho
m
rokov
neskkôr, konkrétnne v roku 1849 sa napllno prejavil jeho rebelaantský duchh. Bol totiž zapojený do
o povstania
hornnoliptovskýchh obyvateľoov, ktoré maďarskí
m
vojacci 14. 05. 1849 potlačili. (,,Porov.“ KUFFČÁK, E.:
Jonáš Bohumil Guooth a Liptov. In:
I Kufčák, E. a kol. :
Liptovv 10. 1989, s. 24.) ,,Jonáš Guoth
G
vo veddomí, že

sa nedopustil
n
nijakého tresstného činu, dal sa
vojakkom zajaťť a smelo predstúpill pred
Szentiványiho“1.(E. Szentiváányi – hlavnný župan
misár na Lipptove) (KUFČ
ČÁK, E.:
a kraajinský kom
Jonáš Bohumil Guooth a Liptov. In:
I Kufčák, E. a kol. :
2 Keďže Jo
onáš Bohum
mil Guoth
Liptovv 10. 1989, s. 24.)

žil v dobe, v ktorej
k
brániťť vlastný náárod bol
vážnny priestupokk, vzniesli proti nemu viacero
obvinnení. Jonáášova enorm
mná nespookojnosť
s bezzprávím a útlakom
ú
Sloovákov vyússtila do
takejj miery, že ,,...skomponnoval protimaďarskú
pesničku, na zvonnici v Beňaddikovej vyvesil čierno
– žltúú zástavu...“
“ ( KUFČÁK, E.:
E Jonáš Bohum
mil Guoth
a Lipttov. In: Kufčákk, E. a kol. : Lipptov 10. 1989, s.
s 24. ) Nuž, a po takomto
o kroku stať sa
s politickým
m väzňom neebolo ťažké.
Interrnovaný bol od
o 25. 05. 18849. Do Hýbb sa vrátil 25.. 08 1849.
U ak
ko učenlivý,, usilovný a úctivý. Jonášovu učeenlivosť dok
kazujú jeho štúdiá so vvšeobecným zameraním
v Geemeri a v Keežmarku. Takktiež absolvvoval mediccínu na univ
verzite v Buddapešti. ( ,,PPorov.“ KUFČÁ
ÁK, E.: Jonáš
Bohum
mil Guoth a Lipptov. In: Kufčáák, E. a kol. : Liiptov 10. 1989, s. 20.) Čo sa týka jeho ussilovnosti, dn
nes by mu ho
ovorili, že je
aktivvista. Napr. v Pešti založžil prvú Spolločnosť lekáársko – slovaanskú v r. 1833.
1
(,,Porovv.“ JÓNA, E.: Jonáš
J
Bohumil
Guothh a slovenčinaa. In: Kufčákk, E. a kol. : Liptov 10. 1989, s. 31.) Pôsobil aj v Tatríne ((celoslovensk
ký literárny
a vyddavateľský spolok
s
v Liptt. Mikuláši). Mal tu funkkciu zberateľľa v hornom Liptove. 8. 09. 1849 ho nominovali
m ( pre hornný Liptov). Dokonca
za okkresného lekkára (horný Liptov).
L
Nesskôr sa stal knižničným
k
komisionáro
k
D
ho
výboor Matice sllovenskej rooku v r. 1865 požiadal, aby prevzall funkciu matičného
m
jeddnateľa (horrný Liptov).
Nakooniec sa ním
m stal Ľ. Orfaanides- učiteľ (jedna z poostáv v Tisíccročnej včelee). ( ,,Porov.“ K
KUFČÁK, E.: Jonáš
J
Bohumil
Guothh a Liptov. In: Kufčák,
K
E. a kool. : Liptov 10. 1989, s. 21, 25, 26, 27.)
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M
Máme
b na čo
byť
č hrdí ... (pokračovvanie zo strany 2)
V posleednom čase sa môžeme stretnúť s cittátom ,,Sme vzdelaní, alee zlí.“ ( C. Rogers).
R
O Joonášovi Bohu
umilovi Guoothovi to
rozhodnee neplatilo. Jeho
J
správannie bolo naozzaj bohumiléé. Stačí si prrečítať úryvook z jeho listtu rodičom. ,,Moja draháá dobrá
mať! ..., když
k
sem druuhý list od mého
m
drahéhoo Otce... alebbo ,,Muoj dra
ahí prjatěl!( List S. B. Hrroboňovi) (JÓ
ÓNA, E.: Jonášš Bohumil
Guoth a sloovenčina. In: Kufčák,
K
E. +kol.. : Liptov 10. 19989, s. 31 - 32. )

O ako obetavý.
o
Obeetavosť je vlastnosť,
v
ktoorá jedinca ženie, aby urobil
u
niečo pre druhýcch. Jonáš mo
ohol pôsobiťť v tých
najväčšícch mestách. A predsa zostal v mestečku
m
Hyybe. Tam, kde ho najjviac potrebbovali. S nárrodom, ktorrý trpel
v národnnostnom i socciálnom útlakku.
Za veľk
ké zásluhy na rozvoji Hýýb mu výborr doživotne vyplácal
v
odmenu
u 30 zlatýchh.( ,,Porov.“ K
KUFČÁK, E.: Jonáš Bohum
mil Guoth
a Liptov. In: Kufčák, E.. +kol. : Liptovv 10. 1989, s. 28.
2 ) Jeho nezištnosť
vyzdvih
hol aj Ľ. Šttúr v Naukee reči sloven
nskej: ,,... a hlavňe
ďakujem
m Ťebe, statoočná duša SSlovenská Jon
náš Bohumill Guoth,
čo tam pod Krivváňom nad osúdom naššim pilňe roozmíšlaš
i všaďe kďe len muoežeš
m
srddečňe a och
hotňe bez všetkích
v
nárokou
u rodu nášmu pomáhaš, ktorí
si ma
m ustavičnee vetšími
prácami pri ďjele tomto
t
podporuvau.“ ( JÓ
ÓNA, E.: Jonášš Bohumil
Guoth a slovenčina.
s
In: Kufčák,
K
E. a kool. : Liptov 10. 1989, s. 40. )

T ako trpezlivý. Byť
B zodpoveedným lekáro
om, riešiť jaazykové
otázky, zbierať ľudoové piesne. Ž
Žiť v zložitejj rakúsko – uhorskej
u
monarch
hii si vyžaadovalo veľľa trpezlivosti. Jonáša možno
opúšťalla len vtedyy, keď sa occitol vo väzzení. ,,Cez rodičov,
r
priateľo
ov, známychh a predstavviteľov verejjnej správy hľadal
možnosti a prostrieddky, ako sa ooslobodiť.
( KUFČÁK, E.: Jonáš
Bohumil G
Guoth a Liptov. In: Kufčák, E.
E +kol. : Liptoov 10. 1989, s.
s 24. )A na slobode
s
opäťť pracovať nna tom, za čo
o si musel odsedieť
o
v žalári.
H ako horlivý.
h
Po návrate z vääzenia v Seggedíne zahorrel 38 ročný
ý
Jonáš lááskou k 18-rročnej Máriii (dcéra práávnika Jurajaa Lubyho z
Beňadikoovej). Aleboo to bolo manželstvo
m
z rozumu ? A možno saa
Mária doo neho prvýýkrát zaľúbilla, keď sa dopočula
d
o jeho
j
odvahee
vyvesiť na
n zvonicu v Beňadikoveej cisársku čiierno-žltú záástavu. Jonášš
a Mária spolu vychoovali 6 detí. Štyroch chhlapcov a dvve dievčatá.
Jonáš Boohumil Guoth zomrel pár
p dní pred Vianocami na srdcovú
ú
porážku. Pochovanýý je v Hybiaach, kde pôssobil ako lekkár (,,Porov.““
KUFČÁK,, E.: Jonáš Boohumil Guoth a Liptov. In: Kufčák,
K
E. +kol. : Liptov 10.
1989, s. 288 – 29).

Keby Joonáš Bohum
mil Guoth žil dnes, viem
m si ho preedstaviť ako
o
skveléhoo politika. A keby kandiidoval na poost prezidentta, mnohým
m
občanom
m SR by saa rozhodovallo veľmi ľaahko. Človeek vzdelaný,,
rozhľadeený s dobrým
m srdcom, ktoorý nepreobliekal kabát.
P. S.: Miinister zdravootníctva SR udeľuje
u
význnamným lekáárom medaillu Jonáša Boohumila Guootha.
/ Bc. Lenka Kubíková
K
/
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Ako si na nich spomíname
Rubrika „Ako si na nich spomíname“ je novou súčasťou Ľubeľských novín. Jej obsahom bude
pripomenutie si ľudí, ktorí sa vštepili do pamäti občanov našej obce a spomienka na nich stojí za
„oprášenie“. Dnes sa chceme podeliť a možno aj oživiť spomienky na tých, ktorí vychovávali
a vzdelávali žiakov z Ľubele a okolia.
Mária Kollárová, rod. Slačková
Štefan Kollár
Manželia Kollárovci pôsobili ako učitelia na miestnej základnej deväťročnej škole. Neboli síce
rodákmi z Ľubele, ale v našej obci našli svoj domov. Pani učiteľka Kollárová učila výhradne prváčikov,
to znamená, že prvé školské spomienky mnohých našich občanov sa spájajú práve s jej menom a tvárou.
Bola to ona, kto naučil v neposlušných detských rúčkach držať atramentové pero, písať prvé hlásky
a slová, čítať šlabikár či rátať prvé príklady. Stovky žiakov ju teda oprávnene nazývajú druhou mamou.
„Bola síce prísna, ale veľmi dobrá a veľa naučila. Keď sme boli neposlušní, použila aj palicu. Nacvičila
s nami dokonca spartakiádu“- spomína si jej bývalý „žiačik“ Marián.
„Mená, ktoré mladšej generácii zrejme nič nepovedia. Tí, čo patria k staršej, prípadne strednej
generácii, si určite dobre pamätajú na manželský pár, ktorý celý život venoval učiteľskej práci“, začína
svoje spomínanie na manželov Kollárovcov starosta obce Milan Kubík (tiež ich bývalý žiak). „Ich
pôsobenie v ľubeľskej škole sa viaže predovšetkým na päťdesiate a šesťdesiate roky minulého storočia.
Stovky žiakov, ktoré „prešli cez ich ruky“, určite potvrdia, že svoju prácu vykonávali s veľkou láskou
a srdcom. Učiteľstvo naozaj nebolo pre nich iba povolaním, ale skutočným poslaním. Kým pani
Kollárová mala každoročne na starosti prváčikov, jej manžel učil všetko, čo bolo treba. Až s údivom
treba spomenúť, že dokázal učiť slovenčinu, ruštinu, matematiku, fyziku, dejepis. Snáď okrem hudobnej
a telesnej výchovy vyučoval naozaj všetko. Nadovšetko však treba vyzdvihnúť ich ľudské vlastnosti
a charakter. V dobe, keď žili, nebolo v obci až tak veľa ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Oni však našli
spoločnú reč s každým. Vychovávali, vzdelávali, hrali a nacvičovali divadlo, pôsobili v spoločenských
organizáciách, žili s občanmi a pre obec. S úctou si na nich spomíname“- končí svoje spomínanie na
učiteľov Kollárovcov Milan Kubík.
Na manželov Kollárovcov si spomína aj ich kolegyňa pani Jolana Janičinová: „Pani učiteľka
Kollárová aj s jej manželom majú trvalé miesto v mojich spomienkach. Prvou osobou, s ktorou som sa
v tejto dedine zoznámila, bola práve ona.“ Na svoje učiteľské začiatky v Ľubeli si pani učiteľka
Janičinová ďalej spomína takto: „Už cez prázdniny som sa prišla pozrieť, kde ma odbor školstva posiela
učiť. Keď som so strachom prešla cez kŕdle husí „na Váhe“ a prišla pred školu, kde práve opravovali
strechu, pri pumpe pred školou sa umývala jedna pani v zástere, gumákoch a s motykou, lebo práve
vyšla zo záhrady. Oslovila som ju a zistila som, že je to vlastne moja kolegyňa- pani Kollárová. Hneď sa
ma ujala, aj so svojou sestrou- pani Kurpasovou- kuchárkou, ktorá práve upratovala školskú jedáleň
a kuchyňu. Ponúkli ma polievkou zo zelenej fazuľky. Ďalej nasledovali samé praktické rady, ale
najdôležitejšia bola- hľadať v dedine izbu na bývanie“. Pani Janičinová hneď prechádza k opisu pani
Kollárovej a jej manžela: „Pani Kollárová bola veľmi pracovitá, pedantná a v práci dôsledná. Cítila
som sa pri nej ako pri druhej mame, veď som bola len o niečo staršia ako jej dcéry (a tak som aj
prijímala jej rady). Spolu so svojím mužom nám- mladým kolegom veľa pomáhali a radili. Pán Kollár
so svojimi všestrannými vedomosťami a schopnosťami mi tiež veľa pomohol. Diaľkovo som študovala na
vysokej škole a potrebovala som rôzne knihy a metodiky, a ak to nezohnal on, tak to bol problém. Keď
sa „vynoril z kumbálu“ pod schodami a s úsmevom pod fúzami mi podával knihu, hneď mi bolo lepšie.“
Pani učiteľka Janičinová má množstvo ďalších spomienok z každodenného chodenia z triedy do triedy
v dedine- vyučovali vtedy na štyroch rôznych miestach, a to terajší kostol, zdravotné stredisko, požiarna
zbrojnica a dom u Húlekov. Spomienky na učiteľov Kollárovcov sa spájajú aj s jej dcérou: „Moja
mladšia dcéra bola pre pani Kollárovú živou spomienkou na odchod jej muža, lebo keď odpadol
v obchode a následne skonal, do rána sa narodila moja dcéra. A ona si zasa spomína na tetu Kollárovú
a jej „vtáčie mlieko“. Pri každej návšteve prišla s modrým pekáčom plným voňavého krému so
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snehovými haluškami ozdobenými čerešňou.“ Pani učiteľka Janičinová svoje spomínanie ukončuje takto:
„Spomienok na manželov Kollárovcov mám veľa- veselých aj vážnejších, ale jedna ma doteraz mrzí. Bola
to posledná rozlúčka s pani Kollárovou. Konala sa v Liptovskom Mikuláši, lebo posledné roky svojho
života prežila pani Kollárová u svojej dcéry. Z Dúbravy išiel mimoriadny autobus plný účastníkov
poslednej rozlúčky, ale z Ľubele (hoci hádam z každého domu niekoho učila), sa prítomní dali spočítať na
prstoch jednej ruky. Ale aj taký je život učiteľa...“

Pani učiteľka Kollárová so svojimi prváčikmi v roku 1965

Spartakiáda (1965) nacvičená pod vedením pani učiteľky Kollárovej

Strieborný sobáš manželov Kollárovcov v obradnej sieni MNV v Ľubeli (18.7.1965)
/spracovala PhDr. Mariana Magerčiaková/
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6
Čo nového
n
v OFK
O
Ľubeľa?

Jarná časť futbalovej
f
seezóny
začala, a takk nás zaujím
malo, čo
nového v ľuubeľskom fuutbale.
O rozhovorr som požiaddala
predsedu Obecného
O
futbbalového
klubu Adam
ma Šima.
Vo výbore nastali neejaké zmenyy. Mohli by ste
s
čitateľov oboznámiť
ť aké ?
Zmeny voo výbore nenaastali. Výborr pracuje v sttarom
zložení. Zmena nastalaa vo funkcii predsedu. Brranko
Kubík odsstúpil z funkccie a na jeho miesto som bol
zvolený naa výročnej scchôdzi OFK ja.
A ako je to
t s trénerm
mi?
„A-čko“ trénuje
t
Alinoo Švec. Veľm
mi dobre praccuje aj
žiacke druužstvo. Spoluupracujeme so
s ZŠ v Ľubeeli .
Chlapci trrénujú pod veedením Vladda Tholta a Ľuda
Ľ
Šmiguru. Som veľmi prekvapený,, koľko chlappcov
chodí na trréning.
Čo s chlap
pcami, ktoríí v budúcej sezóne nebu
udú môcť
hrať v žiaackom družstve?
Samozrejm
me, že sme sa zaoberali aj
a týmto probblémom.
Chlapcov dáme na hossťovanie na jednu
j
sezónuu.
Nemôžem
me si dovoliť,, aby nám kvvalitní hráči
odchádzalli hrať do inýých dedín a potom
p
sú prooblémy
s prestupoom.V ďalšom
m období sa ráta
r s družstvvom
dorastu. Družstvo
D
doraastu chýba, to priznávam
m otvorene.
Rozpustennie dorastu bola chyba.
Počula soom, že nejak
ké zmeny nasstali aj v „A
A-čku“.
Niektorí hráči
h
prišli, niektorí odiišli. Viete, na
n tribúne
sa hovorí aj o tom, žee na našej sttriedačke sed
dia
chlapci z Ľubele a hrrajú cudzí. Ako
A to bude túto
sezónu?
To je pravvda, v „A-čkuu“ nastali zm
meny. Družsttvo
posilnia oddchovanci z Ľubele, a to Daniel Oškoo, Tomáš
Bubniak, Vladimír
V
Ošklo, Marek Dzúrik.
D
Z Dúbravyy na hosťovaanie pribudnúú Michal Mrráz
/brankár /,, Miroslav Matejovie,
M
Miiroslav Fekettík.
Do Dúbravy odišiel Michal
M
Slačkaa. A do Demäänovej do
konca júnaa Michal Kúúkol.
Družstvo má istotne nejaké
n
plán
ny. Aké sú too?
Chceli by sme sa umieestniť v stredde tabuľky. Nejaké
N
zápasy sa už odohrali. Musím chlaapcov pochvááliť, boli
to kvalitnee odohrané zápasy.
z

Šport – klu
ub a peniazee. Ako je to v OFK
s financiam
mi?
Jasné, ak je ktorýkoľvekk klub bez peeňazí, má prooblémy.
Treba platiťť dopravu, prrestupy, rozh
hodcov, deleggátov. Je
to náročné. Oslovujemee podnikateľo
ov, firmy, kttoré by
nám pomohhli a veľakrátt aj pomôžu.
To je pravd
da. Ktoré firrmy, podnik
katelia pomááhajú
ľubeľském
mu futbalu?
V prvom radde treba spom
menúť Obecný úrad v Ľuubeli.
Potom sú too firmy, OZO
O a. s., Farmaavet, Šport barb Ján
Urban, Hyddina Holding,, Fruktal, Ku
umafe UNI – Servis
– zakúpili klubu
k
nové ddresy. Teraz využívame
v
m
možnosť
získať nejakké finančné pprostriedky od
o fyzickýchh osôb z
2% zo zaplaatenej dane.
Aké akcie plánuje
p
klub
b okrem futb
balu?
Tradične v mesiaci
m
júl aalebo august Športový deňň. Budú
sa organizovvať aj priateľľské zápasy starých pánoov, ktoré
budeme poddporovať a pre zápasy vy
ytvárať vyhovvujúce
podmienky. Chceli by sm
me vypracov
vať projekt na
n
výstavbu muultifunkčnéhho ihriska, ab
by mala mláddež kde
tráviť svoj voľný
v
čas.
Jedna z possledných otáázok. V messiaci marec bolo
ihrisko pod
d vodou. Čo to zapríčiniilo?
Spôsobila too upchatá kannalizácia. Bu
ude to treba otvoriť,
o
vyčistiť. Prooblém by sa nemal viac vyskytnúť.
v
Posledná ottázka. Čo byy ste chceli odkázať
o
fan
núšikom
futbalu?
Samozrejmee, že ich chceem všetkých
h pozvať na
jednotlivé zápasy. Myslíím si, že futb
bal v obci je
súčasťou kuultúry. Ľudiaa na tribúne sú
s dôležití, hráči
h
potrebujú poovzbudiť. Pllná tribúna svedčí o tom,, že sa
hrá v obci dobrý
d
futbal. Srdečne vás pozývame na
n
všetky zápaasy, ktoré odoohrajú žiaci alebo
a
„A-čkoo“.
Ďakujem za
z rozhovoor. Tešíme sa na

fu
utbalové

zápasy a vššetko dobré
/pripravila Mgr. Jana Mlynnarčíková/
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Naše ZDRAVIE
Preventívne prehliadky
Hoci stále platí, že prevencia je lacnejšia než liečba, mnohí z nás tento fakt podceňujú. Túto obligátnu vetu môžeme
chápať z dvoch základných hľadísk, a to:
• Legislatíva v SR nám zabezpečuje bezplatné preventívne prehliadky u ľudí všetkých vekových kategórií, naopak
liečba ochorenia so sebou nesie isté náklady, a to predovšetkým v podobe doplatkov za lieky a práceneschopnosti,
• Preventívna prehliadka nie je časovo náročná ani bolestivá, zato choroba so sebou prináša často časovo náročné
a bolestivé vyšetrenia a liečbu.
Preventívnu prehliadku máme absolvovať v každom stave zdravia (úplne zdravý človek aj človek s nejakým ochorením
a v každom veku- od narodenia až po smrť). Veľa ľudí svoju neúčasť na preventívnych prehliadkach ospravedlňuje tým, že
ich nič nebolí, preto nie je dôvod ísť k lekárovi. Na tento nesprávny názor existuje vysvetlenie: „Keď Vás bude niečo bolieť,
môže byť už neskoro“. Choroby je totiž dôležité odhaliť včas, kým sú liečiteľné (alebo úplne vyliečiteľné) a nepridružili sa
viac či menej závažné komplikácie. Je nevyhnutné zdôrazniť skutočnosť, že každý z nás má zodpovednosť za svoje zdravie
a aby sme túto zodpovednosť vzbudili, ponúkame prehľad bezplatných preventívnych prehliadok. Na prevenciu ochorení
však nestačí iba absolvovať preventívnu prehliadku, ale k dobrému zdraviu prispieva aj správna životospráva a prevencia
úrazovosti.
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú nasledovné preventívne prehliadky (Zákon č. 577/2004 Z. z. o
rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti):
Preventívne prehliadky detí a dorastu (vykonáva ich lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý
poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť o deti a dorast):
• deväť preventívnych prehliadok poistenca do 1 roku veku, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do jeho 3
mesiacov veku,
• jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov,
• jedna preventívna prehliadka poistenca od 3 rokov do 18 rokov veku raz za 2 roky (v 3., 5., 6.-7., 9., 11., 13., 15.,17.
roku života),
Základná preventívna prehliadka dospelých:
• jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za 2 roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom
odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje
všeobecnú ambulantnú starostlivosť o deti a dorast (poistenci do 28. roku veku),
Preventívna stomatologická (zubná) prehliadka:
• jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára,
• jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
• dve preventívne prehliadky tehotnej poistenky u zubného lekára,
Preventívna gynekologická prehliadka:
• jedna preventívna prehliadka poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so
špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
Preventívne prehliadky v materstve:
• jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenky raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po
pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
Preventívna urologická prehliadka:
• jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za 3 roky u lekára so špecializáciou v
špecializačnom odbore urológia,
Základná preventívna prehliadka dospelých
Vykonáva sa raz za dva roky poistencom starším ako 18 rokov. V prípade, že ide o poistenca - darcu krvi, darcu orgánov
alebo tkanív, vykonáva sa raz za rok.
Zameranie prehliadky:
Najmä prevencia, resp. včasná diagnostika kardiovaskulárnych (srdcovocievnych) ochorení, malígnych (zhubných) ochorení
tráviaceho ústrojenstva a ochorení z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (diabetes mellitus- cukrovka).
Obsah prehliadky:
Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrola stavu očkovania (napr. tetanus), odber krvi, vyšetrenie pulzu
a tlaku krvi, kontrola hmotnosti, vrátane rád a dokumentácie. Súčasťou vyšetrenia u mužov je vyšetrenie prostaty pohmatom
cez konečník. V prípade, že v tom istom roku sa má vykonať vyšetrenie prostaty v rámci preventívneho vyšetrenia urológom,
lekársky nález urológa sa založí do dokumentácie ako súčasť preventívnej prehliadky.
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Laboratórne vyšetreniaa:
s
e
erytrocytov,
• sedimentácia
• krvný
k
obraz,
• glykémia
g
(hladdina cukru v krvi),
k
• kreatinín,
k
• vyšetrenie
v
mooču,
• vyšetrenie
v
hlaadiny celkovéhho cholesterollu a triacylglyycerolov - u poistencov, ktoorí v danom kkalendárnom roku
r
nadobudlli vek 17
a
alebo
18 , respp. 40 alebo 41 rokov,
• EKG
E
vyšetrennie - u poistenccov, ktorí dovvŕšili 40 rokovv veku,
• vyšetrenie
v
stolice na prítom
mnosť okultnéhho (skrytého) krvácania - u poistencov starších ako 500 rokov a u po
oistencov s poozitívnou
r
rodinnou
anam
mnézou rakoviny hrubého čreva
č
a konečnníka nezávislee od veku poisstenca.
Ak sa v kalendárnom
k
r
roku
má vykonnať aj druhá preventívna
p
prrehliadka ( naapr. gynekologgická alebo urrologická), tak
k príslušné labboratórne
vyšetreniaa sa vykonávaajú len raz. Leekár, ktorý vykkonal preventtívnu prehliad
dku ako prvý, má
m povinnosťť poskytnúť vý
ýsledky laborratórnych
vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
/ PhDr. Mariana Magerrčiaková /

Sttalo sa ...
.
Bigamiaa sa nevyplláca
Okkrem toho, žee úvodná vetaa vystihuje pravdu,
p
je to aj názov orig
ginálnej kom
médie z Liptoovského prostredia, z dvooch jeho
najväčšícch miest, Ružžomberka a Liptovského
L
o Mikuláša. Komédiu
K
prepísal šéf Ľubbeľských divvadelníkov, režisér
r
a zárooveň
hlavná postava, Pavool Tomčík.
Akoo nám prezraadil vedúci toohto úspešného divadla, ktoré
k
poznajú
ú po celom Slovensku,
S
k napísaniu ko
omédie ho prriviedla
návštevaa Martinského divadla a známosť
z
s jehho riaditeľom
m, p. Františk
kom Výrostkkom. Práve oon hral hlavn
nú postavu
v koméddii od Raya Cooneyho
C
„R
Run for your wife“
w
a osobbný pohovor po vystúpenní, prepožičannie scenára, bol
b začiatok
komédie z Liptova. Taxikár
T
z Lonndýna bol zrrazu Pavol Droppa
D
z Ružomberka a postupne
p
k neemu pribúdalli postavy z L.
L
Mikulášaa, Ružomberrka, či Važcaa. Dej sa z annglického veľľkomesta prreniesol do obbidvoch liptoovských okreesných miestt,
Likavky,, Liskovej, L.
L Teplej, či už
u spomínanéého Važca, kde
k zohralo hlavnú
h
úlohuu jeho známee družstvo. A pre tých, čoo
komédiuu ešte nevidelli, treba pripoomenúť v krrátkosti jej deej: taxikár Paavol Droppa (Pavol Tomččík) si spoko
ojne nažíva, do
d
inkriminovaného dňaa, so svojou manželkou
m
M
Máriou
(Alenna Nemcová)) v Ružombeerku na sídlissku Kľačno. Zároveň ale žije
s manžellkou Barboroou (Lenka Oššková) vo svvojom byte v L. Mikuláši
na sídliskku Podbrezinny. Všetko mu
m riadne „kllape“, kým saa nestane
svedkom
m prepadnutiaa starej pani, pred železniičnou stanicoou
v Ružom
mberku. Úrazz, ktorý pri zaamiešaní sa do
d sporu utrppí, ho
zavedie do
d Ružombeerskej nemocnice. Či do vojenskej,
v
aleebo štátnej,
to divák musí posúdiiť sám. Podsttané je, že prri preberaní
z bezveddomia, uvediee adresu z Poodbrezín a neeskôr poručíkkovi
Veselovsskému z ružoomberskej poolície (Rudollf Vrbenský)), adresu
z Kľačnaa. Pomocnú ruku
r
pri vym
mýšľaní, ako z toho von, mu
m podáva
sused „zhhora“ Ján Duurný. Do dejaa vstupuje kaapitán Tomčík (Peter
Slavkovsský) z mikuláášskej políciie a výhovorkky musia pribbúdať,
pretože ON
O sa oklam
mať len tak ľaahko nedá. Na
N javisku sa objavuje
postava nového
n
susedda v Mikulášši (Erik Gem
mzický). Ten však svojou
náklonnoosťou k rovnnakému pohlaaviu vnáša doo deja komeddiálne
nejasno, do takmer zrrejmej situáccie Pavla Drooppu. Fotogrraf
z liptovskkých novín Liptov
L
(Jozeff Oško), zam
moce vymýšľľavosť hlavneej postavy naatoľko, že chhvíľami ani divák
d
nevie, čo
č
z toho vššetkého vzídee a kto je vlaastne kto. Zdá sa Vám to všetko zamo
otané? S texttami herci prooblém určitee nemajú, preetože
ich sleduuje skúsená Dana
D
Ošková a Lucia Kaanderová. Naa javisku im technicky
t
poomáha aj Mirroslav Nemeec s triom
Oškovcoov- Milanom, Danielom a Jozefom. A tak, ak chceete poznať ro
ozuzlenie a hlavne
h
to, akoo to Pavol Droppa
D
zvládnne,
musíte diilemu vyrieššiť návštevouu vystúpenia..
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Divvadlo Kolom
mana Ondrejaa Urbana sa predstaví
p
s toouto komédiou v rámci programu
p
divvadelného fesstivalu
v Ľuubeli – ĽUBE
EĽAFEST, ktorý
k
sa budee konať 10. – 12.7.2009. Ľubeľské
Ľ
ochhotnícke divvadlo Kolomaana Ondreja
Urbaana v tomto roku
r
teda opääť neoddychhuje a rozdávva po Slovenssku úsmev, ktorý
k
nám mnnohokrát v dnešnej
d
dobee chýba. Akoo nám povedaal Pavol Tom
mčík, nielen úsmev,
ú
ale ajj dobré menoo obci Ľubeľľa. Ani tohto
o roku
nechhýbali reporáže o Ľubeľskkom divadle vo verejnopprávnej
televvízii STV, v regionálnej
r
T Liptov, či
TV
č TV Patriot. A aké
sú naaše plány? V lete chcemee usporiadať prvý ročník Ľubeľa
festuu, čo bude divvadelný festiival s účasťoou viacerých súborov
z cellého Slovenska. Tradičnee cestujeme na
n festival doo Častej
a keď
ď spočítam obce
o
na Slovensku, kde sme ešte nehrrali, tak
mám
me čo robiť. Netreba
N
zabuudnúť, že sme tohto roku za
prisppenia navrátivšieho Vincaa Urbana pocchovali basuu. Naši
hercii nacvičili, sppolu s hercam
mi z L. Mikuuláša a Hýb,
autobbiografické dielo
d
o J. B. Guothovi, roodákovi z Ľuubele
a vysstúpili s ním v deň odhalenia tabule tomuto národdovcovi
v Ľuubeli. Reprezentovali s týmto divadlom
m obec Ľubeeľa aj
v Hyybiach a otvoorili ním Beloopotockého Mikuláš
M
v L..
Mikuuláši. Je zaujjímavé, že paani Guothovúú si zahrala Oľga
O
Guotthová a svojiim výkonom
m ukázala, že Guothovci sú
s na svojho predchodcu právom hrdíí. Spolu s Jozzefom
(Pavvlom Tomčíkkom) tak vyprevadili do Mikuláša
M
svoojho syna Jon
náša (Petra Hrbatého)
H
a nnezabránil im
m v tom ani
Mikllóš Rády (Jánn Durný). Teechnicky vyppomáhali s toouto hrou Miilan a Jozef Oškovci,
O
či V
Veronika Ošk
ková.
V Mikulášskom
M
d
divadle
hosťťoval spomínnaný Vincentt Urban.
„Vážžení občania, v mene Ľubbeľského ochotníckeho divadla
d
Vám
m úprimne ďaakujem za poodporu, lebo
o bez diváka
by heerec nemal na
n javisku výýznam.“ Pavool Tomčík.

Pless starostu obce
Kultúúrny dom v Ľubeli
Ľ
ožil 21.
2 februára 2009
2
spoločeenskou atmo
osférou XII. reprezentačn
r
ného plesu starostu obce.
Ples otvoril o 200.00 hod. sám
m starosta PhhDr. Milan Kubík
K
a prav
vú plesovú náladu
n
navoddili tanečnicee z Prešova,
ktoréé predviedli svoje taneččné kreácie celkom v 3 vstupoch. Do
D tanca účastníkom pllesu vyhrávaala hudobná
skuppina DUO-FU
UN a do spevvu ľudová huudba. O polnnoci sa tradiččne losovala tombola a záábava pokraččovala až do
skorýých ranných hodín nasleddujúceho dňaa.

Briggáda pri Veerexe
Dňa 9. mája 20099 sa uskutočnila brigáda na úpravu parku
pri predajni
p
Verex, kde členky Sekciee žien sociáálnej
demookracie pookkopávali ružže a upravili okolie predaajne.
Brigády sa zúúčastnili čllenky: D. Gemzická,, I.
Chuddobová, M. Durná,
D
M. Gejdošová,
G
D Hrnčiarováá, K.
D.
Hrnččiarová a J. Suchá. Za ochotu
o
pomôôcť pri skráššlení
spom
mínaného priestoru im paatrí vďaka.

/ reedakcia /
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Povedzme to po ľubeľsky
V tejto rubrike budeme prinášať prehľad slov používaných v minulosti, ale aj v súčasnosti v Ľubeli. Pri
ľubeľskom výraze používanom v bežnom hovorovom styku bude vždy uvedený jeho význam alebo tvar
v spisovnom slovenskom jazyku. Na úvod by sme radi uviedli všeobecne zaužívané spôsoby vyjadrovania
v ľubeľskom nárečí. Takže ako si upravujeme inak gramaticky správne tvary „po svojom“?
¾ Koncovka „-ovať“ v neurčitku slovies je upravovaná na „-uvať“ (napr. kupovať- kupuvať, upratovaťupratuvať, maturovať- maturuvať, hačkovať- hačkuvať),
¾ Koncovka „-ovač“ v podstatných menách používa ako „-uvač“ (napr. odparovač→ odparuvač,
odšťavovač→ odšťavuvač),
¾ Koncovka „-ol“ v slovesách (3. osoba jednotného čísla, minulý čas) je používaná ako
„-ou“ (napr.
bol→ bou, mal→ mau, robil→ robiu),
¾ Namiesto pomocného slovesa „sú“ sa používa „sa“ (napr. tie ruže sa pekné, šaty sa veľké),
¾ Koncovka „-é“ sa v prídavných menách mení na „-ie“ (napr. peknie ruže, veľkie šaty),
¾ Namiesto koncovky „-ia“ sa niekedy v slovesách používa „-ie“ (napr. Kto stavie ten dom?),
¾ Koncovka slovies „-ia“ (3. osoba množného čísla, prítomný čas) sa niekedy skracuje na koncovku „-a“
(napr. mlátia→ mláťa, riadia→ riaďa),
¾ V podstatných menách (2. pád množného čísla) sa používa často nesprávne (napr. handier→ handrov,
handár; metiel→ metlov, fľašiek→ fľaškov),
¾ Niektoré slová sa nesprávne zmäkčujú (napr. júl→ júľ, jún→ júň, apríl→ apríľ),
¾ Otázka „Kam ideš?“ sa používa nesprávne ako „Kde ideš?“ (vo výslovnosti dokonca ako „De ideš?“),
¾ V strednom rode sa nesprávne používa číslovka (napr. dve vajcia sa používa ako dva vajcia, dve
dievčatá sa používa ako dva dievčatá a podobne),
¾ V prirovnaní sa namiesto „ako“ používa „ani“ (napr. veľký ako obor→ veľký ani obor, veľa ako
maku→ veľa ani maku, hladný ako vlk→ hladný ani vlk),
¾ Koncovka slovies „-ol“ (3. osoba jednotného čísla, minulý čas) sa používa ako „-nú“ (napr. kvet
zvädol→ zvädnú, oheň zhasol→ zhasnú, kameň padol→ padnú),
¾ Sloveso „chceš“ sa vyslovuje ako „kceš“,
¾ Zámená „tento“ a „tuto“ sa nesprávne používajú ako „tentok“ a „tutok“,
¾ Správny tvar „o hodinu“, „o mesiac“ a podobne sa nesprávne používa ako „za hodinu“, „za mesiac“ .
/PhDr. Mariana Magerčiaková/
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