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ĽUBEĽSKÉ NOVINY
2. polrok 2019

Nech je Božie dieťa pre nás nádejou, oporou aj vzorom – ľudskosti, pokory, viery, pokoja,
lásky, nádeje a spolupatričnosti...vo všedných aj sviatočných dňoch celého roka 2020!

ÚVODOM

MILÍ ČITATELIA
ĽUBEĽSKÝCH
NOVÍN,
PRIATELIA,
do rúk sa Vám dostáva ďalšie číslo obecných
novín, v ktorých sa dočítate nielen o dianí v našej Ľubeli za uplynulý
polrok, ale aj množstvo
zaujímavostí.
V čase Vianoc a príchodu nového roka je čas aj
bilancovať uplynulé obdobie. Po letnom období,
kde sme za dva mesiace stavebnými úpravami budovy školských dielní rozšírili kapacitu materskej

školy o nové priestory pre našich najmenších, sme
pokračovali v kompletnej rekonštrukcii budovy
kultúrneho domu. Dnes je rekonštrukcia kultúrneho domu a priestorov obecného úradu vo finálnej
fáze a v nedeľu 19. januára 2020 vás pozývame na
slávnostné otvorenie nových priestorov spojené
s odovzdaním Cien obce Ľubeľa. Ešte predtým,
25.12.2019, si ale nové priestory javiska a sály odskúšajú naši divadelní ochotníci, ktorí odpremiérujú
komédiu Plné vrecká peňazí. Tiež začiatkom roka
2020 bude prenajatých do užívania 13 nových bytov v obecnom nájomnom dome.
Na jeseň v centre obce – od Stavív až pod križo2

vatku pri predajni Verex - vymenila Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. staré vodovodné potrubie
za nové. Verím, že to pomôže, a hlavne na „Chríbe“
nebude dochádzať k poruchám na potrubí, ku kto-

rým dochádzalo hlavne v zimnom období s nebezpečným namŕzaním vody na vozovke. V rámci
projektu Zelené obce Slovenska sa na miestnom
cintoríne vysadilo 145 kusov stromčekov, ktoré
budú v budúcnosti tvarované na živý plot. Určite
ste zaregistrovali aj krátky úsek nového asfaltu na
ceste k cintorínu, ktorý položili len tak podvodní asfaltéri a potom chceli za to peniaze. Samozrejme, že
sme nič neplatili, keďže sme si nič neobjednali, ale
v rámci preventívneho informovania sme na falošných asfaltérov poukázali aj cez reportáž v TA3.
V našej obci bol sme v jeseni mali vyhlásený aj
3. stupeň povodňovej aktivity. Povodne zasiahli
najmä brehy a okolie Kľačianky pri cintoríne, ale aj
v centre obce. Tiež povrchové dažďové vody spô-

ÚVODOM
rozpočet novou vládou, ktorá vznikne po februárových parlamentných voľbách. Samosprávy však
musia zvýšiť poplatky za odvoz tuhého komunálneho odpoadu (TKO), čo ste určite zachytili aj v médiách. Nárastom cien spracovania a likvidácie odpadu nie sme schopní a ani nám to nedovoľuje zákon
doplácať tento rozdiel z podielových daní. Toto sme
riešili aj na združení obcí stredného Liptova Ekológ
a zhodli sme sa na úprave poplatku v každej obci.
U nás sme museli upraviť poplatok za TKO na 20,- €
za osobu na rok.
Ale život obce nie je len o financiách, investičných
a rozvojových aktivitách. Naša obec žila aj kultúrne
a športovo. V letných mesiacoch sa konal divadelný

sobili problémy v lokalite pri obecnom bytovom
dome.
Na druhej strane nás potešili správy o schválení 7 000,- € z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie
kamerového systému, do ktorého zahrnieme aj
priestory cintorína a veríme, že sa nebudú opakovať krádeže vencov, ku ktorým dochádza po pohreboch, ale aj v období sviatku Pamiatky zosnulých.
Tu chcem úprimne poďakovať našim dobrovoľným
hasičom a hasičkám, ako aj mládežníkom, že niekoľko nocí v období „dušičiek“ ochotne strážili cintorín.
Našej TJ Partizán Ľubeľa bola poskytnutá dotácia
13 000,- € zo Slovenského futbalového zväzu, ktoré sa použijú na renováciu trávnika, závlahu hracej
plochy a výmenu starých striedačiek za nové.
V novembri sa tiež uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa venovalo predovšetkým rozpočtu na rok 2020. Rozpočet bude vyrovnaný s dôrazom na ďalší rozvoj obce, snažili sme sa
ho tvoriť opatrne a zodpovedne, aj vzhľadom na to,
že nevieme celkom presne, ako bude plnený štátny

festival ĽubeľaFest, koncom leta sme si pripomenuli hrdinstvo účastníkov SNP a úctu k starším sme vyjadrili aj našim jubilantom. Veľmi nás teší rozšírenie
zdravotníckej vybavenosti o novú detskú ambulanciu, kde od septembra v zdravotnom stredisku ordinuje detská lekárka MUDr. Miriam Tomová.
Nachádzame sa v najkrajšom období roka, v období Vianoc. Skúsme mať k sebe bližšie, a nielen na
Vianoce, ale po celý rok. Veď keď sa pozrieme na
svet cez médiá alebo sociálne siete, väčšinou vidíme len negatíva, spochybňovanie, intrigy a útoky. Prosím, nežime tento virtuálny svet, v ktorom
si, ako si myslíme, môžeme urobiť všetko – uraziť,
vynadať a podobne. Žime realitou, buďme k sebe
ohľaduplní, snažme šíriť okolo seba dobro a úsmev.
Náš svet, aj obecný, bude v takej atmosfére, akú si
ju vytvoríme my sami.
S úctou

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce
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VIANOCE V MULTIKULTÚRNEJ EURÓPE
Generácie našich predkov bez rozdielu, z ktorých končín európskeho kontinentu ich na územie dnešného Slovenska priviedli spletité životné
okolnosti, prinášali si so sebou svoju kultúru, zvyky
a tradície. Už od pohanských čias ale všetci rešpektovali a uctievali božstvá, ktoré vládli vesmíru, času
a zmenám v hmotnom aj duchovnom prostredí.
Pohyb Slnka, ale aj iných vesmírnych telies na oblohe v jednotlivých ročných obdobiach sledovali
už dávnoveké juhoamerické indiánske civilizácie.
Vplyv týchto telies na kvalitu života bol taký zásadný, že každá zmena v ich cykloch bola dôvodom na
prinášanie rôznych obetí. Schopnosť vesmírnych
telies a prírodných živlov prispieť k bohatej úrode
alebo jej zničeniu mala pre tieto civilizácie existenčný význam. Nečudo, že spôsobilosť vytvárať podmienky pre život alebo naopak prispievať k jeho zániku, ich postupne posunula na úroveň božstiev.
Preto aj Slnko vplyvom slnovratu pripadajúceho
na 25. december bolo uctievané už podľa rímskych
prameňov sviatkom slnečného božstva Dies Natalis Solis Invicti – Sviatok zrodenia nepremožiteľného slnka. Tento dátum ako cirkevný sviatok spojený
s narodením Ježiša Krista sa prvýkrát objavuje vo
Filokalovom kalendári z roku 354.
Aj keď dodnes nepanuje úplná zhoda jednotlivých cirkví na presnom dátume narodenia Ježiša
Krista, v súčasnosti je v našich podmienkach akceptovaný práve 25. december, ako druhý najvýznamnejší cirkevný sviatok kresťanov, hneď po
Veľkej noci. Sviatok narodenia Pána sa spája s oslavou Štedrého večera a až do Sviatku Zjavenia Pána
(Troch kráľov) tvorí jeden časový interval terminologický obsiahnutý v pojme Vianoce alebo vianočné sviatky. Vianoce sú z historického hľadiska názvom pre tieto sviatky len relatívne krátko, pretože
prvýkrát sa v stredoeurópskom priestore objavujú
v 14. storočí v staročeštine pod slovom „vánocě“.
Každý z okolitých národov má pre tento sviatok a
obdobie svoje pomenovanie a dokonca na Slovensku sú aj v súčasnosti regionálne rozdiely. Niektoré
východoslovenské regióny tento sviatok poznajú
aj pod pojmom Hody, juh stredného Slovenska
používa najstaršie slovenské pomenovanie Kračún
alebo zriedkavo sa možno stretnúť aj s pojmom Koleda. V Rusku poznajú tento sviatok ako Roždestvo
Christovo, v Poľsku Bože Narodzenie, v Bielorusku
Koľady, v Srbsku, Chorvátsku a Slovinsku Božič.
V neslovanskom prostredí sú Vianoce napr. pre Nemcov známe ako sviatok Weihnachten (Svätá noc),
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vo Francúzsku Noël ,v Taliansku obsahovo korešponduje s východoslovanskými názvami sviatkov
Natale (zrod, narodenie).
Dôležité, aj napriek všetkým týmto jazykovým
rozdielom, je, že minimálne od dôb, kedy si vyspelé
európske národy tento sviatok spájajú s narodením
Ježiša Krista, je ich posolstvo rovnaké – mier, pokoj a láska. Preto sa minulosti vždy v tomto období končili všetky osobné a medzinárodné konflikty
a aspoň na niekoľko dní utíchli zbrane na vojnových poliach. Tento posvätný čas bol porušovaný
krviprelievaním len vo vojnách, kedy dochádzalo
ku stretu protivníkov uplatňujúcich iné kultúrne
hodnoty, morálne pravidlá a samozrejme vyznávajúcich rôzne náboženstvá.
V čase Vianoc by si cestu k spoločnému vianočnému stolu mali nájsť dlhodobo rozhnevaní členovia
rodiny a príbuzní, je to príležitosť napraviť nedobré vzťahy s priateľmi a známymi. Často mediálne
pertraktované frázy o solidarite nie sú pre Slovákov a väčšinu národov zdieľajúcich s nami priestor
v centre Európy ničím novým. Od vekov do súčasnosti prestreté, no neobsadené miesto pre náhodných pocestných pri štedrovečernom stole väčšiny
slovenských rodín je dostatočným prejavom solidarity s každým, kto pomoc skutočne potrebuje.
Rozhodne je to úprimnejšie gesto, ako alibistické
výzvy politikov na solidaritu, skrývajúce sa však za
neurčitého poskytovateľa, ktorým je v ich ponímaní
štát, to znamená my všetci.
Áno, k spoločnému stolu, a nielen tomu sviatočnému, patrí a je pozvaný každý, život ktorého je
v domovskej krajine ohrozený vojnou alebo trpí nedostatkom, nie z vlastnej viny. Podmienkou prijatia
k spoločnému stolu je uvedomenie si, že som hosť,
prijatím ktorého si domáci ubrali zo svojho komfortu, všestranne sa obmedzili, aby sa podelili o hodnoty a majetok, ktoré nadobudli bez mojej účasti.
Vďaku hosťa za poskytnutý prístrešok vyjadrujem
akceptovaním pravidiel rodiny a hodnôt v nej vyznávaných. To platí nielen o spoločnom prežehnaní
sa s členmi rodiny pred sviatočnou štedrovečernou
hostinou bez ohľadu na zvyky a tradície mojej domoviny. Je to symbolický akt stotožnenia sa s pravidlami spoločnosti, ktorá mi na určitý čas poskytuje
útočisko. Tým prezentujem svoju kultúrnu úroveň
a mieru tolerancie ku všetkému, čo mi bolo doteraz
cudzie.
Požiadavky na odstránenie symbolov Vianoc, útoky na miestach, kde sú sústredení obyvatelia miest

a obcí pri oslave týchto sviatkov zo strany tých, ktorí
sú dočasnými, ale aj trvalými hosťami v našom spoločnom európskom dome, sú neakceptovateľné
a zvrátené. Rovnako zvrátené na úrovni Európskej
únie, jej jednotlivých štátov, akou by bola požiadavka hosťa v rodine, ak by z vďaky za prijatie od
domácich požadoval, aby počas jeho prítomnosti
neboli v domácnosti praktizované žiadne typicky
vianočné tradície a zvyky, vrátane odstránenia vianočného stromčeka a iných symbolov Vianoc.
To, čo je v rodine nemožné a s čím by pri takejto požiadavke každá správna hlava rodiny spravila
namieste rázny poriadok, je na makroúrovni štátov
a únie možné. Netolerantnému hosťovi máme tendencie za každú cenu vyhovieť a nie sú ojedinelé
prípady, kedy niektoré tradične vianočné akcie rušíme, obmedzujeme alebo v rámci tzv. tolerancie
odstraňujeme, či do ústrania schovávame vianočnú symboliku. Je smutné vidieť, ako sviatky lásky,
mieru a pokoja oslavujeme v ostatných rokoch
v európskych veľkomestách stále viac, len na vyhradených miestach a za betónovými bariérami, ktoré
nám garantujú bezpečnosť pred hosťami prijatými
do nášho európskeho domu.
Stretávanie sa rôznych kultúr na území súčasného
Slovenska či Európy nie je ničím novým, čo potvrdzujú už aj uvedené rozdielne pomenovania Vianoc
na našom území. Novým je len neadekvátna a ne-

bezpečná implementácia filozofie multikulturalizmu v jeho liberálnej podstate. Tá nás na rozdiel od
historicky dlhodobo praktizovaných pravidiel a rolí
hosťa a hostiteľa stavia do úplne opačných pozícií.
Tak ako za čias starých otcov a ich otcov aj dnes
musí platiť, že miesto pri vianočnom stole nie je zadarmo, hosť prispeje narúbaním dreva, prinesením
vody zo studne, za čo mu gazdiná do taniera nameria rovnakou mierou ako ostatným členom rodiny. Po večeri sa rodina vyberie na polnočnú omšu
bez obáv, že ju hosť vykradne, či jej bude diktovať,
akých obradov v akých chrámoch sa má zúčastniť.
Pilierom, na ktorom multikultúrna spoločnosť vzniká, existuje a zaniká je vzájomná tolerancia. Pokiaľ
si niekto osvojuje právo na vyznávanie jediných
správnych hodnôt všetkými, musí sa zmieriť s tým,
že to bude len za cenu konfliktov, resp. násilného
presadzovania, čo v konečnom dôsledku je kontraproduktívne aj vo vzťahu k jeho zámerom a cieľom.
Nám všetkým preto prajem pri sviatočnom aj tom
každodennom stole, len kultúrnych, kultivovaných
a predovšetkým vďačných hostí, pretože domácnosť bez hostí je ako studňa bez vody.
-sm-

KAPLNKA V ĽUBELI
V našej obci žije väčšina obyvateľov svoj život vo
viere. Veriaci majú dva smery. Najviac zastúpené je
rímsko-katolícke vierovyznanie, menšia časť veriacich sú evanjelického vyznania a len malá časť obyvateľstva sa nehlási k žiadnemu náboženstvu. Všetci
však žijú v našej obci vo vzájomnom rešpektovaní sa
a spoločne sa snažia pomáhať pri zveľaďovaní prostredia, v ktorom žijú.
Evanjelikov zastrešuje farský úrad v Partizánskej
Ľupči a na služby božie chodia do susednej obce
Dúbrava, kde majú vybudovaný pekný nový kostol.
Rímsko-katolíci dochádzali na sväté omše dlhé roky
do farského kostola sv. Alžbety do susednej obce
Liptovské Kľačany. Dostať sa tam bolo náročné, hlavne pre starších veriacich. Po zavedení náboženskej
slobody – po Nežnej revolúcii v roku 1989, začali
ľudia uvažovať, ako nájsť možnosť prežívať sväté
omše u nás – v Ľubeli. Keďže na postavenie nového
kostola neboli financie, padlo rozhodnutie upraviť
budovu miestnej materskej školy.
Časom sme sa v Ľubeli dočkali vyslúženia prvej
svätej omše. Kaplnka je zasvätená svätej Barbore, pa-

trónke baníkov. Jej priečelie zdobí kríž, na ktorom sa
nachádzajú informácie, v ktorých obdobiach v našej
obci boli misie. Veriaci dobrovoľníci nezabudli aj na
vonkajšie priestory pred kaplnkou. Zásluhou týchto
ľudí pribudla tento rok pod krížom malá kaplnka
Panny Márie. Chcela by som poprosiť o požehnanie
všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto diele. Ani jeden z nich určite netrvá na
zverejnení svojho mena. Veď Pán Boh o nás všetkých
všetko vie.
V tomto aj minulom kalendárnom roku k nám zavítali pátri Františkáni, ktorí v rámci misií celý týždeň
v kaplnke vysluhovali sväté omše, sviatosti, naviedli
nás do prípravy očakávania Pána Ježiša. Pátri odišli
s prísľubom, že sa o rok k nám zasa prídu pozrieť,
aby nás povzbudili v našej viere.
Vyprosujeme Vám krásne prežitie Vianoc a pozývame vás do našej kaplnky, aby sme spoločne poďakovali za všetko, čo každý deň dostávame...
veriaca
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ĽUBEĽSKÍ OCHOTNÍCI DOVIEZLI Z BUDMERÍC
CENU ZA RÉŽIU

Aj ľubeľskí ochotníci sa zúčastnili na 7. ročníku
celoslovenského divadelného festivalu v Budmericiach Kasiopeafest, ktorý sa konal v dňoch 5. - 7. júla 2019.
Do Budmeríc prišli divadelníci zo všetkých kútov
Slovenska, aj zo zahraničia, aby pred krásnym historickým kaštieľom zahrali divadelné hry rôznych
žánrov. Naši ochotníci sa predstavili so situačnou
komédiou „Prachy“ od Raya Cooneyho a robili predskokana skupine Polemic. Divadelné vystúpenie si
užívali a porota veľmi kladne ohodnotila herecké
výkony jednotlivých postáv, ako aj výber divadelnej hry a úpravu scenára. V konečnom hodnotení si
Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O. Urbana odnieslo
cenu za najlepšiu réžiu a režisérke Janke Mlynarčíkovej k oceneniu blahoželáme.
-red, foto: Nina Slavkovská-
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XI. ROČNÍK ĽUBEĽAFESTU OPÄŤ PLNÝ DIVADLA
Posledný júnový víkend v Ľubeli opäť patril
divadlu. Tentokrát v priestoroch základnej školy
sa predviedlo sedem súborov nielen z Liptova.

Ochotníci z Liptovských Kľačian, Vlách, Partizánskej Ľupče, Dovalova, Hriňovej a Krupiny sa na
tomto ročníku ĽubeľaFestu predstavili divákom
na pôde základnej školy, nakoľko kultúrny dom
prechádza rozsiahlou rekoštrukciou. Ale ani tento
fakt nenarušil skvelé a pohodové dva dni divadiel
v obci. „Som rada, že sa nám v spolupráci s obcou
Ľubeľa podarilo opäť po roku zorganizovať prehliadku rôznych žánrov ochotníckeho divadla. Aj keď
v trochu provizórnych podmienkach, ale myslím, že
to vôbec nenarušilo krásny priebeh festivalu,“ povedala predsedníčka ľubeľských ochotníkov Kristína Jurščáková. Sobotné popoludnie navyše patrilo detskému divákovi, pre ktorého organizátori
pripravili aj workshopy. „Nesmierne ma teší, že sa v
našej Ľubeli opäť po roku zišli súbory naprieč Slovenskom, je to pre nás milá reprezentácia. Chcem
tiež poďakovať Žilinskému samosprávnemu kraju
za finančnú podporu podujatia. Mrzí ma však a už
to musím povedať priamo, že na strane Liptovského kultúrneho strediska sme nepocítili žiadnu, ani
len morálnu podporu. Chápem, že nie každému
sa musí páčiť umelecké smerovanie našich ochotníkov, ale práve v rozmanitosti je umenie vo všeobecnosti krásne“, zhodnotil starosta obce a poslanec Žilinského samosprávneho kraja Erik Gemzický,
a dodal, že sa teší na XII. ročník už vo vynovených
priestoroch kultúrneho domu.
-red-
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PRIPOMENULI SME SI HRDINSTVO ÚČASTNÍKOV SNP
Pietny akt pri pamätníku padlým v Slovenskom
národnom povstaní už patrí k tradíciám
našej obce. Starosta obce, poslanci Obecného
zastupiteľstva, funkcionári a členovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB), riaditeľka tunajšej základnej školy
a materskou školou, zástupcovia rôznych
spoločenských organizácií pôsobiacich v obci
a občania Ľubele si v nedeľu 25. augusta 2019
pripomenuli 75. výročie SNP.
Spomienkové stretnutie bolo popretkávané piesňami v podaní miestneho spevokolu a recitáciami
básní žiačkami základnej školy Dorotky Matejovie
a Barborky Kubíkovej. Starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. zdôraznil nevyhnutnosť nezabúdať na
hrdinstvo našich predkov a vážiť si slobodu, ale zároveň chrániť si svoje slovenské hodnoty a tradície.
Položením venca na pamätník a symbolickou poklonou prejavili prítomní úctu a česť tým občanom,
ktorí obetovali svoje životy v bojoch SNP.
Podpredseda Oblastného výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši JUDr. Ľubomír Švec vo svojom prí-
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hovore poukázal na to, že „život našich predkov v
období vzniku povstania pred 75 rokmi, v období,
keď v Európe a vo svete zúrila druhá svetová vojna,
nám narodeným po roku 1945 a generáciám najmladším, je v mnohom veľmi vzdialený a takmer
nepredstaviteľný. Zväz protifašistických bojovníkov
si kladie za povinnosť odkaz našich vlastencov z bojov proti fašizmu a nacizmu z rokov 1938 až 1945
zachovať a s hrdosťou pripomínať. Veď kto objektívne nepozná dejiny svojho národa, nie je hodný
žiť výdobytky svojich predkov“.
Spomienkové stretnutie malo, tak ako každoročne, aj svoju neoficiálnu časť. Na začiatku posedenia v kaviarni Júlia prítomných pozdravil predseda Miestnej organizácie SZPB v Ľubeli Ing. Stanislav
Morong, PhD., ktorý okrem iného pripomenul, že
netreba zabúdať ani na tých, ktorí sa síce nezúčastňovali priamo bojov v horách počas SNP, ale ktorí
partizánom pomáhali so zabezpečovaním stravy,
oblečenia a podobne. A určite každý z nás mal v rodine aj takýchto nepriamych účastníkov povstania.
Na znak spomienky a úcty voči nim by sme mali v
priebehu nasledujúcich dní zapáliť sviečku na ich
hroboch.
-mm, foto: E. Matejovie-

STALO SA

NA DEŇ ÚSTAVY SA HRAL AJ FUTBAL
Nedeľa 1. septembra sa niesla nielen v
sviatočnom duchu Dňa ústavy SR, ale na ihrisku v
Ľubeli sa konal futbalový deň.
Futbalový deň začal zápasom zrelých pánov Ľubele s tímom SNS, ktorý úvodným výkopom otvorila futbalová legenda a poslanec NR SR Dušan Tittel
a zápas skončil výsledkom 4:6. Po zápase Dušan
Tittel spoločne so starostom obce Erikom Gemzickým a trénerom žiakov Petrom Droppom odovzdali
ocenenia pre žiakov v kategóriách - najlepší strelec,
najaktívnejší hráč a najlepší hráč. Sprievodnými podujatiami futbalového dňa boli aj ukážka požiarneho útoku dievčenského tímu DHZ Ľubeľa a prehliadka starých vozidiel - veteránov. Na podujatí mali
svoj stánok aj mládežníci z obce, ktorí pôsobia v
Rade mládeže obce Ľubeľa. Popoludní odohrali zápasy žiaci s Lipt. Sielnicou a družstvo „Á-čka“ proti
TJ Lipt. Ján. Počas podujatia sa o hudobnú produkciu postaral DJ Samuel Krajči a guláš navaril Vladimír Urban.
-red, foto: I. Kohút-
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ŽIACI NAŠEJ ŠKOLY FANDILI SLOVANU
24. októbra 2019 naši žiaci navštívili zápas
Európskej ligy UEFA v Bratislave. Fandili sme
Slovanu, ktorý sa stretol s anglickým tímom
Wolverhampton.

Na Tehelnom poli skandovalo v hľadisku 20 333
divákov, okrem našich žiakov a pedagógov zdieľal
zážitok s nami na štadióne aj Erik Gemzický, starosta našej obce. Skvelý futbal dotvárala výborná
atmosféra. Aj napriek tomu, že sa zápas skončil 1:
2 v náš neprospech, deti si užili každú minútu a dokázali aj mnohým dospelým, že futbal nie je o agresivite a rasizme ale o športovom zážitku. Naše deti
veľmi potešila výhra od športového klubu Mufuza,

príspevok 100€ sme použili na cestovné, stačilo len
poslať motivačnú báseň a fotografiu, ktorá sa objavila v denníku Nový čas. Na zápas sme sa poctivo
pripravili, transparent vyrobený našimi ôsmačkami
bol ocenený ako najkrajší na štadióne Hlavná cena,
v podobe 20-tich Adidas lôpt, poputuje do našej
vynovenej telocvične. Mnohé futbalové školy sa
nemohli zúčastniť zápasu, kvôli kapacite štadióna,
preto sme šťastní, že sme mali túto možnosť a veríme, že nebola posledná. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k zorganizovaniu tohto nádherného podujatia.
-em, foto: fb ŠK Slovan Bratislava, autor-

ZRELÍ PÁNI ZAHRALI FUTBAL NA TURNAJI V ČERNOVEJ
Už 6. ročník futbalového turnaja amatérskych družstiev
Črpák Čutkova sa uskutočnil v krásnom prostredí
Čutkovskej doliny v sobotu 19. októbra 2019.
Turnaj sa odohral na multifunkčnom ihrisku poblíž Koliby u dobrého pastiera a zúčastnilo sa ho
celkovo 6 družstiev z okresu Ružomberok a naši
zrelí páni Ľubeľa. Naši chlapi začali výhrou, pokračovalo pár prehier a jedna remíza a tak sa na pohárových priečkach neumiestnili. Brankár Adrian Kališ
však dostal cenu Najlepší brankár turnaja. Futbalistom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej obce
a držíme palce v ďalších turnajových zápoleniach,
ktorých sa zúčastnia.
-red, foto: Ivan Kohút-
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GUSTIÓZNE ČÍTANIE

V druhej polovici tohto roku Gustiózne čítanie
hostilo kaviareň Aurelika Dvojka, priestor pri kaplnke a samozrejme sa diskutovalo a čítalo aj v Kaviarni Júlia. Témy, ktoré si Peter Gustáv Hrbatý pripravil so svojimi hudobnými hosťami, boli rôznorodé.
V júni Peťo s Jakubom Gejdošom predstavili v Dvojke Miroslava Kudlu, bavili sa o téme 2. svetovej vojny. V Liptovskom Mikuláši rezonovala aj téma Dobšinského rozprávok, ktoré pôvodne neboli určené
deťom, niesla podtitul Dobšinský a JEHOrory. V júli
sa čítalo hneď dvakrát. Známi Jánovia boli na pretrase začiatkom prázdnin, hosťom bol talentovaný
spevák Matej Nerád a úspešná recitátorka a herečka Pavlína Hrbatá. Prvýkrát sa čítanie uskutočnilo
v prírode, pri kaplnke sa stretla doteraz najväčšia di-

vácka kulisa, občerstvenie pripravila Kaviareň Júlia.
Dialógy viedol Peťo s Ottom Kanderom, ktorý nám
priblížil filmovú postprodukciu, ktorej je v Prahe
súčasťou, spoločnosť pre ktorú pracuje spolupracuje na filmovej a seriálovej tvorbe pre Hollywood. Na
konci septembra si hostia v kaviarni vypočuli Grécke povesti a báje s hudobným doprovodom Lucie
Bencúrovej. Na poslednom stretnutí sa riešila hodnota motivačnej literatúry, kde sa okrem iného čítalo z knihy kníh, Biblie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia,
veríme, že Peťo nám nimi spríjemní aj prichádzajúci
vianočný čas.
-em-
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„MIKULÁŠ S PRVOU POMOCOU“

Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
v Ľubeli pripravil pre svojich členov ale i ostatných
záujemcov podujatie „Mikuláš s prvou pomocou“. Tento
rok sa podujatie uskutočnilo v priestoroch Kaviarne Júlia a
to 6.decembra - už tradične na Mikuláša.
Myšlienku usporiadať na Mikuláša stretnutie členov sme začali realizovať pred štyrmi rokmi. Chceli
sme spojiť príjemné s užitočným. Otázka poskytovania prvej pomoci rezonuje v každom z nás Mnohí
sa bojíme zažiť situáciu kedy by sme mali poskytnúť prvú pomoc. Kladieme si otázku či to zvládneme,
či niečo nepokazíme, či niekomu neublížime ešte
viac. Ale keď neurobíme nič je to to najhoršie. Hovorí sa, že každý z nás môže zachrániť ľudský život.
Vždy keď sme účastníkmi takejto udalosti ako prvé
je potrebné zavolať odbornú pomoc. Ale o prežití človeka často rozhodujú prvé minúty a preto je
na nás aby sme zachovali duchaprítomnosť, nebáli
sa a aby sme požadovanú prvú pomoc aj poskytli.
A preto podujatie „Mikuláš s prvou pomocou“ má
svoje opodstatnenie aj v našej organizácii. Snažíme
sa spolu s našimi už osvedčenými lektorkami Marianou Magerčiakovou a Marikou Kubíkovou upozorniť na najčastejšie sa vyskytujúce poranenia pri
bežných úrazoch, či úrazoch pri dopravných nehodách, ale čo je najdôležitejšie naučiť účastníkov po-
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dujatia zásady poskytovania prvej pomoci. Nebolo
tomu inak ani dnes. Záslužnú prácu lektoriek tento
rok pomohla doplniť videotechnika. Názorné ukážky poskytovania prvej pomoci pri kardiopulmonálnej resuscitácii, pri infarkte či pri mozgovej príhode,
ale tiež pri epileptickom záchvate zábavnou ale pri
tom náučnou formou zaujali účastníkov. Po oficiálnej časti pokračovalo podujatie v príjemnej adventnej atmosfére a pri malej Mikulášskej nádielke.
Tí, ktorí si našli čas a prišli medzi nás strávili pekný,
poučný a pritom i spoločenský podvečer.
-Mgr. Mária Kubíková,
predsedníčka MS SČK v Ľubeli-

STALO SA

VIANOČNÉ TRHY
Druhá adventná nedeľa patrila v našej obci už
dvanástykrát trhom. Tento rok bol špecifický,
vianočnú atmosféru sme posunuli na pôdu školy,
nakoľko ešte prebieha rekonštrukcia kultúrneho
domu.
Plná chodba žiackych výrobkov, dve triedy naplnené predajcami a cukráreň, do ktorej prispeli mamičky a staré mamy, boli zárukou, že nikto neodíde
naprázdno. Únia žien Slovenska nám pomáha s prípravou, jej členky varia ten najlepší punč, bez vône
ktorého, by sa táto ľubeľská akcia nezaobišla. Predajcovia, rodičia tohtoročných šiestakov a Únia žien
prispeli aj do bohatej tomboly. Výťažok deti použijú
na koncoročný výlet a kultúrne akcie, ktoré navštevujeme počas školského roku. Už sa tešíme na ďalší
ročník, ktorý sa uskutoční 6. 12. 2021 vo vynovenom kultúrnom dome, možno príde aj Mikuláš.
-em, foto:autor-
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ČO NOVÉHO V OBECNEJ RADE MLÁDEŽE (ORM)
denia hliadok neboli hlásené
ďalšie krádeže na cintoríne.
Svoju činnosť v tomto roku
zavŕšili členovia Rady mládeže
návštevou NR SR a Bratislavského hradu.

Už v minulom čísle obecných novín sme prezentovali informácie o novej mládežníckej organizácii
v Ľubeli. V auguste sa Lukáš Kubík a Veronika Jašková zúčastnili krajského školenia ORM v Žiline. Novotvoriaca sa Rada mládeže sumarizovala výstupy
z predchádzajúceho stretnutia s obyvateľmi obce,
kde spoločne prebrali výstupy do pripravovaného
akčného plánu a pripomienky obyvateľov.
V septembri sa členovia ORM zapojili do akcie
„Otvorenie futbalového ihriska”, kde odprezentovali svoju činnosť a spríjemnili popoludnie tým
najmenším. Za úspešnú prezentáciu členovia ORM
dostali aj oficiálne pozvanie na návštevu Národnej
Rady SR od poslanca NR SR Dušana Tittela a štátneho tajomníka MV SR Rudolfa Urbanoviča.
Členovia ORM sa dobrovoľne zúčastnili akcie – hliadkovanie na obecných cintorínoch, počas týždňa
pred 1.11.2019 na požiadanie starostu obce. Hliadkovanie sa uskutočnilo v spolupráci s DHZ Ľubeľa,
čo bolo pozitívne vnímané z pohľadu obyvateľov
obce, ako aj samotného starostu, nakoľko od zria-
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Návšteva Bratislavy očami
člena obecnej rady mládeže
„Dňa 10.11.2019 sa uskutočnil výlet do Bratislavy pod záštitou Obecnej rady mládeže.
Veľká vďaka patrí patrí pánovi
poslancovi Tittelovi, štátnemu
tajomníkovi Urbanovičovi, pánovi starostovi obce Ľubeľa, ale
aj koordinátorom ORM, vďaka
ktorým sa celý výlet mohol uskutočniť. Mali sme naplánovaný pestrý program, v ktorom nechýbala predovšetkým návšteva NR SR a rozhovory s poslancami.
Nenechali sme si ujsť ani návštevu Bratislavského hradu a jeho interiérov a dostali sme sa aj do častí, ktoré
bežný návštevník v živote neuvidí. Pravú vianočnú
atmosféru navodili vianočné trhy, horúci punč a vianočné dekorácie v uliciach decembrovej Bratislavy.
K dokonalosti vianočnej nálady chýbal už len sneh :)).
Ajko“
V najbližších dňoch/mesiacoch ORM čaká:
• Podpis štatútu a voľby Obecnej rady mládeže
• Podpis memoranda o spolupráci organizácií
v obci
• Prezentácia koncepcie Obecnej rady mládeže
platformy obecnému zastupiteľstvu ako aj
obyvateľom obce.
Vladimír Škvarka ml.,
Mgr. Jana Mlynarčíková

„ŠKOLA INKLUZIONISTOV“ MÁ AJ V NAŠEJ ZÁKLADNEJ
ŠKOLE POMÔCŤ S INKLÚZIOU
Grantovo-vzdelávací projekt Škola inkluzionistov
v rámci programu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba?, ktorý Nadácia pre deti Slovenska otvorila druhýkrát, je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho
vzdelávania na prvom a druhom stupni základných
škôl. Riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo
hovorí: „Organizátori dobročinného Plesu v opere prišli
v roku 2017 s myšlienkou, aby sa zlepšili a rozšírili možnosti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.
Keďže v Nadácii pre deti Slovenska veríme, že inkluzívne
vzdelávanie je pre naše školstvo jednou z kľúčových oblastí, ponuka na spoluprácu bola pre nás veľkou výzvou.
Spoločne s odborníčkami a odborníkmi z organizácii
združených v Koalícii pre deti Slovenska sme sa pustili
do prípravy komplexného programu, ktorý by pomohol
školám zaviesť alebo posilniť princíp vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Naším
cieľom je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou
svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie
podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť tak v triedach pozitívnu atmosféru
spolupráce a prijatia.“
V školskom roku 2019/2020 sa aj naša škola dostala medzi 20 škôl zo Slovenska, ktoré boli zaradené do
programu a získali sme priestor na rozvoj vzdelávania
rešpektujúci individuálne potreby všetkých detí. Škola zapojením do projektu získala finančný grant vo
výške 1 000,- €, ktoré sú určené na realizáciu malých
projektov. Čo nás „prinútilo“ uchádzať sa o absolvovanie tohto programu?
Pôsobím v školstve už niekoľko desiatok rokov, najskôr ako učiteľka a v súčasnosti už dvanásty rok ako
riaditeľka školy. Neustále sledujem vývoj nášho školstva a nedá sa nevidieť z roka na rok stúpajúci počet
detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) v školách, nevynímajúc aj tú našu.
V tomto školskom roku máme 22,4 % žiakov z celkového počtu 205, ktorí majú vývinové poruchy učenia,
poruchy aktivity a pozornosti, narušenú komunikačnú schopnosť, zdravotné znevýhodnenie a iné.
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie študijných
výsledkov vo vzdelaní všetkých žiakov, vrátane žiakov
so ŠVVP a vytvorenie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom uplatňovania rovnakého prístupu
ku vzdelaniu, čo povedie ku zabráneniu predčasného
ukončovania školskej dochádzky. Realizáciou projektu chceme vytvoriť podmienky pre zvýšenie rozsahu
a úrovne vyučovacieho procesu so zameraním na
intervenciu v prospech ponuky kvalitného vzdelávania pre všetkých žiakov so ŠVVP. Zvýšením kvality
vzdelávania chceme umožniť žiakom získať potrebné
zručnosti a naštartovať potrebu ďalšieho vzdelávania.

Cieľom projektu je zlepšenie prístupu k vysoko kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu s cieľom zlepšenia
kľúčových kompetencií žiakov. Hlavný cieľ je napĺňaný prostredníctvom vytvoreného inkluzívneho tímu
školy zloženého zo špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa, výchovného poradcu, vedúceho predmetovej komisie a koordinátora prevencie sociálno-patologických javov. V našom záujme je realizovať
aktivity, ktoré budú zamerané na zlepšenie školskej
úspešnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP a tiež budú
zamerané na zlepšenie vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi navzájom. Špeciálny pedagóg bude poskytovať odborné špeciálno-pedagogické služby škole, v
záujme efektívneho fungovania školy ako systému, s
dôrazom na duševné zdravie žiakov a pedagógov v
školských podmienkach. Pedagogický asistent, s pomocou špeciálneho pedagóga, pomôže žiakom so
ŠVVP pri prekonávaní ťažkostí spojených s ich diagnózou. Bude pracovať podľa stanovenej náplne a individuálneho rozvrhu, ktorý mu umožní venovať sa viacerým žiakom počas výučby odborných predmetov.
Pedagógovia budú aplikovať počas vybraných hodín
aktivity zamerané na prehĺbenie empatie, zlepšenie
atmosféry, posilnenie vzťahov v kolektíve. Súčasťou
vyučovacieho systému budú aj ranné kruhy (nebudú
realizované ráno, ale podľa vhodnosti), zamerané na
zdieľanie prežívania žiakov v škole.
S inklúziou v škole nám pomáha Nadáciou pre deti
Slovenska pridelená regionálna konzultantka, Miriama Gerbová, ktorá už pedagógom našej školy sprostredkovala interaktívnu prednášku zameranú na jednotlivé znevýhodnenia formou aktivít, vďaka čomu si
učitelia vyskúšali aké je to byť v koži detí so ŠVVP a
poskytuje na ceste k inklúzii interaktívne techniky na
zlepšenie vzťahov v triede. Od septembra s konzultantkou intenzívnejšie spoznávame filozofiu inklúzie
a vytvárame vlastné stratégie.
Máme pred sebou ďalšie aktivity v tejto oblasti –
workshopy, vzdelávanie pedagógov, návštevu školy
dobrej praxe, ... .Vzdelávaním pedagógov sa rozšíri
pohľad na deti so ŠVVP. Predpokladáme, že sa podstatne zlepší stav žiakov, z hľadiska rozvoja ich čiastkovo oslabených schopností a školskej úspešnosti,
čo sa postupne prejaví na spokojnosti a sebavedomí,
sebahodnotení žiaka, pozitívnej zmene v rámci jeho
rovesníckej skupiny a podarí sa zastabilizovať progres
v jeho úspešnosti. Po ukončení projektu veríme, že
inklúzia nie je prínosom len pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ale pre každého pre učiteľov, deti aj rodičov.
Mgr. Iveta Kališová
riaditeľka ZŠ s MŠ Ľubeľa
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OKTÓBER PATRÍ SENIOROM
Život plynie ako voda a ani si neuvedomujeme, čo
nám ponúka. Netreba to brať ako samozrejmosť. Je
pekné ak viete, že okolo vás sú ľudia, ktorí vás majú
úprimne radi. Netreba sa uzatvárať do seba, ale treba nechať prúdiť pozitívnu energiu a rozdávať ľuďom
radosť.
Naša Základná organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku (ZO JDS) si 12. októbra 2019 znovu uctila
našich 11 jubilujúcich členov a pripravila krásne popoludňajšie posedenie. Prihovorili sa nám prizvaní
hostia: Ing. Erik Gemzický, PhD., MUDr. Elena Hrbčová. PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., Mgr. Jana
Mlynarčíková, Bc. Peter Slavkovský. V príhovoroch zaznelo, že je obdivuhodné, aké sú naše stretnutia živé
a úprimné. Všetci členovia boli obdarení kvietkom
a kalendárom na rok 2020.
Ďakujem výboru ZO JDS a členkám za krásne pripravenú miestnosť a výborné občerstvenie. Vďaka patrí
aj Martuške Vyšňanovej za krásne spomienky z našich
detských čias. Previedla nás našou obcou krásnymi
spomienkami „Ako sa žilo dakedy“. Naše posedenie
spestrili vtipnou scénkou Vincent Urban a Mária Ošková. Náladu nám zlepšovala Maruška Hlavnová. Srdečne chcem poďakovať v mene organizácie členkám
Martuške Turčiakovej a Anastázii Kanderovej, ktoré
tento rok dostali od Okresnej rady JDS v Liptovskom

Mikuláši Čestné uznanie II. stupňa.
Prajem všetkým dôchodcom ešte veľa pekných zážitkov, zmysluplnú jeseň života a krásne vianočné sviatky.
predsedníčka ZO JDS
Jozefka Slavkovská

POMÁHAME POTRAVINAMI
V roku 2014 sa rozbehla užšia spolupráca medzi Slovenským Červeným krížom a spoločnosťou Kaufland
v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi, humanitárnej a sociálnej činnosti, a po prvýkrát sa v tomto
roku zorganizovala aj charitatívna zbierka „Pomáhame potravinami“. Kládla za cieľ osloviť nakupujúcich
v obchodných domoch Kaufland a zapojiť ich do projektu tým, že môžu darovať trvanlivé potraviny. Vyzbierané potraviny mohli ďalej putovať príjemcom zo
strany jednotlivých územných spolkov Slovenského
Červeného kríža a tieto prostredníctvom miestnych
spolkov SČK tým, ktorí potravinovú pomoc najviac
potrebujú. Išlo prevažne o mnohopočetné rodiny,
osamelé matky s deťmi, dlhodobo chorých, seniorov, sociálne slabších občanov, prípadne ľudí, ktorí sa
často nie vlastnou vinou ocitli v sociálnej núdzi. Postupne si charitatívna zbierka nachádzala čoraz širšiu
podporu u zákazníkov obchodných domov Kaufland,
a tak sa z nej stalo tradičné podujatie, ktoré v tomto
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roku vstúpilo už do 6. ročníka. Pre zaujímavosť spomeniem, že v roku 2018 sa počas dňa 18. októbra
v 64 obchodoch Kaufland vyzbieralo 47 ton trvanlivých potravín, k čomu spoločnosť Kaufland pridala
ďalších 12 ton, čím pomohli takmer 3-tisíc rodinám
v núdzi po celom Slovensku. Do projektu je zapojený
aj Územný spolok SČK Liptov v Liptovskom Mikuláši
a prostredníctvom neho aj náš miestny spolok. Počas
doby trvania tohto projektu sme mohli pomôcť a obdarovať potravinami 21-krát aj našich spoluobčanov,
ktorí túto pomoc prijali s pokorou a úprimným poďakovaním. Je na nás, či sa do charitatívnej zbierky ako
zákazníci obchodného domu Kaufland zapojíme a využijeme možnosť nezištne pomôcť ľuďom v núdzi.
Najbližšie budeme mať na to príležitosť v roku 2020.
Spracovala: Mgr. Mária Kubíková,
predsedníčka MS SČK V Ľubeli
(použitý zdroj: ZVESTI – časopis SČK)

ADRIAN KALIŠ OPÄŤ ÚSPEŠNÝ SO SVOJOU SUČKOU
MUDr. Adrian Kališ, PhD. aj naďalej pretavuje svoju starostlivosť a cvičenie svojich psích „rodinných
príslušníkov“ do úspechov na rôznych súťažiach.
Tentokrát s mladou sučkou plemena Airedale teriér
menom Est Etiam Enigma (Ema) získal tieto ocenenia:
• Medzinárodná výstava psov Bratislava 27.10.2019
- výborná 1, CAJC, BOJ, klasifikácia na prestížnu výstavu psov v Birminghame (UK) – Cruft 2020
• Klubová výstava teriérov Viničné 16.11.2019- výborná 1, CAJC, Klubový víťaz mladých 2019,
• Medzinárodná výstava psov Nitra 6.-7.12.20192x výborná 1, 2x CAJC, 2xBOJ, 4. miesto BOG junior.
Vo veku 14 mesiacov Ema splnila podmienky pre
udelenie titulu Slovenský šampión krásy mladých a
Klubový šampión mladých. Srdečne gratulujeme!
-mm-

ČISTENIE PARKU A PRIESTRANSTVA PRED ZDRAVOTNÝM
STREDISKOM
Členky Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža v Ľubeli ani tento rok nesklamali. Priložili ruky
k dielu a postarali sa o vyčistenie priestranstva pred
Zdravotným strediskom a priľahlého parku, ktorý si
zobrali pod patronát. Brigádu pri hrabaní lístia zorganizoval výbor MS SČK v dvoch etapách, a to 25. októbra a 20. novembra 2019. Aby mohol splniť svoju
úlohu, potreboval pomoc nielen brigádnikov, ale predovšetkým priaznivé počasie. 25. októbra išlo o malú
skupinu brigádnikov, ktorí sa podujali vyčistiť priestranstvo pri zdravotnom stredisku a priestor pri hlavnej ceste. Brigáda nebola propagovaná a zúčastnili sa
jej členky výboru, menovite D. Mihalovičová, J. Budveselová, E. Kubíková, H. Obrcianová a pridala sa k nim

aj E. Urbanová. Nepriaznivé počasie a časté dažde
neumožnili členkám MS SČK ďalej pokračovať v práci.
Až 20. novembra sa počasie ako tak „umúdrilo“. Na
výzvu výboru zareagovali a brigády sa zúčastnili D.
Mihalovičová, B. Šimková, E. Urbanová, E. Kubíková,
J. Budveselová, Ž. Podhorová, V. Jurigová, J. Slavkovská, Z. Budveselová, M. Bubniaková, M. Vyšňanová, O.
Kubíková a M. Kubíková. Patrí im naše poďakovanie,
pretože aj ich pričinením sme splnili stanovenú úlohu
pripraviť park na zimný spánok.
Mgr. Mária Kubíková,
predsedníčka MS SČK v Ľubeli

Ulice našej obce 17. októbra zaplnili žiaci miestnej základnej školy s materskou školou v rámci
19. ročníka Behu o pohár starostu obce. Víťazi si
odniesli medaily a poháre, ale v krásne slnečnom
jesennom počasí vyhral šport. A všetkým žiakom,
aj tým, ktorí nevyhrali, patrí pochvala.
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V SKRATKE
Klub slovenských turistov Ľubeľa 7. decembra pripravil vedomostný kvíz, ktorého sa
zúčastnili aj súťažiaci z Vlách, Part. Ľupče a
Lipt. Sliačov. Súťažiacich bol pozrieť aj starosta obce Erik Gemzický, aj sa nachvíľu pridal k
ľubeľskému tímu, ale veru niektoré zdanlivo
jednoducho znejúce otázky boli náročné. Ale
nešlo ani tak o súperenie, ako o piateľské stretnutie sa a posedenie pri kapustnici.

DIVADELNÍCI OPÄŤ VYSTÚPILI V PRAHE
Víkend 13. – 15. septembra patril v Prahe
našim ochotníkom, ktorí pre Slovákov žijúcich
v Prahe odohrali komédiu Prahy!

CENA ZA NAJKRAJŠÍ TRANSPARENT JE UŽ DOMA
V súťaži o najkrajší transparent na futbalovom zápase ŠK SLOVAN BRATISLAVA - WOLVERHAMPTON
transparent našich žiakov najviac zaujal a páčil sa vyhlasovateľom súťaže. Ako odmena nám bolo
doručených 20 ks futbalových lôpt ADIDAS z ŠK Slovan Bratislava, ktoré budú slúžiť na hodinách
telesnej výchovy a na popoludňajšej mimoškolskej činnosti počas realizácie športových krúžkov.
Ďakujeme
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V SKRATKE
ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A NOVÉ
PRIESTORY MŠ OTVORENÉ
Slávnostným nástupom a zahraním štátnej
hymny sme 2. septembra v našej Základnej
škole s materskou školou zahájili nový školský rok. Taktiež boli otvorené nové priestory
materskej školy a bolo prijatých 19 nových
detí. Veľmi nás teší záujem o našu školu a pre
vedenie obce je kvalita a rozvoj našej školy
vysokou prioritou.

I. KALIŠOVÁ BUDE NAĎALEJ
RIADITEĽKOU ŠKOLY
Po uplynutí päťročného funkčného obdobia
sa po výberovom konaní riaditeľkou Základnej
školy s materskou školou v Ľubeli opäť stala
Mgr. Iveta Kališová, ktorú vymenoval do funkcie starosta obce Erik Gemzický. Pani riaditeľke
želáme mnoho úspechov, silnú trpezlivosť a veľa
spokojných detí aj rodičov!

ZABLAHOŽELALI SME JUBILANTOM
Obec Ľubeľa si aj v tomto roku, 5. novembra,
uctila občanov obce, seniorov, ktorí sa dožívajú okrúhlych jubileí. Starosta obce Erik
Gemzický vo svojom príhovore jubilantom
poďakoval za ich celoživotný prínos a spolu s
prítomnou obvodnou lekárkou Elenou Hrbčovou im zaželali hlavne pevné zdravie.
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ZODPOVEDNE V HORÁCH, BEZPEČNE NA PODHORÍ
Obyvateľstvo slovenského vidieka, zvlášť obcí hornatých regiónov severného a východného Slovenska, bolo
tradične bytostne späté s lesom a horským prostredím
vo všeobecnosti. Les poskytoval všetko potrebné pre
živobytie bez ohľadu na ročnú dobu a zdanlivo aj rastúce požiadavky na prírodné zdroje. Generáciám Slovákov napĺňal komory lesnými plodmi, a tým odvážnejším
aj zverinou. Tí, ktorí uprednostňovali hovädzinu alebo
bravčovinu pred divinou, v lese vždy našli dostatok krmiva alebo horských pastvín pre dobytok. Storočia drevo nebolo len zdrojom tepla počas mrazivých zimných
nocí, ale bolo surovinou, ktorá sa v rukách majstrov menila na náradie všetkého druhu potrebného na gazdovstve. Do drevených kolísok boli vkladaní novorodenci,
rovnako ako drevo poskytovalo poslednú službu tým,
ktorí v drevených rakvách spočinuli, keď nastal ich čas.
Napriek tomu, že zmocniť sa tejto suroviny ešte pred
polstoročím znamenalo nepredstaviteľne veľké úsilie
a námahu v porovnaní s technickým vybavením, ktorým disponujeme v súčasnosti, drevo bolo v minulosti
základnou a dostupnou surovinou pre budovanie príbytkov aj tým sociálne najslabším vrstvám obyvateľstva.
Les bol tiež ochrancom a bezpečnou skrýšou pred hordami cudzích nájazdníkov a votrelcov, ktorí terorizovali
obyvateľstvo a bezohľadne pustošili verejný aj súkromný majetok.
Čo sa stalo, že v ostatných rokoch nám les stále častejšie ukazuje svoju odvrátenú až nepriateľskú tvár? Prečo
pred nami schováva studničky a pramene so životodarnou vodou?! Prečo dopraje sotva priehrštie lesných plodov tam, kde ešte naši otcovia a matere plnili noše tak
vrchovato, že ako oni so štipkou preháňania vravievali:
„... až nás pod tou ťarchou cestou domov vtláčalo po kolená do zeme?!“. Prečo drevo, ktorého ťažba je v porovnaní s druhovou polovicou minulého storočia dvojnásobne vyššia, napriek všetkým teóriám o cenotvorbe na
voľnom trhu, sa ako stavebný materiál stáva dostupným
len pre príjmovo vyššie skupiny obyvateľstva alebo za
cenu enormného zadĺženia sa stavebníka? Prečo máme
stále väčší problém oddýchnuť si v prostredí, ktoré plnohodnotne možno označiť za skutočný les a nie na miestach, ktoré sú len v katastrálnych mapách označené za
lesnú pôdu a reálne sú to rúbaniská s rozlohou niekoľkých desiatok až stoviek hektárov?
To je len niekoľko z celej plejády otázok, na ktoré je
potrebné nástojčivo hľadať odpovede vo forme účinných opatrení, ak sa chceme v budúcnosti vyhnúť živelným pohromám, ktoré postihli podhorské obce južného a juhozápadného Liptova v polovici novembra tohto
roka. Ak by niekto ešte pred jedným či dvomi desaťročiami upozorňoval na nebezpečenstvo povodní v širšom
okolí ústia Mošnickej, Krížskej, Kľačianskej či Ľupčianskej doliny, bol by laickej verejnosti na smiech a pred
odbornou komunitou by sa natrvalo diskreditoval. Pro-

20

fil horskej krajiny s niekoľko stometrovým prevýšením
od prameňa väčšiny horských bystrín a potokov po ich
ústie do Váhu, len zriedka dlhších ako pätnásť kilometrov, takéto povodne prakticky takmer vylučuje. V čom
teda hľadať príčinu škôd na infraštruktúre obcí, inom
verejnom a súkromnom majetku spôsobených povodňami v ostatných rokoch v obciach Demänovská dolina, Demänová, Lazisko, Svätý Kríž, Dúbrava, Liptovské
Kľačany, Ľubeľa, Partizánska Ľupča a priľahlých sídlach?!
Prvotným, značne zjednodušeným skúmaním a alibistickým prístupom zbavujúcim nás priamej zodpovednosti za tento stav možno dospieť k záveru, že je
to daň za niečo, na čom máme zdanlivo len minimálny
podiel a to sú klimatické zmeny prejavujúce sa globálnym otepľovaním. To ono môže za dlhotrvajúce suchá,
ktoré devastujú na vlahu náročné smrekové monokultúry, za extrémne silné veterné smršte likvidujúce stovky hektárov ihličnatých lesov rovnako ako voči týmto vplyvom doteraz rezistentnejších listnatých lesov.
Abiotické (neživotné) škodlivé činitele sú odborníkmi
vo všeobecnosti pokladané za primárne, vytvárajúce
priaznivé podmienky pre zhubné pôsobenie širokého
spektra biotických (živočíšnych) škodcov. Odborníkmi
je práve im prisudzovaný druhý najvýznamnejší podiel
na škodách v lesných porastoch. Pri týchto záveroch je
však potrebné upozorniť na skutočnosť, že sú to závery
viac alebo menej tendenčné s cieľom zľahčovať vplyv
antropogénnych (človekom spôsobených) škodlivých
činiteľov. Dnes už rozhodujúca časť odbornej verejnosti, ktorá nemá na rozdiel od lesohospodárov, majiteľov
lesov, drevospracujúcej loby či developerských spoločností žiadne hospodárske záujmy v slovenských lesoch,
pripúšťa, že práve človek nesie rozhodujúci podiel na
postupnej degradácii lesných spoločenstiev.
Paradoxom je, že človek so svojim dobrým úmyslom
pretvoreným do snahy splniť príslušnú dikciu zákona
o ochrane lesa tým, že stanovuje lesným hospodárom
a majiteľom lesa čo najskôr spracovať drevnú hmotu po
vetrových či snehových kalamitách, prispieva k ďalšiemu reťazeniu škôd, iniciáciou ďalších pre les devastačných faktorov.
Nášľapnou mínou, ktorou rozsah pôvodných škôd graduje je práve časový limit stanovený štátnymi orgánmi
kompetentným lesným hospodárom a majiteľom lesa
pre spracovanie kalamitou získanej suroviny. Stanovený časový interval podmieňuje voľbu technických prostriedkov a technológií spracovania kalamitného dreva.
Spracovanie drevnej hmoty kalamitami postihnutých
lesných porastov je v súčasnosti nielen v štátnych, ale aj
privátnych lesoch delegované na externé spoločnosti.
Nedostatok firiem na trhu zameraných na ťažbu dreva
a snaha o znižovanie nákladov na ťažbu zo strany majiteľov lesov, tak umožňujú do tohto procesu vstupovať
aj spoločnostiam, ktoré nemajú komplexné vedomosti
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a poznatky o hospodárení v lese. Obstarávatelia týchto
služieb svoju pozornosť pri výbere dodávateľa prirodzene koncentrujú na odbornú spôsobilosť, možnosti
plnenia kvantitatívnych parametrov plánovaných objemov spracovania drevnej hmoty. Nie vždy je dostatočná
pozornosť v zmluvných vzťahoch venovaná zdanlivo
sekundárnym otázkam voľby technológie a technických prostriedkov ťažby a približovania v závislosti od
morfológie terénu, zaradenia lesov do kategórie podľa
významu (hospodárske, ochranné a pod.) a ďalších environmentálnych faktorov.
Zásadný podiel na vzniku škôd spôsobených novembrovými nadmernými zrážkami v našom regióne je
dôsledkom desaťročia ignorovaných pravidiel a zásad
zadržiavania a obehu vody v prírode. To platí aj pre dopadmi najvýznamnejšiu živelnú pohromu spôsobenú
pretrhnutím hrádze bývalého odkaliska vytvoreného
v minulosti š. p. Rudné bane Dúbrava v polovici novembra tohto roka. Hmotné a ekologické škody tejto havárie
odkaliska sú dostatočne známe relatívne širokou medializáciou udalosti, a preto nie je nutné venovať jej v tomto príspevku samostatnú pozornosť.
Potrebné je upozorniť na fakt, že zodpovednosť za haváriu delegovať len na bývalý štátny podnik Rudné bane
je jedným z lacných, rýchlych a laicky odôvodniteľných
záverov. V dobe vytvárania a situovania odkaliska v teréne nikto z kompetentných nemohol predpokladať, že
budúce generácie budú schopné v tak environmentálne extrémne zraniteľnom teréne, budovať zvážnice na
približovanie drevnej hmoty spôsobom, ktorý umožní
presmerovanie vodného toku pri jeho zatarasení priamo
do odkaliska?! Kolaps hrádze bol podľa predbežných záverov vyšetrovania spôsobený práve hromadením takto
zvážnicou presmerovanej zrážkovej vody do odkaliska.
V informačnom ústraní tejto skutočne dopadmi najťažšej živelnej pohromy gradujúcej priemyselnou haváriou však zostávajú škody na súkromnom majetku, cestnej infraštruktúre, distribučných energetických sieťach
v katastroch iných obcí, ako len samotnej obce Dúbrava.
Kolaps hrádze odkaliska v Krížskej doline mal na škody
v obci Ľubeľa len minimálny vplyv a nijako sa nemohol
dotknúť obcí situovaných mimo povodia Palúdžanky.
Prečo ku nim došlo minulý mesiac a to pri objeme zrážok, ktoré boli v minulých desaťročiach pomerne často
rovnako intenzívne, no bez takých dramatických dopadov?!
Pretože les stratil svoju absorbčnú schopnosť prijímať vodu v podobe kvapalných, ale aj pevných zrážok.
Poznáme množstvo faktorov, ktoré významne znížili
schopnosť lesa akumulovať v pôde zrážkovú vodu. Väčší
alebo menší podiel na ich vzniku a pôsobení má však
vždy človek, jeho vedomé alebo neodborné rozhodnutia zásadne meniace cirkuláciu vody v lesnom prostredí.
Prvým z týchto faktorov sú nielen kalamitou, ale aj plánovanou ťažbou odkryté, presvetlené a tým aj zaburinené rúbaniská. Aj v prípade, že sú hneď po ťažbe riadne
zalesnené podľa plánu obnovy lesa alebo prirodzeným
zmladením, vyžínanie v okolí sadeníc (ak je vôbec vy-

konávané) nemôže na svahoch liptovských hôr zabrániť
tomu, aby sa tieto pri kontakte so zrážkovou vodou neprejavovali ako slamená strecha na dávnych obydliach.
Vyschnutá, snehom každoročne poľahnutá nová vrstva
buriny dokonale imituje tento efekt a rýchlo odvádza
vodu do žľabov, ktorými sú v tomto prípade úžľabiny,
ústiace do hlavných horských dolín, kde v priebehu niekoľkých hodín niekoľkonásobne zvyšujú prietok nimi
tečúcich potokov.
Napriek sporom o autorstve projektu zabránenia vysušovania lesnej pôdy pod a nad vybudovanými zvažnicami vo svahovitom teréne, sa odborníci zhodujú, že
ihličnaté porasty niekoľko desiatok metrov nad takto
budovanými cestami sú vplyvom odkrytia spodných
štruktúr pôdy a tým neschopnosti zadržiavať vodu, odsúdené na vyschnutie v priebehu niekoľkých mesiacov,
maximálne do dvoch až troch rokov.
Aj tretí faktor zodpovedný za zrýchlený úbytok ihličnatých porastov má pôvod v zákonnom nariadení čo
najskôr spracovať kalamitnú drevnú hmotu spôsobenú
abiotickými činiteľmi. Odborní lesní hospodári sú pri
rozsiahlych kalamitách nútení spracovávať vyvrátené,
resp. v rôznej výške lámané stromy aj v období, kedy
to v minulosti, aj z dôvodu ochrany lesa pred biotickými škodcami, nebolo možné. Spracovanie kalamitného
dreva v jarných a letných mesiacoch tak neminimalizuje,

Terén po vetrovej kalamite, sklonom svahu a hospodárskou činnosťou nepriaznivý pre absorbovanie zrážkovej vody (foto: autor)

ale v čase priaznivých podmienok pre rozmnožovanie
akceleruje šírenie biotických škodcov na zdravé porasty.
Ekonomika a efektívnosť spracovania drevnej hmoty núti majiteľov lesov aj ťažobné spoločnosti využívať
v lesoch ťažkú techniku, ktorá nie je prispôsobená na
selektívny prístup pri ťažbe akýmkoľvek spôsobom napadnutej drevnej hmoty.
Dnes by sme len veľmi ťažko hľadali drevorubačov,
kočišov schopných z lesa bez negatívnych dopadov na
okolie vytiahnuť niekoľko poškodených stromov. Vstupovať do porastov s ďaleko výkonnejšou technikou sa
„moderným ťažiarom“ pre niekoľko kubických metrov
spracovanej drevnej hmoty nevypláca. To má za následok, že sa do nich vstupuje až keď je to ekonomicky
efektívne, to znamená keď objem ťažby je dostatočný
na to, aby sa poskytovateľovi služby vrátili náklady na
prevádzku techniky, budovanie prístupových ciest a iné
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nevyhnutné výdavky, a logicky bol generovaný primeraný zisk. Aj preto už dávno nie je rešpektované staré
lesnícke pravidlo, že holorubný spôsob ťažby by na jednotlivých plochách nemal šírkou prekročiť dvojnásobok
výšky porastu, v ktorom je táto forma ťažby realizovaná. Ak ku všetkým uvedeným faktoromprirátame aj keď
ojedinelú, ale stále nie zanedbateľnú mieru nedbalosti
či nenáročnosti pri tvorbe zmlúv s externými dodávateľmi služieb ťažby a približovania drevnej hmoty, resp. dodržiavania zmluvne dohodnutých podmienok, hospodárenie v lesoch môže mať ďalšie nežiaduce dôsledky.
Tolerovanie približovania drevnej hmoty v svahovitom
teréne kolmo na vrstevnice, zanechávanie odpadu po
ťažbe a spracovaní drevnej hmoty v okolí vodných tokov
alebo priamo v nich, spôsobuje pri zrážkach hromadenie vody v potokoch a riekach, upchatie priepustov pod
mostami a iné problémy vedúce k deštrukcii údolných
spevnených ciest a iných verejnoprospešných stavieb.
Objektívnosť týchto záverov, a tým aj potrebu zmeny
nášho prístupu k lesom, len ako k subjektu zdrojov surovín, je evidentná z priložených fotografií autora, argumentačne podporujúcich jeho tvrdenia spracované na
základe poznatkov získaných v Kľačianskej a Ľubeľskej
doline niekoľko dní po novembrových povodniach.
Ak sa pri využívaní potenciálu a zdrojov kumulovaných v našich lesoch dokážeme v budúcnosti správať
s rozumom a citom predchádzajúcich generácií, nebudeme sa musieť stále častejšie samých seba s obavou
pýtať, akú výšku spoluúčasti na škodách spôsobených
povodňami na našom majetku nám vymeria poisťovňa.
Objektívne, stále sme presvedčení, že sme v tom bez
spoluúčasti alebo len tolerujeme to, čo nám na jednej
strane poskytuje podiel zo zisku z hospodárenia v lese,
no už v blízkej budúcnosti možno za cenu nákladov na

náhradu škôd z tohto (ne)hospodárenia, ktoré budú
vyššie ako generované príjmy?!
Upozornenie na uvedené negatívne faktory hospodárenia v lesoch Liptova nemalo za cieľ vstupovať do
odborného riadenia kompetentných osôb a inštitúcií.
Zámerom autora je vyvolať diskusiu o tom, ako v hospodárskej praxi uplatňovať strategické rozhodnutia,
technické prostriedky a technológie s nižším podielom
negatívnych externalít na obyvateľov podhorských obcí
ako aktuálne uplatňovaný manažment procesov a využívaných prostriedkov ich realizácie.
-sm-

Deštrukcia (miestami 60 - 80 cm hlboká) spevnenej
lesnej cesty spôsobená vybrežením potoka

Nesprávne trasované zvážnice ideálne pre rýchly odtok vody z lesa
a zárodok povodní na dolnom toku horských potokov (foto: autor)
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Cesta zmenená na vodný tok nad obcou Liptovské
Kľačany (foto: autor)

NAŠE ZDRAVIE

PRVÁ POMOC PRI EPILEPTICKOM ZÁCHVATE
Epilepsia je ochorenie mozgu s rôznymi
príznakmi. Najalarmujúcejšou formou je náhle
bezvedomie s rytmickými kŕčmi všetkých svalov
tela. Bezvedomie a kŕče sú vyvolané náhlym
zvýšením elektrickej aktivity v mozgu, ktorá zruší
všetky normálne pochody.
Príznaky
Náhle bezvedomie s pádom na zem môže byť sprevádzané krátkym hlasným neartikulovaným zvukom,
prehnutie tela na pár sekúnd je nasledované rytmickými zášklbmi svalov celého tela. Kŕčovité zášklby (tonicko-klonické kŕče) sú najviditeľnejšie na končatinách
a trvajú niekoľko sekúnd až minút (najčastejšie do 90
sekúnd). Počas kŕčov je počuteľné sťažené dýchanie cez
zaťaté zuby, na perách sa tvorí pena zo slín, niekedy sfarbená do ružova z krvácajúcej pohryznutej pery. Koncové časti tela a sliznice sú sfarbené do modra pre vysokú
spotrebu kyslíka v extrémne namáhaných svaloch, po
skončení kŕčov postihnutý rýchlo zružovie. Počas záchvatu dochádza takmer vždy k mimovoľnému odchodu moču a často aj stolice. Po skončení kŕčov je postihnutý chvíľu v bezvedomí a postupne sa začína preberať
otvorením očí. Má snahu pokračovať v činnosti, ktorú
vykonával pre začiatkom záchvatu, snaží sa vstať a odísť.
Treba ho postrážiť, aby si neublížil, nespadol, nevbehol
na schody alebo do cesty. Nemusí ležať, ale keď ho nasilu zdržiavame, môže byť aj agresívny. Stav zmätenosti
trvá zvyčajne len pár minút, postihnutý vie postupne
povedať svoje meno, dátum narodenia, trvalé bydlisko.
Keď sa budeme pýtať na ochorenie epilepsia a užívané
liek pred nadobudnutím úplného vedomia, nedozvieme sa nič a získame dojem, že postihnutý ochorenie tají.
On si len nepamätá. Po záchvate sú mozog a svalstvo
unavené, postihnutý, ktorý nie je vyrušovaný, môže zaspať. Občas bývajú po záchvate na bočnej strane jazyka
drobné odtlačky zubov. Stačí jeden deň po jedle vyplachovať ústa čistou vodou.
Prvá pomoc
Zabrániť pádu a možným poraneniam je len teoretická možnosť pre nečakaný začiatok a rýchly priebeh.
Počas kŕčov bránime poraneniam tým, že hlavu postihnutého držíme vo vzduchu, aby ňou neudieral o tvrdú
podlahu. Ak rukami naráža do nebezpečných predmetov (napr. nábytok, radiátor), postihnutého odtiahneme o kúsok ďalej. Kŕčom nebránime, lebo sú také silné,
že to nie je možné (ak tak len za cenu zlomenín kostí).
Po skončení kŕčov musíme byť pripravení na nepokoj
a zmätenosť postihnutého. Je potrebné niekoľkokrát za
minútu opakovane čo najstručnejšie vysvetliť: „Ležte/
seďte, nikam nechoďte, mali ste záchvat...“. Po návrate
úplného vedomia je možné vypiť trochu tekutiny (lepšie
je uprednostniť zvlhčovanie pier navlhčenou plátennou

vreckovkou), prípadne užiť mimoriadnu dávku lieku užívaného proti epilepsii.
Obľúbené strkanie predmetov do úst medzi zuby
postihnutého pri epileptickom záchvate je škodlivým nezmyslom!!! Kŕč žuvacieho svalstva začína v okamihu vzniku bezvedomia, ešte predtým, než si ktokoľvek uvedomí, že ide o epileptický záchvat.
Po odznení kŕčov a zotavení je postihnutý o 45 – 60
minút schopný pokračovať v bežnej aktivite, okrem prác
na strojoch a zariadeniach vyžadujúcich mimoriadne
sústredenie.
Do zdravotníckeho zariadenia treba dopraviť alebo tiesňovú linku 155 aktivovať:
• u postihnutého s poranením vyžadujúcim chirurgické ošetrenie,
• v prípade, že po prvom záchvate príde do 30 minút
opakovaný záchvat,
• ak kŕče neprejdú samé od seba do 10 minút,
• bezvedomie po skončení kŕčov trvá viac ako 10
minút,
• postihnutý je na verejnosti bez sprievodu dospelej
osoby.
Keď je svedkom záchvatu osoba, ktorá postihnutého pozná a vie, že priebeh záchvatu bol rovnaký ako
v predchádzajúcich prípadoch, môže zostať na mieste
pod dohľadom v trvaní asi 2 hodiny. Keď mal záchvat
iný priebeh alebo je to prvý záchvat v živote, mal by byť
vyšetrený neurológom.

Obrázok 1 Držanie hlavy postihnutého pri epileptickom záchvate
(zdroj: https://br.depositphotos.com/80947986/stock-illustration-unconscious-person-support-the-head.html)

Inštrukcie o poskytovaní prvej pomoci pri epileptickom záchvate podané humornou formou hercom
Michalom Kubovčíkom si môžete potrieť vo videu:
BAŠTRNG - SEPRP – Epilepsia na https://www.youtube.
com/watch?v=oOpYVpzJQkI.

Zdroj: DOBIÁŠ, V.: 5P Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov. Bratislava: Dixit, 2017, 302 s.
ISBN 978-80-89662-24-1.
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V NAŠEJ OBCI ZAČALA ORDINOVAŤ DETSKÁ LEKÁRKA
Po viac ako dvoch rokoch
začala v Zdravotnom stredisku v Ľubeli ordinovať detská
lekárka MUDr. Miriam Tomová. Ordináciu otvorila 2. septembra 2019 slávnostným
prestrihnutím pásky spolu so
starostom obce Ing. Erikom
Gemzickým, PhD. a s vedúcou
Odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja PhDr.
Silviou Pekarčíkovou. Starosta v
príhovore poďakoval aj poslancom obecného zastupiteľstva
a vyzdvihol, že práve dnes, keď
je vo všeobecnosti problém
mať lekárov na ambulanciách v
obciach, je Ľubeľa takpovediac
výnimkou.

Detská ambulancia má nasledovné ordinačné hodiny:
PRE CHORÝCH
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

8:00 – 12:00
12:00 – 15:00
8:00 – 12:00
12:00 – 15:00
8:00 – 12:00
Poradie pacientov určuje lekár

Prevencia, poradňa, návštevy
pozvaní pacienti
12:00 - 14:00 pre pozvaných
8:00 - 12:00 pre pozvaných
12:00 - 14:00 pre pozvaných
8:00 - 12:00 pre pozvaných
---------------

Odbery: na odbery sa pacienti objednávajú
7:00 – 8:00
príjem materiálu, odber krvi
7:00 – 8:00
príjem materiálu, odber krvi
7:00 – 8:00
príjem materiálu, odber krvi
7:00 – 8:00
príjem materiálu, odber krvi
7:00 – 8:00
príjem materiálu, odber krvi

Telefonický kontakt: 044/5595599
Zmluvné zdravotné poisťovne: VšZP a.s., Dôvera a.s., Union a.s.
-mm24

ČLENKY ÚNIE ŽIEN ZORGANIZOVALI TVORIVÉ DIELNE
Tradícia tvorenia v organizácii Únie žien Slovenka
v Ľubeli pokračovala aj tento rok. Po dušičkovom
aranžovaní nám tentoraz učarovalo pletenie košíkov. Materiálom na pletenie bol pedig, z ktorého
sme si uplietli rôžnofarebné košíčky pod vedením
pani Ružičkovej z Bobrovca. Vydarili sa nám nádherné diela, ktoré zdobia naše príbytky. Chceli by
sme ešte absolvovať pokročilý kurz a získať nové
zručnosti.
-em-

NOVINKA V NAŠEJ ŠKOLE – DOPRAVNÉ IHRISKO
Projekt detského dopravného ihriska v areáli našej
ZŠ s MŠ Ľubeľa sa stal realitou na jeseň 2019. Dopravnú výchovu ako jeden z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie tak môže škola odteraz využívať aj pri praktickom výcviku. Deti sú
veľmi zraniteľní účastníci cestnej premávky a jej pravidlá je potrebné zvládnuť nielen teoreticky, ale nacvičiť si ich aj v praxi, napríklad v bezpečnej zóne školského dopravného ihriska, ktoré budeme využívať v
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, v záujmových útvaroch či v popoludňajších aktivitách ŠKD.
Pomocou vzdelávacích aktivít budeme utvárať elementárne poznanie o fungovaní dopravy, pripravíme
naše deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb
na bicykli v cestnej premávke, čím môžeme prispieť k
zníženiu počtu dopravných nehôd zapríčinených deťmi. Veríme, že čas, ktorý deti strávia na tomto ihrisku,
pomôže zvýšiť ich opatrnosť pri ceste do a zo školy a
že z nich vyrastú ohľaduplní a disciplinovaní účastníci
cestnej premávky. Či už ako chodci, cyklisti, korčuliari alebo neskôr vodiči motorových vozidiel. Súčasťou
detského dopravného ihriska je vodorovné a zvislé
dopravné značenie vrátane kruhového objazdu podľa
technických normatívov a všetko, čo je potrebné na
praktickú dopravnú výchovu simulujúcu reálne situácie. Ihrisko bude vybavené bicyklami, kolobežkami a
odrážadlami pre rozvoj koordinácie.

Na vybudovanie detského dopravného ihriska bol
použitý výťažok z plesov, ktoré škola organizovala
a z finančného príspevku Občianskeho združenia „Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Ľubeli ( 2 % zo zaplatenej dane). Všetkým, ktorí nám pomáhali, patrí nesmierna vďaka. Veríme, že prispeli k tomu, aby všetky
cesty našich žiakov vždy končili šťastne a ich príchody
do cieľa boli bezpečné.
Mgr. Iveta Kališová
riaditeľka ZŠ s MŠ Ľubeľa
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OBECNÁ KNIŽNICA
Obecná knižnica v Ľubeli pracovala v tomto roku
len prvé 4 mesiace. Počas tohto obdobia sa do knižnice prihlásilo 38 čitateľov, z toho 9 detí do 14 rokov. Zo širokej ponuky kníh si návštevníci knižnice
vypožičali celkom 427 knižných zväzkov a 106-krát
boli zapožičané časopisy (Život a Slovenka), ktoré
knižnica objednáva. Z uvedeného počtu kníh si
deti zapožičali 89. Do knižnice zavítalo 172 návštevníkov, z toho 55 detí. Už tradične pani knihovníčka
v mesiaci marec v knižnici privítala pri príležitosti
„Mesiaca knihy“ našich nádejných čitateľov z Materskej školy. Porozprávala im o práci knihovníka,
ako sa majú v knižnici správať, ako sa majú o knihy
starať a čo všetko sa môžu z kníh dozvedieť. Deti
mali možnosť prelistovať si knihy, ktoré ich najviac
zaujali – boli to najmä knihy o zvieratkách, prírode,
vesmíre, nechýbali ani knihy o futbale alebo o au-

tách. Dievčatám sa najviac páčili rozprávkové knižky. Na záver príjemného stretnutia pani knihovníčka
poďakovala deťom za návštevu a pripomenula im,
že do knižnice môžu prísť kedykoľvek v sprievode
rodičov. Začiatkom mája bola knižnica pre verejnosť zatvorená. Bolo potrebné uskladniť viac ako 5-tisíc knižných zväzkov a pripraviť priestory na úpravy
v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu. V knižnici
bola vymenená podlaha, okno, kúrenie a taktiež
regály na knihy. A aby čitatelia neprišli o novinky,
ktoré sa objavili na knižnom trhu počas roka, pani
knihovníčka zakúpila a knižný fond obohatila o 54
nových kníh. Vynovené priestory knižnice privítajú
svojich čitateľov začiatkom roka 2020.
Mgr. Mária Kubíkova, knihovníčka

VYBERÁME Z KRONIKY OBCE ĽUBEĽA
OBECNÝ STOLNOTENISOVÝ KLUB ĽUBEĽA
Klub, ktorý má v obci dlhoročnú tradíciu – Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa - si v roku 2018 pripomenul 40. výročie svojho vzniku.
Začiatky oficiálnej činnosti stolného tenisu v Ľubeli sa datujú do roku 1978, keď skupina nadšencov
na čele s Karolom Zubajom založila pri TJ Partizán
Ľubeľa stolnotenisový oddiel. V tej dobe to však nebola jednoduchá záležitosť, a bolo potrebné vynaložiť nemálo úsilia, presvedčiť zodpovedných ľudí
o pozitívach tejto myšlienky. Nakoniec vynaložená
námaha priniesla svoje ovocie a novozaložený oddiel v súťažnom ročníku 1978/1979 vstúpil do prvej
sezóny. Prvými hráčmi oddielu boli Pavel Bubniak,
Ladislav Kandera, Ľubomír Kubík, Pavol Kubík a Karol Zubaj. Prvý oficiálny majstrovský zápas odohralo toto družstvo proti Pavčinej Lehote a hneď
dosiahlo aj prvé víťazstvo v pomere 6:4. Tréningy
aj majstrovské zápasy prebiehali v telocvični ZDŠ
Ľubeľa a okrem hráčov stolnotenisového oddielu
sa ich často a radi zúčastňovali aj neregistrovaní
hráči, z ktorých mnohí sa postupne stávali aj členmi
a hráčmi oddielu. S pribúdajúcim počtom hráčov
sa postupne zvyšoval aj počet družstiev a v časoch
najväčšieho rozmachu mal stolnotenisový oddiel
v majstrovských súťažiach tri družstvá dospelých
a jedno družstvo žiakov pri celkovom počte 22 aktívnych hráčov.
V prvých rokoch nového milénia sa začala do popredia dostávať otázka spôsobu ďalšieho fungova26

nia stolnotenisového oddielu v obci. Po mnohých
vnútroodielových diskusiách padlo rozhodnutie
o odčlenení stolnotenisového oddielu od TJ Partizán Ľubeľa, ktoré aj s prispením orgánov TJ prebehlo korektne a bez najmenších problémov. Súbežne
s tým spracoval prípravný výbor stanovy nového
klubu a po registrácii na ministerstve vnútra vznikol 12.6.2002 Obecný stolnotenisový klub Ľubeľa ako občianske združenie s právnou subjektivitou. Prvým predsedom klubu sa stal jeden zo
zakladajúcich členov stolnotenisového oddielu
a nestor stolnotenisového oddielu v Ľubeli Karol
Zubaj. Postupne sa na predsedníckej stoličke vystriedali Ladislav Kandera, Vladimír Guoth, Ján Oško
a v súčasnosti šéfuje klubu Dušan Hrnčiar ml. Klub
má momentálne 21 aktívnych hráčov v štyroch
družstvách mužov. Okrem majstrovských súťaží je
klub častým usporiadateľom Majstrovstiev okresu
jednotlivcov a tradičného Turnaja veteránov Liptova. Nezabudnuteľnú športovú ale najmä spoločenskú atmosféru má domáci Vianočný turnaj o najlepšieho hráča klubu, ktorý pravidelne vypĺňa
prestávku v majstrovských súťažiach počas vianočných a novoročných sviatkov.
Z podkladov kroniky klubu a so súhlasom predsedu
Ing. Dušana Hrnčiara spracovala
Mgr. Mária Kubíková, kronikárka obce

DUŠAN BENČO A JEHO (NIELEN) KUCHÁRSKE ÚSPECHY

Náš mladý spoluobčan Dušan Benčo, študent Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš získal v tomto
roku dve významné umiestnenia. Prvé na slovenskej gastronomickej súťaži Tatranský kuchár 2019,
ktorá sa konala na Štrbskom Plese. V silnej konkurencii získal krásne tretie miesto. Dušan musel pripraviť v časovom limite 50 minút tri porcie súťažného jedla s dôrazom na dodržanie technologických
postupov, zaujímavú kombináciu surovín, dochutenie, styling a hygienu. Povinnými surovinami boli
prepelica, smrekové výhonky a šafran. Jeho súťaž-

né jedlo bolo: Prepelica plnená šafranovou fášou,
sous-vide prepeličie vajíčko, topinamburové pyré s
medvedím cesnakom, mrkvový toast a espuma zo
smrekových výhonkov.
Ďalší úspech získal na kontinentálnej kuchárskej
súťaži World Chefs Gastromak 2019 v Ohride v Macedónsku. Dušan Benčo sa jej zúčastnil ako prvý
junior zo Slovenska a to hneď v troch súťažných
disciplínach. Vybojoval zlato, bronz a pohár pre absolútneho víťaza. Dušan súťažil v príprave hydiny, za
ktorú uvaril zlatú medailu a pohár absolútneho víťaza. Zaujímavo skombinované kačacie prsia sous-vide s tekvicovým krupotom a pečenou cviklou
pozitívne ocenila náročná porota. V ďalšej kategórii predviedol tradičné slovenské jedlo z bravčovej
panenky s hubovými šúľancami a jeho odmenou
bol bronz. Najťažšou kategóriou bol black box, kde
súťažiaci nevedia, z akých surovín budú variť. Ich
úlohou je pokrm nielen vymyslieť, nanormovať, ale
aj vhodne skombinovať chute a styling. Dušan si
výborne poradil aj s touto disciplínou a získal tretie
miesto.
Všetci vieme, že Dušan je aj zanietený reprezentant Ľubele vo futbale, čo je príkladom toho, ako
krásne sa dajú skĺbiť dve diametrálne odlišné činnosti alebo záľuby. Srdečne gratulujeme a prajeme
veľa úspechov aj do ďalších dní!
-mm-

POVEDZME TO PO ĽUBEĽSKY
Babračka- zdĺhavá nepríjemná práca
Babriť- kaziť, znehodnocovať
Bagateľ- niečo nepodstatné, bezvýznamné
Bantuvať- vyrušovať, znepokojovať
Béka- šiška z ihličnatého stromu
Bokombrady, bokombardy- zarastené miesta
medzi ušami a lícami
Brézle- strúhanka
Brnavá (mačka) – sivá melírovaná
Buksa- nádoba
Cedák- cedidlo
Colštok- meter, nástroj na meranie dĺžky
Corta- odroda, druh
Čihí- doľava
Datorý, podatorý- niektorý

Dobiedzať- nedať pokoj
Dogabaný- nevkusne upravený alebo oblečený
Droby- vnútornosti, črevá
Duluvať- hľadať, prehľadávať
Fasuvať, vyfasuvať- získavať, získať
Filcáky- nohavice alebo čižmy zhotovené z materiálu filc
Firhang- záclona
Foršta- hrubá doska
Gabnúť- zobrať, ukradnúť
Gágor- hltan, hrdlo
Geudžať- plakať
Habať- brať
-mm-
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ŠPORT

FUTBALOVÁ JESEŇ 2019 TJ PARTIZÁN ĽUBEĽA

Táto futbalová jeseň našej TJ vlastne začala už pred
letom, a to koncom jarnej časti súťaže 2019, keď v mesiaci jún sme museli preložiť všetky majstrovské domáce zápasy našej mládeže, ale aj ,,A“ mužstva na ihriská
súperov alebo na ihrisko do Sv. Kríža. Už v jarnej časti
súťaže padlo v našich radoch vážne rozhodnutie zrekonštruovať konečne hraciu plochu hlavného ihriska,
ktorá patrila medzi tie najhoršie v okrese. Napriek
tomu, že sme nemali na to finančné prostriedky, naše
rozhodnutie bolo pevné a pustili sme sa s obrovským
rizikom niečo robiť aj bez peňazí. Práce na rekonštrukcii nám realizovala firma Greenservis hneď od začiatku júna. Následne po zrealizovaní prepieskovania
a preosiatia celého ihriska sme pokračovali ďalším
krokom, zavlažovaním. Po ukončení všetkých prác od
Greenservisu a výmene trávnika v päťkách brankovisiek nasledovala veľká starostlivosť o ihrisko v podaní
pána Viktora Bukovinského, ktorý permanentne ihrisko zavlažoval a pravidelne kosil 2x týždenne. Táto rekonštrukcia nebola až taká jednoduchá ako sa zdala.
Museli sme preložiť nielen júnové zápasy z jarnej časti
súťaže, ale aj augustové zápasy jesennej časti súťaže
tak, aby sme ich hrali von u súperov. Nie vždy bolo ľahké dohodnúť sa so súpermi, ale svojou odhodlanosťou
sme to zvládli. Finančné prostriedky na zavlažovanie
ihriska približne vo výške cez 3 000,-EUR sme vo väčšej
miere získali vďaka pomoci obce. Formou brigád sme
sa zapojili do demontáže kúrenia v kultúrnom dome
pod vedením Andreja Suchého a prispeli nám aj niektorí miestni podnikatelia a živnostníci. V lete sme
tiež svojpomocne dokončili bariéru okolo celého
ihriska, ktorú sme stihli aj natrieť základnou farbou.
Na svojpomocných brigádach, či už v kultúrnom
dome alebo na ihrisku, sa podieľali okrem členov vý-
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boru TJ a dobrovoľníkov aj naši dorastenci a niektorí
starší žiaci. Nemalou časťou sa na realizácii prepieskovania ihriska podieľal aj pán Ján Bubniak. V lete sme
sa zapojili do projektu SFZ na roky 2019 – 2021. Podali
sme žiadosť o prefinancovanie rekonštrukcie hracej
plochy (vlastne to, čo sme už urobili) a výmenu, poprípade rekonštrukciu striedačiek. Začiatkom novembra sme sa dozvedeli radostnú správu a VV SFZ nám
schválil v tomto projekte na roky 2019 – 2021 sumu vo
výške 13 000,- EUR. Veľká časť týchto peňazí bude použitá na prefinancovanie už zrekonštruovanej hracej
plochy. Zvyšné peniaze sa použijú na rekonštrukciu
striedačiek, ktorá sa budú realizovať pravdepodobne
v druhej polovici roka 2020.
No ale poďme k jednotlivým našim družstvám...
Celá letná príprava všetkých družstiev prebiehala
na našom multifunkčnom ihrisku alebo na ihriskách
iných obcí. Do jesennej časti súťaží sme prihlásili
mladších žiakov v kategórii U13 malý futbal, starších
žiakov v kategórii U15 veľký futbal, dorastencov v kategórii U19 veľký futbal a dospelých v 6. lige Liptovského FZ. Všetky tri mládežnícke družstvá zodpovedne a odhodlane vedie pán Peter Droppa, ktorému
týmto ďakujeme za zodpovednú prácu a každodenný
pobyt na ihrisku! Jeho mladší žiaci po jeseni skončili
na peknom 2. mieste. Starší žiaci potvrdzovali svoju
kvalitu z minulej sezóny a momentálne sú vo svojej
kategórii na 3. mieste. Dorastenci po rôznorodých
výsledkoch a hlavne v oklieštených zostavách hrajú
opäť veľký futbal a sú v strede svojej skupiny na 4.
mieste. Ihrisko nám viac ožilo cez týždeň, keď nám
pribudli aj maličkí futbalisti a futbalistky (takzvaní
prípravkári - škôlkari), ktorí tiež ako ostatní trénujú
dvakrát do týždňa a sú pod vedením pána Ivana

ŠPORT
Kohúta, ktorý sa vrátil do Ľubele pomôcť futbalu.
V ,,A“ mužstve nedošlo k nejakým výrazným
zmenám. Niektorí hráči sa vrátili do materských klubov, iní sa zotavujú z poranení. Do mužstva prišiel
skúsený Igor Vyskočáni a mladý talentovaný Vratko
Tomek. V priebehu jesene sa pridal aj brankár Roman Benčo. Počas jesennej časti po neuspokojivých
výsledkoch došlo aj k výmene na trénerskom poste.
Mužstvo momentálne vedie pán Igor Vyskočáni a napomáha mu Branko Kubík. Po priaznivých výsledkoch
v závere sezóny stojíme na 4. mieste o šesť bodov za
prvým mužstvom. Veríme, že káder ostane pokope
a doliečia sa ešte aj poranení hráči, aby sme zimnú
prípravu odštartovali úspešne.
Ihrisko sme po rekonštrukcii hracej plochy oficiálne
otvorili Športovým dňom 1. septembra 2019, kde sa
odohral otvárací zápas medzi družstvami SNS Liptov
a SNS Orava. Potom nasledoval majstrovský zápas
starších žiakov a na záver majstrák ,,Áčka“. Pomedzi
zápasy sa uskutočnilo, za pomoci obce, odovzdanie
ocenení mládežníckym hráčom vo všetkých kategóriách za uplynulú sezónu. Ocenenia odovzdal poslanec
NR SR pán Dušan Tittel a náš pán starosta Erik Gemzic-

ký. Ďalším doplňujúcim programom tohto dňa bolo
aj maľovanie na tvár, prehliadka historických vozidiel
a hasičský útok dievčat z dobrovoľného HZ Ľubeľa.
Samozrejme sme grátis rozdávali výborný gulášik od
Vladka Urbana st. a bolo pripravené aj občerstvenie
v šenku. Na tejto akcii sa podieľala aj Rada mládeže
Ľubele, ktorá zabezpečila ozvučenie tejto akcie a pomohla v šenku s predajom občerstvenia v podobe
chleba s cibuľou. Odvtedy sa na ihrisku hráva naplno
skoro každý deň.
V mene predsedu TJ chcem poďakovať za pomoc
a ústretovosť obci Ľubeľa, miestnym živnostníkom
a podnikateľom, ktorí svojou malou alebo veľkou mierou prispeli k tohtoročnému skvalitneniu a skrášleniu
nášho športového areálu obce Ľubeľa. Pre rok 2020
sme znovu zaregistrovaní ako poberatelia 2 % dane.
Preto by som chcel požiadať všetkých, ktorí môžu,
nech pomôžu. Ďakujeme za každé percento. Prajem
všetkým ešte krásne požehnané sviatky.
Marian Matejovie,
predseda TJ Partizán Ľubeľa
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ĽUBEĽA, TRADIČNÉ PRIEZVISKÁ, ONOMASTIKA
Ľudia už v počiatkoch svojej existencie potrebovali
rozlíšiť a pomenovať svojich príbuzných a tiež členov
komunít blízkeho a širšieho okolia. A na to využívali postrehy, ako človek vyzeral, kedy a kde sa narodil,
aké mal vlastnosti a iné. Postupom času sa
z toho
vytvorili mená a neskôr aj prímenia. V našej predkresťanskej spoločnosti prevládali najmä slovanské mená
napr. Rastislav, Dobroslav. Prijatím kresťanstva sa
uchytili biblické mená, prípadne prienikom civilizácii
germánske, ugrofínske a ďaľšie.
Do 17. storočia v podstate stačil výber mien, poprípade sa pomohlo prímením, odkiaľ človek pochádzal,
napr. Ján Jesénius, čiže Ján z Jesenia. Nárastom počtu
obyvateľov však toto nestačilo a u nás cisár Jozef II.
zákonom zaviedol v roku 1786 systém dvoch mien,
teda mena a priezviska. Priezvisko sa dedilo, mená sa
dávali pri krste. U žien sa pri vydaji preberalo manželovo priezvisko, u nás spravidla s pridaním prípony
-ová.
Čiže vývoj a početnosť priezvisk má svoju históriu.
U nás na Slovensku podľa sčítania v roku 1995 existovalo 230 011 rôznych priezvisk. Najpočetnejšie priezvisko bolo Kováč, Kováčová, a to 68 147- krát, potom
nasledovali Horvát, Tóth, Varga.
V našej Ľubeli je samozrejme poradie iné. Síce
máme aj Kováčovcov, ale najpočetnejšie je priezvisko
Kubík, Kubíková. Podľa dostupných informácií naši
Kubíkovci predbehli početnosťou aj mesto Žilina a na
treťom mieste umiestnený Horný Vadičov. Historicky prvý Kubík zaznamenaný v kronikách bol v r.1695
Matej Kubík
z Ivančinej pri Martine. Toto priezvisko vzniklo z biblického mena Jakub, Johagobh, čiže
držiaci za pätu, vo význame druhorodený, následne
hovorovo Jakubík, Kubko, a nakoniec Kubík. Priezvisko Kubík sa ujalo aj v Čechách a priam hymnou Kubíkovcov sa tam stala pieseň Štrnást Kubíků od Ivana
Mládka. Odporúčam pozrieť a vypočuť si trochu hudby, ako Mládek vezie na Tatre 138 Lojzu, Venca, Jardu
a ostatných do hospody u Rotundy. Do tohto slovného základu patria aj priezviská Kubina, Kubala, Kubo.
Ďalšie priezviská z hľadiska početnosti v Ľubeli sú priezviská Bubniak, Budvesel. Nejaké dostupné informácie o vzniku týchto priezvisk nie sú, ale
pri priezvisku Budvesel je viacmenej jasné, z akého
prídavného mena vychádza, u priezviska Bubniak
sú náznaky, že vývojom z názvu povolania Bubeník
následne Bubník a napokon Bubniak. O tom, že písmenová zámena písanej formy priezvisk je pomerne jednoducho možná, svedčia aj záznamy o našich
predkoch, ktorí okolo roku 1900 išli za prácou do
Ameriky. Záznamy spracoval PhDr. Juraj Lašsuth a
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boli uverejnené v Ľubeľských novinách, keď jednotliví Bubniakovci boli do vysťahovaleckej knihy napísaní
ako Bubniak, ďalší ako Bubnjak a iný ako Bubning, a
napríklad Šimo bol zmenený na Limo, ba dokonca na
Sinio. Samotné priezvisko Šimo vzniklo z hebrejského
Simon, v preklade počúvajúci a patrí sem aj priezvisko Šimko.
Priezvisko Švec patrí v Ľubeli tiež medzi tie najpočetnejšie. V rámci Slovenska sa vyskytuje približne 2
500-krát vo viac ako 400 lokalitách, najmä okolo Zlatých Moraviec. Je to príklad vzniku priezviska z povolania. Dnes už málokto vie, že ten kto šil, opravoval
obuv, bol švec, ševc zo slovného základu šiť. Pre jednoslabičnosť tohto slova sa pre nejakú rýchlo urobenú činnosť používa najmä v rozprávkach prípoveda
– skôr než povieš švec.
Mnoho je aj priezvisk Vyšňan, Vrbenský. Pri prvom
je vznik pomerne jasný, veď aj teraz sa používa delenie na vyšný a nižný koniec dediny a Vrbie či Vrbové
nájdeme na mape aj dnes.
Priezvisko Urban pochádza z latinčiny a v podstate značí mešťan. Význam tohto slova sa zachoval aj v
slovách ako urbanizácia a aj v teraz modernom urban
trende.
Turčiak, Turčáni, Turčiačik a ďalšie podobné priezviská sa podľa jazykovedcov vo všeobecnosti viažu
k oblasti Turiec, zahŕňajúca okolie Martina. Niekto by
síce mohol namietať, a čo tak Turčín Poničan?! Čiže turecký pôvod? Nie, samotný geografický názov Turiec
bol slovanského pôvodu dávno pred príchodom Turkov do Európy.
Biblia nám dala aj Jozefa, s významom Boh ti dá,
aj dnes najoslavovanejšie mužské meno. Po domácky
Jožko, toto vývojom na priezvisko a s trochou alkoholu a tupým husím brkom u notára bol Oško.
Či chceme, či nechceme tisíc rokov uhorského spolužitia s Maďarmi, Chorvátmi, Bosniakmi spojených
samozrejme aj s miešaním národov, zvykov, slovnej
zásoby prinieslo aj do Ľubele nové priezviská. Tak sa
zdá, že jediné vysvetlenie pre priezviská Kandera,
Kendera, Kendoš je konope, v maďarčine kender. Čiže
ten, čo sa nejakým spôsobom dostal do styku s konope, mohol dostať do vienka toto priezvisko. Druhá
možnosť je, že po latinsky je svietiť candeo a výrobca
sviečok po maďarsky kendler. Tak si, prosím, vyberte.
A aj pre Gemzický je podobné vysvetlenie, keď základ „gem“ sa z okolitých jazykov nachádza tiež iba v
maďarčine a značí vahadlo na studni v puste, alebo je
tu aj možnosť s juhoslovenským regiónom a hradom
rovnakého mena Gemer, ktorých vlastníkom bol vraj
veľmi dávno rytier Gumur.

Z biblického Johanán, Boh je milostivý pochádza
naše Ján a množstvo variácií priezvisk, od hrdinského
Jánošíka po naše Janči, Jančí, Janičina, ale aj Jaško.
Od Mikuláša, grécky Nikolaos, po domácky aj Miko,
Mičo vznikli aj u nás sa nachádzajúce prímenia Mičán,
Mičuda, Mikita. Od Michala s významom Bohu milostivý, cez krajovo Mihal máme Mihalovičovú.
A máme mnoho priezvisk vychádzajúcich z mena
Juraj, pôvodne Georgius čiže roľník. U nás máme niekoľko Jurigovcov, Jurisa aj Jurščáka. Nárečovo sa Jurajovi hovorilo aj Dzuro, Dzuri, Ďurčo a z toho Durec,
Durdík, a aj nám známe Dzúr, Dzúrik, ale aj Durný.
Ešte trochu menej sa vyskytujúce priezviská ako
Antol z rímskeho Anton, čiže popredný, Ferianc odvodené od starogermánskeho Frank, následne meno
František, po maďarsky Ferenci, Toma a Tomko od
Tomáša, hebrejsky Teóma znamenajúce dvojča.
Taktiež Magerčiak, Magera, kde antroponomastici,
čiže vedci zaoberajúci sa vznikom priezvisk, predpokladajú vznik tohto priezviska z nemeckého magen
znamenajúce chudý, štíhly. Niektorí sa však prikláňajú
k základu maier čiže majer, statok.
Krátky kožený kabátik alebo tiež guba na krk sa

krajovo nazývali hazucha. A od výrobcov týchto vecí
vzniklo priezvisko Hazucha.
Zaujímavé sú priezviská Hulej, Húlek, Hulec. Tu sa
vedci zhodli na tom, že je to od slovanského základu
hulať, čiže veseliť sa, česky hulákať, ukrajinsky huliati,
rusky guljať.
Ďalej máme plno relatívne ľahko vysvetliteľných
priezvisk Gejdoš, od muzikanta gajdoša, Škvarka,
Škvarček, Lúčan, Hrnčiar, Podhor, Krajči a iné. Ale
pozor, lebo nie všetko je naozaj také jednoduché.
Taký Macík. Každý povie od medveďa, maca, macíka.
Ale nie je to tak. Je to od mena Matej, regionálne aj
Macej.
No a jedno priezvisko s veľmi starodávnymi koreňmi je Guoth. Okolo roku 1300 bola po zemanovi menom Stefan Gôt pomenovaná osada a táto je uvádzaná v spisoch z roku 1358 ako Guotowany, terajšie
Gôtovany.
Takže naše priezviská majú svoju históriu, svoj vývoj
a hovoria aj niečo o nás a za nás.
Ing. Ján Švec

STRETNUTIE...
K napísaniu tohto príspevku ma inšpiroval článok
v Ľubeľských novinách o 50. výročí školy. Vlani v septembri sme si zorganizovali stretnutie po 55 rokoch
od skončenia základnej deväťročnej školy (ZDŠ).
Chcem starším oživiť spomienky a mladším objasniť,
v akých podmienkach sa vtedy vyučovalo. Kmeňová
škola – terajšia kaplnka – mala štyri triedy, dve spodné
boli oddelené tzv. španielskou stenou. Hlučnosť bola
dokonalá. Všetci sme všetko počuli. Ďalšie triedy boli
zriadené na „notariáte“, terajšom zdravotnom stredisku. My, ako siedmaci, sme mali vyučovanie dielní
v pivničných priestoroch. Naše vyučovanie pokračovalo v rodinnom dome u Húlekov. Pre nás „špičkovou“
triedou bol „hasičský sklad“. V 7. ročníku to bola naša
kmeňová trieda. Raritou bolo, že pri otvorení vchodových dverí sme sa ocitli na hlavnej ceste. Nebola
však taká premávka ako teraz, ale predsa popri triede jazdili tatrovky plne naložené antimónovou rudou
z dúbravských baní, ktoré ju vozili do Liptovskej Teplej.
Terajším žiakom závidíme telocvičňu. Našou telocvičňou bol školský dvor a dedina. Mnohé telocvičné náradia sme obdivovali až na stredných školách.
Napriek týmto podmienkam, avšak vďaka výborným
učiteľom (napr. pani učiteľke Janičinovej) mnohí z nás
skončili vysoké školy, mnohí majú maturitu, sú absol-

ventmi nadstavbových štúdií, a mnohí sú absolventmi znovuobjaveného tzv. duálneho vzdelávania. Sú
z nich výborní remeselníci, elektrikári, murári, opravári, atď.. Máme aj šikovných podnikateľov.
Naša IX. trieda má aj jednu raritu. My ako deviataci,
a bolo nás 43, sme mali veľmi pekné tablo, ktoré je
dizajnom veľmi nadčasové. Mali sme ho vystavené vo
výklade obchodu u Urbanov (terajšia krčma). Nikto
z deviatakov pred nami ani po nás tablo nemal. Stali
sme sa stredobodom celej dediny. Boli na náš pyšní
aj rodičia. Tak sme si pred 55 rokmi užívali „päť minút
našej slávy“.
Po necelom roku sme sa opäť stretli. Bolo to neformálne stretnutie pri guláši v ovocinárskej záhrade.
Riadili sme sa heslom: „Nerieš, ale bav sa!“. Naši spolužiaci Vladko Urban a Števko Vyšňan nám navarili
výborný guláš. Dievčatá priniesli zákusky, chlebíčky
a iné dobroty. Naše gurmánske chúťky pošteklili aj
lokálne výrobky – výborný ľubeľský chlieb, oštiepky
a iné syrové špeciality od Rojčekov. Všetci sme si oddýchli a výborne sme sa bavili. Ďakujeme Zväzu záhradkárov za poskytnutie chatky a za to, že sme mohli
stráviť pekné chvíle v krásnom prostredí.
„Spolužiaci, ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste!“
Magdaléna Gejdošová
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POZÝVAME
Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O. Urbana
Obec Ľubeľa

Pozývame vás na

uvádza komédiu

PLNÉ

(Ray

VRECKÁ

VRECKÁ

podľa tragikomédie Žobrácke dobrodružstvo od Jána Soloviča
upravili
Milan Lasica a Július Satinský

Novoročný výstup na

Viackov
Kde:

stretnutie pred horárňou v L. Kľačanoch o 9:45

Kedy:

nedeľa 5. januára 2020

Začiatok výstupu:

10:00 od horárne v Lipt. Kľačanoch
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PEŇAZÍ
Obec Ľubeľa Vás pozýva na

Slávnostné otvorenie
zrekonštruovaného

Kultúrneho domu a Obecného úradu

19.1.2020
17:00

Slávnostný program s udeľovaním Ceny obce
Ľubeľa a pamätnej plakety starostu obce
Kultúrny program:

Folklórny súbor Liptov
Fujaristi - Ľubomír Lavko s vnúčikom
Jakubkom a Rastislav Staš
Žiaci Zakladnej Školy Ľubeľa
Ľubeľanka

Starosta obce vás pozýva na

1.2.2020
Kultúrny dom
19:00

Vstupné: 30€
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Ľubeli

16:00 - 17:00 prehliadka priestorov
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