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Nespokojní občania verzus Farmavet
História obce Ľubeľa – pokračovanie
Po troch mesiacoch opäť na Farme AGRO – Racio v Ľubeli
Zo života spoločenských organizácií – Ľubeľskí turisti sa o budúcnosť neobávajú
Čo sa stalo a čo sa pripravuje...

Dostáva sa Vám do rúk tretie číslo Ľubeľských novín
vydaných v roku 2007.
Našou snahou je podávať čo najaktuálnejšie informácie
zo života obce, písať o problémoch, ale i o spoločenských
aktivitách v obci. Uznesenia zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, ako i ďalšie informácie si môžete nájsť na
internetovej stránke obce Ľubeľa (www.lubela.sk).
Za ukončené považujeme práce na odstránení následkov
kalamity na cintoríne Kráľovská Ľubeľa. Bolo realizované
oplotenie okolo celej plochy cintorína, zároveň boli
rozšírené priestory na parkovanie. Je pripravený materiál aj
na oplotenie cintorína v Zemianskej Ľubeli. Práce budú
realizované v jarných mesiacoch roku 2008. Tu je ale
požiadavka suseda z južnej strany na geometrické vytýčenie
hranice a na základe toho žiada realizovať oplotenie.
V súlade už s predchádzajúcimi uzneseniami Obecného
zastupiteľstva bola schválená definitívna čiastka
kompenzácie za poškodené pomníky. Z vydokladovaných
nákladov jednotlivým občanom bola odsúhlasená čiastka
vo výške 50%, čo celkovo činí asi 30-tisíc Sk.
Ako sme už informovali, Slovenská správa ciest
Liptovský Mikuláš mala započať s asanáciou budovy
požiarnej zbrojnice. Vybratá stavebná firma zatiaľ však na
práce nenastúpila. Predpokladám, že sa tak stane
v najbližšom období. Požiarna technika bola presťahovaná
do priestorov budovy drobnej prevádzky, kde sa ukončujú
menšie stavebné úpravy pre odčlenenie požiarnej techniky
a iného obecného majetku.
Momentálne je vo výstavbe kanalizačný zberač
povrchovej a dažďovej vody v lokalite Niže – psa. Táto
investičná akcia bola zaradená na tento rok 2007, na
základe žiadostí občanov a taktiež na základe posúdenia
celkovej situácie, ktorá v uvedenej časti môže nastať
v jarných mesiacoch.
Obecné
zastupiteľstvo
prejednalo
informácie
o hospodárení Základnej školy s materskou školou Ľubeľa
za prvý polrok 2007. Po prejednaní celkového stavu prijalo
úpravu finančného príspevku na originálne kompetencie, t.
j. materská školy, školská jedáleň a školský klub detí. Od
1. 9. 2007 zo 175. 000, - Sk na 200. 000, - Sk mesačne.

Boli prejednané zámery v lokalite Podlán. Výstavbou
rekreačného zariadenia v uvedenej lokalite považujeme
z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v obci za veľmi
dôležité. V tejto súvislosti bolo odsúhlasené na odpredaj
časť pozemku na vybudovanie prístupovej komunikácie ako
jedného z predpokladov vstupu investorov do uvedenej
lokality.
Viacerými sťažnosťami, jednaniami a nakoniec petičnou
akciou, sme sa v letných mesiacoch snažili riešiť
znečisťovanie ovzdušia firmou na chov hydiny
v priestoroch bývalých teľatníkov. V týchto dňoch sme
obdržali Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného
prostredia v Žiline, ktorým povoľuje vykonávanie činnosti
v súčasných podmienkach prevádzky. Nakoľko ide
o rozsiahle a viacstranové rozhodnutie, nie je možné ho
zverejniť v týchto novinách. Je však k nahliadnutiu na
vývesnej tabuli obecného úradu, prípadne jeho podstatnú
časť zverejníme na internetovej stránke obce.
Dovolím si využiť tento priestor k tomu, aby som
upozornil občanov na žiaľ niektoré negatívne javy. Chcem
poprosiť, aby kontajnery určené na separovaný zber plastov,
skla a starého papiera, boli na tento účel aj používané.
Dôvody, prečo kontajnery boli uzamknuté, sú tie, že sa do
nich sypalo, čo niektorým prišlo pod ruku. Dnes to niektorí
občania riešia tak, že v okolí kontajnerov vytvárajú veľké
smetiská bez ohľadu na druh odpadu. Preto apelujem na
kultúrnosť nás, je to vizitka obce.
Chcem ešte upozorniť chovateľov psov na ich povinnosť
a zodpovednosť mať ich zabezpečených tak, aby tieto
nebehali
voľne
po
verejných
priestranstvách
a komunikáciách.
Blíži sa koniec roka a v tejto súvislosti upozorňujem
občanov, ktorí zatiaľ nezaplatili poplatky za psov, poplatky
za ubytovanie, či daň za nehnuteľnosti, aby tak urobili
v najbližšom čase.

PhDr. Milan Kubík
starosta obce

2

ĽUBEĽSKÉ NOVINY november 2007

Nespokojní občania verzus Farmavet
„Turisti nám odchádzajú, v lete si človek nemôže dovoliť večer otvoriť na izbe okno, zle sa nám
dýcha, znepríjemňujete nám život.......“
Aj takéto názory odzneli na verejnej schôdzi, ktorá sa konala 24. septembra 2007 o 15.00 hodine v KD v Ľubeli.
Verejnej schôdze sa okrem občanov zúčastnili zástupcovia Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo Žiliny,
Obec zastupoval starosta obce PhDr. Milan Kubík, predseda petičného výboru Ing. Erik Gemzický, zástupcovia
firmy Farmavet, zástupca Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy z Liptovského Mikuláša. V príspevku sa
nechcem zaoberať priebehom schôdze, ale len niektorými vyhláseniami zástupcov Farmavetu. Jednotlivé
vyhlásenia vytrhnem len z kontextu. „chceme byť ústretoví k ľuďom z Ľubele, záleží nám na vzťahoch, záleží nám
na spokojnosti občanov z Ľubele.........“
Takéto vyhlásenia ma vyprovokovali k rozhovoru s pánom MVDr. Ruttkayom. Rozhovor sa mi podarilo
uskutočniť 16. 10. 2007 na dvore Farmavetu.
Pán Ruttkay, aký ste mali pocit z verejnej schôdze a čo ste očakávali ?
Presne som očakával taký priebeh. Vedel som alebo presnejšie rátal som s tým, že ľudia budú reagovať tak, ako reagovali.
Čiže priznávate, že ľudia z Ľubele a myslím si, že aj z okolitých dedín sa právom sťažujú, že im Vaša farma
s nepríjemným zápachom znepríjemňuje život.
Viete, hľadáme možnosti, ako by sme zápach zmiernili. Jedna z možností je juka, pridáva sa do krmiva. Je známa svojou
schopnosťou znižovať obsah amoniaku vychádzajúci zo zvieracích výkalov. Nepríjemný zápach znižuje až o 50 %.
Nevadí, že ste sa vyhli odpovedi.
Prosím Vás, chcem len zdôrazniť, že naozaj hľadáme cesty, aby bol v prvom rade spokojný občan.
Takže nepríjemný zápach budeme pociťovať?
Nepodarí sa nám ho celkom odstrániť. Zdôrazňujem, že nám záleží, aby boli občania spokojní. Celkom odstrániť sa ho
nepodarí, ale novými metódami nepríjemný zápach budeme znižovať. Napríklad už spomínanou jukou.
Minulý rok sme Vám poskytli fotografie, nafotili sme preplnené hnojisko, nádrž, ktorá je pri hnojisku bola úplne
plná. Jedno šťastie, že leto 2006 bolo len so zriedkavými zrážkami.
Hnojisko sme dali do poriadku a nádrž sme vyčistili. Boli by ste však prekvapená, čo všetko sme v nádrži našli od starých
chladničiek, obrazoviek. Teraz je hnojisko v poriadku.
Môžeme sa ísť pozrieť?
Samozrejme
Viete, až čas ukáže, či to myslíte s ľuďmi úprimne a ak dožijeme, rada sa o rok vrátim a uverím Vašim slovám. Teraz
mám stále pocit, prepáčte za úprimnosť, sľuby sa sľubujú...........
Naozaj mám úprimný záujem o to, aby sa vzťahy medzi našou firmou a občanmi zlepšili. Spravili sme ďalší ústretový krok,
že budeme každý mesiac sponzorovať TJ Partizán - futbalový klub.
Nemyslíte, že tento krok pobúri občanov ešte viac, že si chcete týmto krokom kúpiť občanov.
Ja to tak neberiem. Opakujem, je to len ďalší ústretový krok smerom k občanovi. Neviem, prečo by to mali tak chápať.
Budete sponzorovať klub aj o rok? Lebo problém s nepríjemným zápachom bude vyriešený, občania spokojní.....
Nepovedal som, že zápach celkom odstránime, to sa ani nedá. Ak sa nejaké hospodárske zviera chová, tak ho aj cítiť.
Neviem, aká bude ekonomická situácia. Nechcem Vám sľubovať niečo, čo neviem, či splním. Ak sa bude dať prečo nie. Ale
v žiadnom prípade si nikoho nechceme kupovať. Záleží už len od ľudí, ako to prijmú.
Ďakujem za rozhovor. Myslím, že sa obaja zhodneme na tom , že len čas ukáže, či Vaše slová boli úprimné.

/ rozhovor pripravila Mgr. Jana Mlynarčíková /
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Po troch mesiacoch opäť na Farme AGRO – Racio v Ľubeli
V minulom čísle Ľubelských novín som vám ponúkla rozhovor s konateľom Farmy AgroRacio

pánom

Štefanom Janičinom.
Počas rozhovoru mne, ale aj čitateľom sľúbil, že do mesiaca október budú hospodárske budovy a dvor v takom
stave, aby sa občania nemuseli hanbiť za vstup do dediny.
Farmu Agro Racio v Ľubeli som navštívila 16. 10. 2007 a rozhovor s konateľom som uskutočnila o deň skôr.
Som milo prekvapená, že ste splnili slovo. Som rada, že

môžu byť vlastníci formou naturálií vyplatení.

Vám kritický názor obyvateľov Ľubele nie ľahostajný.
Dúfam, že opravou prvej hospodárskej budovy Vaša
činnosť nekončí a naďalej máte v pláne zveľaďovať
celkový vzhľad farmy.
V podstate sme len na začiatku. Výstavba, prestavba farmy
je naplánovaná až do roku 2013.
Vráťme sa však ešte do tohto roku. Čo plánujete?
Rozdelil by som to na etapy. Do konca novembra máme
v pláne dať na budovy protiprievanové siete, vyčistiť rigoly,
okolie od buriny, dokončiť vývoz maštaľného hnoja,

Zrekonštruovaná hospodárska budova

dokončená má byť nová maštaľ.
No treba dokončiť zber kukurice. Tento rok sme ju pestovali

využíva ekologické vykurovanie. Aké je to vykurovanie?

na zrno a konzervujeme ju moderným spôsobom vo vákuu.
Nerozumiem takejto konzervácii. Môžete mi to pár
vetami bližšie vysvetliť?
Kombajny

zrno

podrvia

a zrno

v takomto

stave

Keď som bola prvý raz na Vašej farme, hovorili ste, že sa

sa

konzervuje vo vákuu, ktorý sa hermeticky uzavrie.

No ekologické. Je to kúrenie, pri ktorom zatiaľ využívame
ako palivo slamu, tej máme dosť. Na farme je 10 000 litrová
nádrž s vodou, ktorú vyhrievame na 65 stupňov.
Na záver, čo ešte plánujete?
Spomenul som, že projekt na výstavbu farmy bol
vypracovaný

na

obdobie

2007

–

2013.

Plánujeme

vybudovanie hnojnej koncovky, 2 silážne žľaby, vonkajšie
kŕmenie, natretie strechy na bývalej sociálnej budove, úpravu
okolia.

Pec na ekologické vykurovanie

Osobne ma veľmi teší, že ste využili na pestovanie
kukurice polia, na ktorých nikto nehospodáril a rástla
tam len burina. Opýtam sa, kedy budete vyplácať
naturálie za nájom?

Nová maštaľ pôsobí omnoho estetickejšie

Najprv dokončíme zber kukurice, myslím koncom októbra

/ rozhovor pripravila Mgr. Jana Mlynarčíková /
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História obce Ľubeľa
Deti z Ľubele, spočiatku najmä deti zemanov,
navštevovali od 16. storočia školu pri fare
v Kľačanoch. V tunajšej triviálnej škole sa deti učili
základy čítania, písania a počítania. Mená učiteľov sa
však nezachovali. Prvý známy učiteľ Tomáš Žilaj tu
pôsobil od roku 1749. Spomína sa aj v roku 1752 ako
„rector scholae in posessione Klacsán“. Od roku
1748 pôsobil vo farnosti farár Anton Hrabovský,
neskôr- po roku 1777 do konca 18. storočia Andrej
Kebza, predtým farár vo Svätom Kríži a do roku
1780 Ján Dyelok, ktorý odišiel do Liptovských
Sliačov.

(pokračovanie)

O výnos majetkov a jeho rozdelenie bolo treba často
bojovať. V roku 1754 sa členovia komposesorátu
v Ľubeli sporili so zemianskym komposesorátom
v Krmeši a v rokoch 1766- 1767 s členmi komposesorátu
v Kľačanoch. V roku 1762 sa zasa pred Liptovskou
stolicou sporili Leonard Paluďaj s Máriou Okoličániovou
o výnos zo želiarskych usadlostí v Ľubeli. V roku 1784
sa zasa sťažovali členovia rodiny Belopotockovcov
z Kľačian, že im komposesori z Ľubele spôsobili vážne
škody na ich majetkoch. V roku 1801 si zasa Štefan
Rakovský nárokoval zisk z obratu pivovaru v Ľubeli.
V roku 1810 sa začal pozemkový spor zemianskeho
komposesorátu v Ľubeli s lesným komposesorátom
v Partizánskej Ľupči o lesy. V súvislosti so sporom bol
vyhotovený podrobný plán ľubeľského chotára, ktorý je
zároveň najstarším mapovým zobrazením chotára Ľubele
vôbec. V roku 1818 protestoval pred Liptovskou stolicou
Imrich Madočiansky z Madočian proti členom
zemianskeho komposesorátu v Ľubeli, pretože sa s ním
odmietli podeliť o zisk z lesných majetkov.

Aj 18. storočie bolo obdobím rôznych pohrôm,
ktoré rôznym spôsobom postihli aj obyvateľstvo
Ľubele. V roku 1758 sa obyvatelia Zemianskej
Ľubele sťažovali pred predstavenstvom Liptovskej
stolice na neúrodu a žiadali znížiť daňové zaťaženie.
V nasledujúcom roku postihla Ľubeľu epidémia moru
dobytka. Mnohí sedliaci prišli prakticky o všetko. Aj
v rokoch 1768- 1769 vypukol mor dobytka v celom
Okrem spomínaných zemianskych rodov sa však v 18.
Liptove. Aby mohli byť presne vyčíslené škody,
nariadila župa súpis uhynutého dobytka v Zemianskej storočí objavuje v Ľubeli aj nový vlastník Jakub
aj Kráľovskej Ľubeli už v roku 1767.
Barvulský z Ružomberka, ktorý spolu s manželkou
vlastnil v roku 1770 v Ľubeli šesť poddaných. Jakub bol
Vysoké dane a spomínané pohromy spôsobovali synom Jána Barvulského, ktorého Mária Terézia povýšila
často útek poddaných zo svojich usadlostí na do radu zemanov v roku 1760. V roku 1786 musel Jakub
úrodnejší juh. V roku 1717 z Kráľovskej Ľubele ušlo Barvulský bojovať o svoje majetky pred súdom
13 a zo Zemianskej Ľubele 15 poddaných. Úteky Liptovskej stolice proti Mikulášovi Dvornikovičovi
poddaných a vyľudňovanie usadlostí pokračovalo aj z Liptovskej Teplej.
v druhej polovici 18. storočia. V roku 1780 sa preto
pred župnou vrchnosťou sťažoval richtár zo
(pokračovanie v budúcom čísle)
Zemianskej Ľubele a žiadal, aby obec nemusela platiť
dane aj za opustené usadlosti. V roku 1785 sa biedna
/spracovala PhDr. Mariana Magerčiaková/
situácia poddaných v Ľubeli skomplikovala aj
požiarom, ktorý pripravil o strechu nad hlavou
viacero tunajších rodín.
Zemianske rodiny pôsobiace v Zemianskej časti
Ľubele:
Liptajovci,
Filpešovci,
Revickovci,
Krškansovci,
Detrichovci,
Kubíniovci,
Okoličániovci, Rakovskovci, Paluďajovci, Rádyovci,
Nemešianskovci a Turanskovci v snahe zabezpečiť
čo najväčší výnos svojich majetkov si v 18. storočí
zriadili zemiansky komposesorát. Na jeho čele stál
volený komposesor z radov najstarších členov rodov
a predstavenstvo
komposesorátu
pravidelne
predkladalo Liptovskej stolici revíznu správu
o hospodárení komposesorátu. Skutočnosť, že
zemania
založili
komposesorát
však
ešte
neznamenala, že žili v neustálej zhode.
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Stalo sa…
Športový deň
V mesiaci júl organizovala TJ Partizán, Únia žien Slovenska a Obecný úrad v Ľubeli športový deň. V programe si
mohol nájsť každý účastník niečo pre seba.
V tvorivých dielňach boli ukážky maľby na sklo, drôtikovanie, servítková technika, výroba korálok.
Základy prvej pomoci sa dali získať pri pracovníčkach
Slovenského červeného kríža.

Na svoje si
prišli
aj
leteckí modelári, pre ktorých boli pripravené ukážky z tejto oblasti.

Vyznávači športu mohli vidieť futbalové zápasy Otcovia : Synovia,
Poslanci : Starí páni, Ľubeľa A : Svätý kríž. Nenudili sa ani deti, pre
ktoré boli pripravené rôzne športové súťaže.
Akciu podporili : Obecný úrad Ľubeľa, Združenie rodičov Ľubeľa,
TJ Partizán, Sociálno demokratická únia žien, pán D. Hrnčiar, Únia
žien Slovenska, Územný spolok slovenského červeného kríža
Liptovský Mikuláš, Ski park Revúca, ALLES žalúzie a rolety,
Uniservis, Cestár Liptovský Mikuláš, Čarovný domov Katka,
Slovekon, pán Ing. M. Toma, Kandera Daniel, Fruktal (pán Ing. M. Hrnčiar), Vladimír Urban, Ján Urban, Euromotor,
p. Kotianová, pekáreň Mipek, SNS Liptovský Mikuláš.
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Stalo sa…
Hodnotenie záhrad

Otvorenie školského roka
2007/2008

Ako minulé leto, aj toto sa
hodnotili záhrady. 500 Sk získajú
od Obecného úradu v Ľubeli
nasledovné rodiny: Bubniaková
Mária č. d. 170, Sidor Milan č. d.
461, Obrcianová Silvia č. d. 433,
Urbanová Ľubica č. d. 439,
Kubíková Anna č.d. 26
Výhercom gratulujeme.

3. 9. 2007 bol v ZŠ s MŠ v Ľubeli
slávnostne otvorený nový školský
rok. V tomto školskom roku
nastúpilo 239 žiakov, žiaci boli
rozdelení do 12 tried. V školskom
roku 2007/08 bude na škole
pracovať 17 pedagogických a 5
nepedagogických zamestnancov.

Kladenie vencov
26.

8.

2007

si

občania pripomenuli
63.

výročie

Z tejto

SNP.

príležitosti

boli položené vence
k pamätníku padlým
pred OcÚ v Ľubeli.

Beh o pohár starostu obce
21. 9. 2007 zorganizovala ZŠ s MŠ Ľubeľa v spolupráci OÚ v Ľubeli Beh o pohár starostu obce. Najlepší bežci:
za ročníky 1. – 2. Kristián Matejovie, Tomáš Šmigura, Pavlína Hrbatá, Diana Gejdošová
za ročníky 3. – 4. Jakub Kasanický, Samuel Hollý, Dominik Kubík,
za ročníky 5. 6. 7. - dievčatá Renáta Žišková, Veronika Urbanová, Bibiána Vargová
za ročníky 5.6. 7. - chlapci Miloš Roháč, Lukáš Ovšiak, Jozef Lacko
za ročníky 8. 9. – dievčatá Simona Hrnčiarová, Martina Rakučiaková, Nikola Ráchelová
za ročníky 8. 9. – chlapci Dávid Danaj, Lukáš Jurkovič, Július Rácz

Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O. Urbana opäť vystupovalo
Ľubeľskí ochotníci od júna odohrali ďalších 5 repríz divadelnej hry „Ošklbaný páv“, okrem iného aj na festivale
v Čachticiach a Dňoch remesiel v Partizánskej Ľupči. Ešte ich čakajú dve vystúpenia v Liptovskom Mikuláši pre
Obchodnú akadémiu, Zdužená stredná škola poľnohospodárska a Gymnázium M. M. Hodžu. A týmto ukončia
tohtoročnú divadelnú sezónu, v ktorej odohrali historicky 27 vystúpení. Ale už teraz pripravujú novú komédiu, ktorá
bude mať premiéru tradične 25.12.2007 v KD Ľubeľa.

Bavíme sa so strašidlami
13. 10. 2007 organizovala Únia žien Slovenska Ľubeľa pre deti jesenné popoludnie. Na jednotlivých stanovištiach si
mohli deti zmerať sily v netradičných športoch. Akcia bola spojená s výstavou Výrobky z tekvíc, alebo iných
jesenných plodov. Najkrajšie výrobky boli odmenené. Najkrajšie výrobky mali Timea Ošková, Kardoš (pozn.: redakcia
sa ospravedlňuje, ale nepozná meno), Lucia Dzurecová , najlepším športovcom v netradičných športoch bola Klaudia
Magerčiaková.
Akciu podporili OcÚ v Ľubeli, Únia žien Slovenska Ľubeľa, Združenie rodičov Ľubeľa, Stavebniny Liptovský
Mikuláš.
/ Spracovala Mgr. Jana Mlynarčíková, Ing. Erik Gemzický /
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Zo života spoločenských organizácií

Ľubeľ
ubeľskí turisti sa o budúcnosť
budúcnosť neobávajú
Partia ľudí prechádzajúcich v nedeľné ráno s turistickou výstrojou cez Ľubeľu nemusí znamenať len cudzích
návštevníkov. V akcii môže byť totiž Turistický oddiel TuristClub Ľubeľa. O histórii klubu, jeho aktivitách
a vyhliadkach hovorí Pavel Ferianc.
Ľubeľských turistov vidíme v poslednej dobe naozaj často. Existuje váš klub už dlhšie, alebo ide o novú
aktivitu v našej obci?
Môžeme sa pochváliť dlhšou históriou. Klub ako taký funguje len krátko, ale jeden z našich členov spomína na
dávnejšie začiatky turistiky v Ľubeli. Učiteľ Greizinger z miestnej základnej školy už v rokoch 1968-1970 so
skupinkou svojich žiakov objavoval kopce v okolí. A mnohí z týchto jeho žiakov vytrvali na „turistických
chodníčkoch“ aj v dospelosti. Práve ich považujem za prvú silnú generáciu v histórii turistiky v Ľubeli. Dôležitým
podnetom pre nás bola aj účasť na každoročnej akcii
organizovanej Klubom slovenských turistov.
O akú akciu ide?
V začiatkoch sme sa sústredili na pravidelný výstup na
Sinú. Tento je vždy pripravený na prvú májovú nedeľu.
Akési jarné prebudenie turistov po zimnom spánku...
Výstup na Sinú ukázal, že záujem o turistiku v Ľubeli je
a k jadru turistickej skupiny sa postupne pridávali ďalší.
To nás veľmi povzbudilo. Od roku 2000 je kalendár našich
akcií oveľa bohatší.

Siná 2005

Dostávame sa k súčasnosti klubu. Prechodili ste už s ruksakom všetky trasy v okolí?
Nielen v blízkom okolí. Okrem chodníkov, ktoré poznajú veľmi dobre aj Ľubeľci, sme viackrát vystúpili na známe
končiare – na Choč, Poludnicu, Ďumbier, Sivý vrch, Chopok, Baranec. Nebáli sme sa však ísť aj ďalej, a tak sme
zažili turistické pochody vo Vysokých a Belianskych Tatrách, Slovenskom raji alebo splav Dunajcom v
Pieninách. Okrem stúpania do výšok sme zostupovali do
hĺbok, lebo sme navštívili niektoré jaskyne. Dokonca sme
boli aj za hranicami, v známej soľnej bani Wieliczka
a Osviečime v Poľsku.
Vedieme si kroniku, v ktorej pribúdajú nové záznamy čím
ďalej, tým častejšie.
Jadro klubu tvorí asi 6-7
najaktívnejších turistov, ale niektorými chodníkmi nás
pochodovalo aj 15-16 ľudí. Radi privítame medzi sebou
ďalších, nech nie sú krásy nášho kraja rezervované len
pre cudzincov.

Pieniny 2006
pokračovanie na ďalšej strane >>
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Už takmer rok má váš klub aj oficiálnu formu. Zdá sa, že aktivity ľubeľských turistov sa rozvíjajú. Aké sú
vaše ďalšie plány?
Áno, od 28. 12. 2006 sme zaregistrovaní ako
občianske združenie pod názvom Turistický oddiel
TuristClub Ľubeľa. Rozmýšľame nad budúcnosťou
a dúfame, že sa nám podarí získať zdroje pre svoju
činnosť. Privítame podporu zo strany obce. Vďaka
tomu, že sme sa stali občianskym združením, je
možné poukázať 2% z daní v náš prospech.
A naše plány? Prvým krokom k lepšej propagácii
bude, že budeme o sebe informovať na internetovej
stránke www.lubela.sk. Návštevníci stránky tam
nájdu aj zábery z našich akcií. Ďalšie plány sú
„obyčajné“, získať nových ľudí a mať dobré
podmienky pri túrach, aby nás turistika čo najviac
tešila.
Štrbské Pleso 2007

Salatín 2007

Slavkovský štít 2007

Belianske Tatry 2007

/spracoval Ing. Erik Gemzický/
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Vieme, čo má naše dieťa v mobile?
Čo vedia rodičia o tom, ako a kde ich dieťa používa mobilný telefón? Sú informovaní o rizikách, ktorým sú
ich deti v súvislosti s mobilnou komunikáciou vystavené? Mobilný telefón vlastní viac ako polovica slovenských
detí.
Klady mobilného telefónu: prináša pocit slobody a bezpečia
Negatíva: odpútava pozornosť počas vyučovania, posielanie si agresívnych obrázkov, videí, SMS s vulgárnym
obsahom. Takmer polovica detí nepovažuje neslušné SMS alebo obrázky za niečo, s čím by sa mali zverovať
rodičom.

Vieme, koľko času a pri čom strávi naše dieťa pri počítači?
Úskalia internetu
CHAT
Možnosti: písanie so známou alebo neznámou osobou v tom istom čase
Negatíva: na dieťa sa môže nakontaktovať osoba, ktorá ho môže zneužiť, niekam pozvať, vymámiť z neho
informácie, nabádať na zlé, manipulovať....
Dostupnosť rôznych informácií
Možnosti: na internete sa môžeme dostať k rôznym článkom, fotografiám, obrázkom, videám, hrám
Negatíva: dieťa sa môže dostať k rôznym nevhodným hrám, informáciám: napríklad bojové hry – reálne
prevedenie zabíjania – otupuje cit dieťaťa.
Porno obrazy, videá – otupujú zmysel pre rešpekt druhého, degradujú krásu intímneho vzťahu
/ podľa TNS AISA Slovakia spracovala Mgr. Jana Mlynarčíková /
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Cintorín už s novým oplotením

V obci sa pripravuje
•

24. 11. 2007 Katarínska zábava

•

ukončenie jesennej časti futbalovej sezóny 2007/2008

•

prijatie jubilantov starostom obce

•

25. 12. 2007 Divadelné predstavenie Ľubeľského ochotníckeho divadla K. O. Urbana

•

25. 12. 2007 Štefanská zábava

•
•

•

V budúcom čísle sa dočítate
pravidelné rubriky
niečo zo života ľubeľskej pekárne
niečo zo života lesov
Radi privítame aj Vaše návrhy k obsahu Ľubeľských novín.
Prajeme Vám krásne chvíle v kruhu najbližších!
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