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ĽUBEĽSKÉ NOVINY

1. polrok 2022

Ku nášmu kultúrnemu domu patria už celé desaťročia rôzne kultúrne aktivity.
V piatok 8. apríla 2022 do jeho vynoveného interiéru pribudol originálny kultúrny
či skôr umelecký prvok.

Pokračovanie na str. 29

ÚVODOM

Milí spoluobčania,
čitatelia Ľubeľských
novín,

aj uplynulý polrok bol v našej obci bohatý
na rôzne aktivity a činnosti, o ktorých sa dočítate na nasledujúcich stránkach novín. Som
rád, že naša obec aj po dvojročných covidových obmedzeniach žije rôznorodými aktivitami, ktoré vytvárate vy, milí Ľubeľčania, a ja
som na vás hrdý a ďakujem vám za to.
Významnou udalosťou, nie však pozitívnou, bolo
nočné zrútenie (2. apríla 2022) oporného múru pri
ceste III. triedy v katastri našej obce. Na nevyhovujúci
a ohrozujúci stav oporného múru sme Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) upozorňovali už rok. Ihneď po jeho
zrútení som vyhlásil mimoriadnu situáciu, nakoľko
bola vážne poškodená cesta, stĺp vedenia elektrickej
energie, ale bol staticky poškodený aj obecný most,
ktorý je jedinou prístupovou cestou obyvateľov ulice
„do Mlyna“. Zvolával som zasadnutia krízového štábu,
komunikoval s médiami, ale hlavne som riešil stav, aby
sa práce začali čo najskôr, lebo hrozilo zosunutie celého cestného telesa. Správa ciest ŽSK sa rozhodla spustiť verejné obstarávanie na zosunutý úsek v dĺžke 26
metrov, my sme však poukazovali na potrebu riešenia
celého úseku v dĺžke približne 55 metrov (od mosta
po most). Kvôli tomu sa stretlo obecné zastupiteľstvo
na mimoriadnom zasadnutí a vyzvalo vedenie ŽSK a
Správy ciest ŽSK, aby sa oporný múr postavil v celom
úseku a aby bol aj po technickej stránke odborne a riadne zrealizovaný. Práce na opornom múre stále pretrvávajú, náš obecný most je už hotový.
Zhotoviteľa prác sme vybrali v rámci priameho ro-

kovacieho konania, čo nám pri mimoriadnej situácii
umožňuje zákon, a nestrácali sme teda čas. K mostu
je vypracovaná projektová dokumentácia, diagnostický a aj statický posudok. V rámci mimoriadnej situácie
nám náklady na jeho opravu (32.086,- €) v plnej miere
preplatí štát, ale bude to asi až ku koncu tohto roka.
Keď sme pri cestnej téme, musím vás informovať
ohľadom pripravovanej rekonštrukcie cesty I/18 od
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Ľubele do Lipt. Mikuláša. Práce už mali dávno
„frčať“, ale... Vo verejnom obstarávaní zvíťazila
firma Cestné stavby Liptovský Mikuláš, ktorá
počas verejného obstarávania časť podniku
predala, a tento podnik pôsobí pod iným názvom. Toto spôsobilo problém v procese obstarávania a Slovenská správa ciest dnes rieši,
aký bude ďalší postup. Keď sa rozhodne, kto a
kedy začne s prácami, budem vás informovať.
Z hľadiska rozvoja obce máme vydané právoplatné územné rozhodnutie k projektu
odkanalizovania obcí Ľubeľa a Lipt. Kľačany a pripravujeme podanie žiadosti na stavebné a vodoprávne
konanie. Je to pre nás priorita, nakoľko chceme na
spomínaný projekt získať zdroje z eurofondov. Pokiaľ
budú, samozrejme, vypísané výzvy. Situácia v štáte,
ktorá nie je dobrá aj z hľadiska vývoja nárastu inflácie,
sa premieta aj k nám, do samosprávy miest a obcí. Treba povedať otvorene, vláda SR nám významne sťažuje finančnú situáciu, a preto sme sa pripojili k aktivite
Združenia miest a obcí Slovenska a sme v štrajkovej
pohotovosti. Pokiaľ sa situácia nezlepší a vláda SR nepomôže samosprávam, samosprávy budú musieť zvyšovať poplatky pre svojich občanov. A to samozrejme
nechceme. Nechceme vám, milí spoluobčania, zhoršovať finančnú situáciu, ale pokiaľ sa niečo neudeje,
budeme k tomu nútení. Ani obecný nájomný bytový
dom nie sme schopní postaviť, nakoľko pomoc štátu
nezohľadňuje nárast cien pohonných látok, cien v stavebníctve a pod. Preto aj mnohé rozbehnuté rozvojové aktivity v obci spomalili. Nie, nechcem byť a nie
som negatívny. Chcem vás len pravdivo a úprimne informovať, že obce a mestá nie sú v ľahkej situácii. Ale
verím, že my to zvládneme, veď spolu sme silná obec!
Milí spoluobčania, sme na začiatku leta, prázdninového času. Chcem vám popriať, aby ste ho prežili v pokoji a zdraví. A možno taká malá prosba alebo výzva
– využime nedeľu na oddych. Nekosme a nepracujme
tak, aby sme rušili svojich susedov, svoje okolie. A celkovo, nielen v tomto. Buďme k sebe tolerantní a prajní.
V dnešnej dobe sú priateľstvo, srdečnosť a aj susedská
pomoc veľmi potrebné. Nedajme sa rozhádať, naša
obec bola vždy súdržná s výbornými medziľudskými
vzťahmi. A ja verím, že bude aj naďalej a že to aj utužíme, keď sa spoločne postretávame na blížiacich sa
spoločenských podujatiach v našej obci.
S úctou

Ing. Erik Gemzický, PhD., MBA
starosta obce

VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU SA ZAČNE,
ALE BUDÚ TO BYTY NA PREDAJ
Po výstavbe nájomného bytového domu „A“
mala v tomto roku začať aj výstavba ďalšieho bytového domu „B“.
Obec v spolupráci s investorom, ktorý je vlastníkom
pozemku, podala aj žiadosti na Štátny fond rozvoja
bývania (ŠFRB) a Ministerstvo dopravy a výstavby
SR. Z dotačných prostriedkov štátu a úveru zo ŠFRB
(ktorý splácajú budúci nájomcovia) by tak bolo kryté financovanie výstavby. Bohužiaľ, podpora bývania
zo strany štátu je v súčasnosti nedostatočná. Štátna
dotácia zostala naďalej nezmenená, ale neustále sa
zvyšujú ceny v stavebníctve, rastú pohonné látky a
podobne.
Čiže, pokiaľ by obec mala záujem následne postavený bytový dom odkúpiť, nepostačovali by prostriedky pridelené a požičané zo štátu, ale obec by musela z vlastných zdrojov výstavbu dofinancovať. Preto
sa vedenie obce rozhodlo za súčasných podmienok
nepokračovať vo výstavbe obecných nájomných bytov. Vlastník pozemku a investor má však príslušné
povolenia, výstavbu bytového domu plánuje zrealizovať a byty následne záujemcom predávať. Je to
nutný kompromis, pričom naša obec má jednu z priorít rozvoj bývania aj formou nájomných bytov, ale
bez podpory štátu sa to dá v réžii obce uskutočňovať
len veľmi ťažko.
-red-

Štatistické údaje za rok
2021
· počet narodení - 7
· počet prisťahovaní - 30
· počet odsťahovaní – 11
· počet úmrtí – 18
· Počet obyvateľov k 31.12.2021 je:
1198

Kľačianska dolina – história a pamäť
Významné aj menej významné informácie získavame iniciatívne alebo len tak mimovoľne, pretože ich nedokážeme ignorovať. Niektoré sú pre náš
osobný život potrebné, resp. sú faktorom odborného rastu a pracovnej kariéry, iné sa len letmo dotknú
sivej mozgovej kôry a stratia sa v zabudnutí. Ako využívame a spracúvame informácie je preto primárne
podmienené ich prínosom pre hmotné a duševné
obohatenie každého z nás v závislosti od rebríčka
hodnôt, ktoré uznávame, a ktorými sa v každodennom živote riadime.
Hodnotový rebríček nám nie je daný geneticky.
Tvoríme si ho na základe výchovy, tak ako nám prioritu hodnôt zdôraznili a zostavili rodičia v čase, keď
sme sa začínali orientovať vo svete okolo nás. Čo pre
nás je a nie je hodnotou, dotvorilo vzdelávanie a ešte

neskôr životné skúsenosti.
História ľudstva, štátu, dávne aj novšie dejiny, život významných osobností, ale aj menej známych
jednotlivcov, národov či našich rodinných predkov.
Na ktorej priečke pomyselného hodnotového rebríčka každého z nás sa tieto hodnoty nachádzajú? Aké
miesto zaujímajú v živote nás Slovákov v porovnaní
s inými národmi? Vieme na nich budovať svoje sebavedomie a národné povedomie tak ako značná
časť vyspelých národov sveta? Alebo je to naopak
pre nás niečo, čo nijako nemení kvalitu nášho súčasného života a nemá vplyv na dianie v budúcnosti?!
Má vôbec význam klásť si otázky tohto typu a hľadať
na ne odpovede? Verím, že to nie je len osobný záujem, že to nie je len generačná, vekmi sa tiahnuca
disproporcia vnímania sveta a hodnôt medzi tými
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staršími, skúsenejšími a rozvážnejšími a tým, ako sa
k rovnakým problémom a ich riešeniu stavia generácia energických, ambicióznych a na cieľ orientovaných mladých ľudí.
Chceme a musíme veriť, že poznať nedávnu históriu Slovenska a obyvateľov nášho regiónu a jeho
jednotlivých obcí je záujmom nielen nás skôr narodených. Je to v záujme aj tých, ktorí aspoň proklamatívne deklarujú, že treba žiť výhradne dianím v
prítomnosti a nezaťažovať sa niečím, čo sa stalo a už
to nemôžeme ovplyvniť.
Zmeniť však môžeme skutočnosť, aby peklo, na
predmestí ktorého sa ocitla generácia našich otcov a
starých otcov, zostalo trvalo zavreté. Aby sa nestalo
adrenalínovým lákadlom, ktorého sa z nevedomosti
či nahromadenia nadbytočnej energie chcú dotknúť
generácie, ktorým nemal kto odovzdať osobnú skúsenosť o tom, čo je vojna. Môžeme prispieť k tomu
tým, že práve militantne premotivovaní budú vidieť
aj menej atraktívnu či dobrodružnú stránku vojnových konfliktov, ako im je prezentovaná kinematografiou alebo pomýlenými politikmi. Mali by vedieť
a poznať skutočnosť, že stoosemdesiat dní prežitých
na prelome rokov štyridsaťštyri a štyridsaťpäť minulého storočia, bol pre všetkých v našich nízkotatranských dolinách dlhých tak, ako celý ich dovtedajší
pokojný, mierový život.
Poznanie udalostí a faktov, ktoré sa stali počas Slovenského národného povstania a po jeho potlačení
v Kľačianskej doline, v doline „Na baniach“ (súčasná
Ľubeľská dolina), na Solisku, Vraženej, Vysokej, Viackove, Magurke či v bunkroch na bezmenných bočných ramenách Chabenca, každým školopovinným
dieťaťom má dva významné možné efekty. Hrdosť
na svojich predkov a garanciu, že sa repríza tragédie
tej doby určite nezopakuje.
Stačí, ak to bude v rozsahu mládeži dostupných
a primerane podaných faktov z obsahu knihy toho
najpovolanejšieho kapitána Proška, alias Pokorného, vlastným menom však Bohuša Štefana Mastného, jedného z veliteľov práporov IV. partizánskej
brigády. Z knihy, ktorú napísal na základe zápiskov
zo svojho vojnového denníka veliteľa práporu. Je
tiež zostavená z autentických zážitkov jeho a jemu
podriadených vojakov, ako aj jemu dostupných rozkazov a nariadení nadriadených.
Význam a hodnota tohto diela pre obce Ľubeľa,
Liptovské Kľačany, Dúbrava, Partizánska Ľupča a iné
obce stredného Liptova situované na ľavej strane
Váhu je v tom, že je to dielo vydané rok po ukončení druhej svetovej vojny. Je to pohľad na udalosti z
pohľadu dôstojníka, ktorý prešiel všetkými hlavnými
frontovými oblasťami 2. svetovej vojny a konfrontuje
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tak správanie sa vojakov, partizánov a obyvateľstva s
tým, čo zažil z tohto aspektu mimo Slovenska. Vzťahy s červenoarmejcami, ukrývajúcimi sa Židmi či veliteľom brigády podplukovníkom Cyrilom (jeden z
organizátorov SNP) sú zaznamenávané v reálnom
čase alebo v nasledujúcich dňoch, preto sú zbavené
akéhokoľvek politického nánosu, ideologického balastu či zbytočného pátosu a idealizácie. Je to prostá
realita videná očami vojaka, podaná s primeranou
dávkou dramatizácie a použitých vyjadrovacích prostriedkov, ktoré postačujú na udržanie záujmu a na
to, aby primerane obsahu pôsobili na emócie čitateľa.
Prečítajme si knihu „Kľačanska dolina.“ Niekto
prvýkrát, niekto opakovane a hlavne ju odporúčajme našim potomkom. Možno aj preto, aby vedeli,
že dnes tu nemuseli vôbec byť, pretože asi mesiac
pred koncom vojny ich ľubeľskí starí a prastarí otcovia stáli pred popravčou čatou fašistického wehrmachtu sprevádzanou tankovou čatou z Vlách a
dívali sa do hlavní pušiek, ktoré ich mali pripraviť o
život. Len súhrou ďalších okolností k tomu nedošlo,
no chuť pomstiť sa obci podporujúcej v tých horách
si Nemci napravili prejazdom tankov ulicami smerom na Dúbravu a späť, pričom streľbou zápalnými
granátmi tankových kanónov podpálili časť dediny.
Výsledkom bolo šesť mŕtvych občanov, osem ťažko
a mnoho ľahko ranených, dvadsaťštyri domov vypálených do základov. Všetci mladí chlapi odvlečení a
vracajúci sa postupne aj niekoľko mesiacov po skončení vojny.
Čítajme z nej sebe aj iným, aby sme si všetci bez
rozdielu veku mohli hrdo povedať... „som z tej
Dúbravy, kde Nemci vždy spali s otvorenými očami,
som z tých Kľačian, kde sa Nemci odvážili vždy len
na niekoľko hodín a mali pri tom bojové straty, som z
tej Ľubele, ktorá do dolín vyviezla stovky, možno tisíce kilogramov potravín...!“ Som narodený na území
niekdajšej partizánskej republiky! Čítajme a potom
nezabudneme.
Pravdou je, že históriu meniť nemôžeme, aj keď dejiny podľa momentálnej politickej situácie prispôsobujeme osobným či skupinovým politickým ambíciám a záujmom. Preto ich žiaľ, čoraz častejšie, občas
aj „úspešne“ prepisujeme!
Znalosťou histórie však môžeme zabrániť tomu,
aby sme my, naše deti a vnúčatá neboli konfrontovaní s osobnými tragédiami a traumami, ktoré prežili a
celým ďalším životom si niesli tí z Kľačianskej doliny
z doby, od ktorej nás delí už takmer osem desiatok
rokov. Spomeňme si preto spoločne na sklonku augusta na dočasné mesto a jeho obyvateľov v našich
dolinách v čase vojnových dní.		
-sm-

NÁŠ LIPTOV – ZAUJÍMAVÝ A KRÁSNY
Poludnica (1 549 m n. m.)

Výhľad z Prednej Poludnice na severovýchod (Podbreziny, Okoličné, Podtúreň, Liptovský Hrádok)
Tak ako pre dolný Liptov je geografickým symbolom Veľký Choč, pre horný Liptov Kriváň, tak strednému Liptovu dominuje jeden z výhľadovo najvďačnejších vrcholov nielen Liptova, ale celého Slovenska, a
tým je nepochybne Poludnica.
Je vrchom, ktorým končí jeden zo severných výbežkov hlavného hrebeňa Nízkych Tatier. Ďalej na sever
smerom do Liptovskej kotliny toto horstvo prudko
stráca svoju výšku. Pokiaľ samotná Poludnica patrí k
slovenským jedenapoltisícovkám, len cca štyri kilometre vzdušnou čiarou vzdialený Liptovský Mikuláš
je situovaný takmer o tisíc výškových metrov nižšie.
Práve tento radikálny výškový rozdiel robí z Poludnice turisticky atraktívny cieľ všetkých milovníkov
hôr. Samotný vrchol tejto prírodnej dominanty je v
severojužnom smere dlhý asi päťsto metrov. Severná
časť tzv. Predná Poludnica je plošinou ukončenou v
smere na sever a severozápad prudkými bralnatými
zrázmi. Z nej sa otvára naozaj výnimočný, neobmedzený výhľad na celú Liptovskú kotlinu. Relatívna blízkosť Západných Tatier umožňuje z Prednej Poludnice
identifikovať a vidieť takmer všetky najvýznamnejšie

dominanty tohto pohoria.
Ak k Vašim životným snom nepatria z akýchkoľvek
dôvodov vyhliadkové lety, podobný zážitok Vám s
garanciou pevnej pôdy pod nohami nahradí výhľad
z tohto miesta na obce na úpätí tejto hory. Nielen
Závažná Poruba, Liptovský Ján či Podtureň sa zdajú
byť na dosah, no aj takmer všetky obce Liptova od
Liptovského Mikuláša po Podbanské vidíte z pohľadu
pilota športových lietadiel. Ako odmenu za doteraz
vynaloženú námahu spojenú s výstupom doprajte
mozgu, nech spracuje všetky tie obrazy a vizualizáciu
týchto momentov uloží do priečinku „život je krásny“.
Svaly, pľúca a občas aj iné touto fyzickou aktivitou
postihnuté telesné orgány majú v tomto momente
tendenciu ignorovať eufóriu odohrávajúcu sa u kolegu schovaného pod lebečnou kosťou. Naopak, prajú
si, aby konečne ten, ktorý práve v týchto momentoch
najviac relaxuje, konečne vydal pokyn k návratu do
obývačky alebo ešte lepšie do perličkového kúpeľa.
Sú to však práve tie malé potvory koncentrované do
šedej hmoty plnej závitov, ktoré sa takýchto chvíľ nedokážu nikdy nasýtiť. Preto nohám vydávajú ďalší ne-

Výhľad z Poludnice na severozápad (Liptovský Mikuláš, VN Liptovská Mara)
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Výhľad z Poludnice na juh (Kraková hoľa, hrebeň Nízkych Tatier)
milosrdný pokyn, presun na najvyšší bod – samotný
vrchol Poludnice, miestnymi nazývanou tiež Zadná
Poludnica.
Ona je príčinou, že len málokto sa uspokojí zdolaním Prednej Poludnice ako cieľa výstupu. Svojou o
šesťdesiatosem metrov vyššou výškou bráni výhľadu z Prednej Poludnice smerom na juh, na centrálnu
časť nízkotatranského hrebeňa tzv. masív Ďumbiera
a Chopka. Keď tesne pred pokračovaním lúčnatou
plošinu Zadnej Poludnice prekonáte nevysoký, no
v zime a po daždi pomerne náročný skalný prah, už
toto konštatovanie neplatí.
Smerom na juh až po hlavný hrebeň Nízkych Tatier
vzdialený vzdušnou čiarou asi osem kilometrov nie je
žiadny z vrcholov vyšší ako Poludnica. To umožňuje
vidieť takmer celý nízkotatranský hrebeň od Kráľovej
hole po Donovaly. Súčasne, takmer kolmo pod skalnými zrázmi smerom na západ celú dĺžku Iľanovskej doliny – od jej ústia do Liptovskej kotliny v Iľanove až do
jej záveru pod Krakovou hoľou. Obdobný výhľad na
dolinu sa naskytne smerom na východ, kde iná dolina
začína v Liptovskom Jáne a jej záver sa končí oblúkom
schovaným za bočnou rázsochou masívu Ďumbiera.
Až tu sa v prípade ideálneho počasia otvára ničím a
nikým nelimitovaná scenéria, ktorú ponúka len málo
slovenských vrchov. Na východe pred Vami defilujú končiare Vysokých Tatier a na západe takmer sto
kilometrov od nich vzdialené vrcholy Malej Fatry. V
severojužnom smere je to geograficky limitované
na vzdialenosť medzi hrebeňom Západných Tatier
na severe a Nízkych Tatier na juhu. Hrebene týchto
pohorí svojou výškou bránia výhľadu za ich rozložité chrbty, ale aj to, čo je pre oko našinca k dispozícii
stačí na ukojenie pažravosti aj tých posledných dosiaľ nevyužitých pamäťových buniek tak, aby vytvorili samostatnú vizuálnu asociáciu tentoraz v priečinku
„prečo sa oplatí žiť“.
Strategická poloha Poludnice v zmysle prehľadu o
pohybe väčších objektov minimálne na území horného a stredného Liptova má aj svoju historicko-vojenskú reflexiu. Počas oslobodzovania Liptova od januára
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do začiatku apríla 1945 bola na Poludnici delostrelecká pozorovateľňa wehrmachtu, ktorá mala pod vizuálnym pozorovaním všetky pohyby na frontovej línii
a v tyle bojujúcich jednotiek. Na základe ich informácií bola riadená paľba nemeckých delostreleckých
batérií sústredených hlavne v Demänovej a jej okolí.
Z pozorovateľne bol zároveň ideálny prehľad o dopade delostreleckých granátov a upresnením cieľov
paľby boli následne jednotkám 1. Československého armádneho zboru a jednotkám Červenej armády
spôsobované citeľné straty. Nemecká pozorovateľňa
bola zlikvidovaná po viacerých neúspešných útokoch len niekoľko dní pred oslobodením Liptovského
Mikuláša. Pozostatky niekoľkých nezvestných sovietskych vojakov, ktorí realizovali jeden z predchádzajúcich neúspešných pokusov o zničenie protivníka na
tejto kóte, sa našli v lese na východnom svahu Poludnice až niekoľko rokov po vojne.
Na výstup môžete naplánovať ako východiskové
body niektorú z obcí na upätí Poludnice. Oproti žltou
značenému turistickému chodníku zo Závažnej Poruby alebo modrou značenému z Iľanova je výstup po
zelenej z Liptovského Jána relatívne menej náročný,
no aj pre menej kondične pripravených turistov sa
všetky tri trasy dajú jednosmerne zvládnuť za asi tri
hodiny. Podstatne pohodlnejší je výstup Iľanovskou
dolinou po žltej značke až takmer do záveru doliny,
kde s menším úsilím vystúpite do sedla Pod Kúpeľom
(hrebeň medzi Poludnicou a Ďumbierom), ale keďže
ste zašli smerom na juh dvojnásobok vzdialenosti
medzi Iľanovom a Poludnicou, musíte sa po hrebeni vrátiť na sever. Na Poludnicu ďalej postupujete po
hrebeni s prevýšením cca 300 výškových metrov úsekmi bohatými na skalné okná, jaskyne a vynikajúce výhľady do oboch dolín pod sebou.
Nech sa už vyberiete na Poludnicu ktorýmkoľvek zo
značkovaných turistických chodníkov, prajeme Vám
mnoho naozaj celoživotných zážitkov, ktoré Vám svojím prírodným bohatstvom ponúka nielen Poludnica,
ale celý liptovský región.
						
-sm-

Súvislosti energetických potrieb vidieka
Minimálne tri predchádzajúce desaťročia začína v
sociálnom správaní a konaní slovenskej populácie
nadobúdať prevahu trend preferencie osídľovania vidieka pred bývaním priamo v centrálnych mestských
zónach alebo štvrtiach na ich okraji. Medziročne narastá počet obyvateľov tzv. satelitných mestečiek na
okraji pôvodných okresných a krajských miest. Toto
konštatovanie platí takmer pre všetky väčšie slovenské mestá s výnimkou hlavného mesta Bratislava.
Opísaný vývoj je diametrálne odlišný od stavu, ktorý bol pre túto oblasť sociálneho konania typický v
povojnovom období až do začiatku 90. rokov minulého storočia. Vyplývalo to zo štruktúry ponuky pracovných miest, ktorá bola rozdielna v mestách a na
vidieku. Vidiek dokázal zamestnať v rozhodujúcej
miere tú časť obyvateľstva, ktorá bola úzko spojená
s poľnohospodárskou výrobou a produkciou v lesnom hospodárstve. Časť vidieckeho obyvateľstva s
iným vzdelaním či preferovaním odvetví napojených
na iné ako poľnohospodárske činnosti nachádzala
uplatnenie v továrenských komplexoch zameraných
na priemyselné odvetvia chemického, textilného, potravinárskeho priemyslu, strojárenstva, atď.
Napriek tomu, že vidiek v súčasnosti neponúka ani
pôvodné možnosti tradičného pracovného uplatnenia v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
paradoxne sa jeho vyľudňovanie zastavilo a hlavne
obce s priamym dopravným prepojením s mestami,
pri ktorom je možné dopraviť sa za prácou do jednej hodiny, zaznamenávajú nárast počtu obyvateľov.
Zvýšená mobilita obyvateľstva v dôsledku kvalitnej
dopravnej infraštruktúry a sofistikovanej dopravnej
techniky umožňuje prekonávať v krátkom čase v minulosti limitované geografické vzdialenosti.
Záujem o bývanie na vidieku nie je zatiaľ podmienený záujmom o relatívnu potravinovú sebestačnosť rodiny na základe vlastníctva pôdy garantujúcej
úspešnú živočíšnu a rastlinnú produkciu pre samozásobovanie. Primárny záujem o túto formou bývania
spočíva v predstave o väčšom súkromí, akú dokáže
poskytnúť bývanie v bytových domoch, v bezprostrednejšom kontakte s prírodou a, samozrejme, aj v
kvalitnejšom životnom prostredí.
Ukazuje sa, že práve posledný z uvedených faktorov pri rozhodovaní sa o lokalizácii rodinného sídla
nemusí naplniť očakávania každého obdivovateľa života na vidieku.
Dôvodom pre tento záver je fakt, že sa to nepotvrdzuje úplne alebo len v čiastočnom rozsahu, pretože

to, čo bolo pre vidiek ešte pred niekoľkými desaťročiami charakteristické, v súčasnosti radikálne mení
svoju podstatu a kvalitatívne parametre. Stále viac
ľudí cestuje z vidieka za prácou do miest. Kritickým
miestom v doprave už nie sú centrá miest, ale prístupové komunikácie do mesta. Cesta mnohokrát pri
rovnakej vzdialenosti východiskového bodu cesty a
jej cieľa trvá dlhšie, ako cesta naprieč mestom v minulosti v ranných a popoludňajších hodinách, kedy
boli tieto komunikácie úplne nepriechodné. Komplikované vstupy a výstupy pri dopravnom spojení
vidieka a mestských aglomerácií majú svoju reflexiu
v spotrebe pohonných hmôt s negatívnymi dopadmi
na rodinný rozpočet.
Vidiek, ako už bolo uvedené, je pre väčšinu z nás
spojený s predstavou vyššej miery súkromia a s tým
spojeného pokoja a odpočinku. Časom takmer všetci z nových osadníkov vidieka zisťujú, že privilégium súkromia je úzko spojené so zvýšenou starostlivosťou nielen o samotný privátny majetok, ale aj
so zabezpečením jeho trvalo udržateľnej kvality. Na
rozdiel od bývania v bytovom dome musíme v lete
udržiavať upravené zelené plochy napr. kosením, likvidovať odpady, vykonávať údržbu a opravu vlastnej nehnuteľnosti atď. Pri bývaní v meste, v bytovom
dome sú všetky tieto činnosti riešené spravidla centrálne prostredníctvom objednaných služieb, realizovaných dohodnutým dodávateľom, pričom naša
angažovanosť končí zaplatením podielu na cene za
poskytnutú službu.
Ešte náročnejšie je to pri zabezpečení vykurovania a
dodávok teplej vody pre domácnosť preferujúcu bývanie v rodinnom dome. Nie je to len súčasná dilema,
ktorý zdroj energie potrebnej na tepelnú pohodu v
domácnosti využiť z hľadiska prijateľných nákladov
za daný druh energie. Pri doteraz nevídanom medziročnom náraste všetkých energetických zdrojov a nepredvídateľnom vývoji ich cien v blízkej budúcnosti,
väčšina z nás rezignuje a prikloní sa k riešeniu využívanému najväčším počtom našich priateľov a
známych. Samozrejme, pokiaľ nám vôbec rodinný
rozpočet rozhodovanie medzi využitím klasických
energetických nosičov tzn. zemný plyn, elektrická
energia, fosílne palivá takúto možnosť dovoľuje. Tí,
ktorí nemajú to šťastie, aby odmena za ich prácu a už
vôbec nie dôchodkové alebo sociálne dávky boli na
úrovni, že sa nemusia rozhodovať, či vôbec niektorý
z uvedených zdrojov je pre nich finančne dostupný,
musia voliť alternatívne riešenie a spaľovať všetko, čo
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je schopné spaľovacie zariadenie premeniť na tepelnú energiu.
Dôsledkom všetkých uvedených faktorov je skutočnosť, že na vidieku dochádza k zvýšeniu výdavkov
za energie, ale sme nemilo prekvapení, že súčasne
kvalita života na vidieku môže byť podstatne nižšieho štandardu, než na akú sme si zvykli v mestskom
prostredí.
Náklady na pohonné hmoty niekoľkonásobne rastú
nielen v dôsledku kolabujúcej prímestskej dopravnej
infraštruktúry. Sú to aj náplne palív a olejov do rôznych strojov a nástrojov, ktoré sme nútení vlastniť a
používať pri správe a údržbe svojho majetku. Rovnako
vykazujeme či už individuálne alebo centrálne štatisticky sledované zvýšené náklady na bývanie, pokiaľ si
z dôvodov finančnej dostupnosti nedokážeme zabezpečiť moderné vysokoúsporné zariadenia na výrobu
tepla. Pokiaľ však takéto možnosti nemajú aj bližší a
vzdialenejší susedia, v zime napriek nášmu enviroprijateľnému prístupu k vykurovaniu dýchame viditeľný
vzduch, ktorý sa drží nad väčšinou slovenských obcí
ako smogový mrak, tak typický pre mestá v minulosti.
V lete na rozdiel od minulosti tiež nemáme toľko
priestoru naplno vychutnávať pokoj a ticho dediny.

Šušťanie kôs v rukách našich predkov sme nahradili
motorovými kosačkami alebo vyžínacími strojmi. A
tak namiesto trávnic dedinských dievčat a žien počúvame koncert pre stihlku, husqarnu a orchester.
Žiaľ, nech sa v tomto ohľade snažíme viac či menej
správať environmentálne zodpovedne, kvalitu života
v malých sídlach na individuálnej úrovni ovplyvníme
len okrajovo. V tomto kontexte je vždy primárnym
faktorom, akú energetickú politiku preferuje vláda
v zmysle motivačných ekonomických nástrojov, nastavenie represívnych nástrojov za nedodržanie zákonných pravidiel. Od makroekonomických nástrojov podpory energetiky a limitov jej možností závisí
„energetická politika“ na miestnej úrovni, a tým aj
kvalita života nás všetkých.
Niet pravdepodobne viditeľnejšieho prepojenia
medzi tým, ako kvalitných zástupcov našich, okrem
iných aj energetických potrieb a záujmov, sme si vybrali a ako vedia naše záujmy hájiť na úrovni, kde ako
jediní majú možnosť vytvárať prijateľné podmienky
nielen pre jednotlivca, ale jeho spokojnosťou splniť
očakávania nás všetkých – to znamená úspešne vybilancovať individuálny a verejný záujem.
-sm-

naše zdravie
Prvá pomoc pri prehriatí a tepelnom úpale
Letné horúčavy sú pomerne častou príčinou vzniku prehriatia a tepelného úpalu, a to najmä v prípadoch, keď postihnutý strávi podstatnú časť dňa na
slnku v oblečení, ale bez ochrany hlavy. Príznaky začnú zvyčajne večer. Pôsobenie tepla na ľudský organizmus môže spôsobiť vyčerpanie z tepla a tepelný
úpal. Vyčerpanie z tepla alebo prehriatie je náhly
stav v dôsledku dehydratácie. Vzniká vtedy, ak sa organizmus nestačí ochladzovať pre extrémne vonkajšie podmienky alebo pre zvýšenú produkciu tepla v
organizme a dochádza k zvýšeniu teploty v tzv. telesnom jadre (vnútri hrudníka a brucha) nad normálne
hodnoty. Ak dôjde k zlyhaniu tepelnej regulácie, dochádza ku vzniku tepelného úpalu. Tepelný úpal je
nadmerná teplota tela (hypertermia) so zlyhaním termoregulácie (regulácie telesnej teploty). Je pokračovaním neliečeného prehriatia. Úpal býva sprevádzaný zlyhávaním dôležitých orgánov a postihnutím
mozgu. Rozdeľujeme ho na námahový (u mladých
zdravých ľudí následkom extrémne zvýšenej alebo
dlhodobej telesnej námahy) alebo klasický (častejší u
starších a chorých ľudí alebo ľudí vystavených vysokým vonkajším teplotám).
Zvýšený sklon k prehriatiu a tepelnému úpalu majú
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malé deti, ľudia s ochorením srdca, hnačkami, vracaním, cukrovkou, zvýšenou činnosťou štítnej žľazy,
zvýšenou telesnou teplotou a Parkinsonovou chorobou. Takmer polovica ľudí s úpalom je vo veku nad 65
rokov. U starších ľudí tiež dochádza vplyvom horúčav
k 5 – 30% nárastu úmrtnosti na pridružené chronické
ochorenia. U zdravých ľudí potencuje prehriatie a úpal
cvičenie v horúcom nevetranom prostredí, nevhodné
oblečenie, znížený príjem tekutín, pobyt v saune, stane a v aute bez klimatizácie. Rizikovými faktormi sú
niektoré lieky, alkohol, drogy a obezita. Prehriatie a
tepelný úpal sú okrem tepla spôsobené aj dehydratáciou (nedostatkom tekutín), stratami minerálov z tela
močením a potením a zlyhaním tepelnej regulácie
organizmu. Veľmi dôležitá je osveta a prevencia prehriatia a tepelného úpalu. So stúpajúcim vekom obyvateľstva bude prehriatí a úpalov pribúdať.
Príznaky
Prehriatie: nešpecifické príznaky s oneskoreným
nástupom, ktoré sa môžu podobať vírusovej infekcii:
únava, slabosť, pocit na vracanie, vracanie, bolesti
hlavy a svalov, závraty, svalové kŕče a bolesti, podráždenosť, telesná teplota zvyčajne viac ako 37°C a
menej ako 41°C.

Tepelný úpal: ktorýkoľvek z príznakov pri prehriatí
a naviac poruchy vedomia s náhlym nástupom, nezvyčajné správanie, halucinácie, zmeny psychického
stavu, zmätenosť, dezorientácia a vo väčšine prípadov aj telesná teplota nad 41°C.

Príznaky úpalu (zdroj: www.ruvzba.sk)
Prvá pomoc
Postihnutého je dôležité preniesť do chladného
prostredia, sledovať vedomie, dýchanie a krvný obeh.
Začať s chladením akýmkoľvek spôsobom: ak je pri
vedomí a nemá pocit na vracanie, môže prijímať vlaž-

né (nie studené) tekutiny po hltoch (ideálne sú minerálne vody zriedené na polovicu vodou z vodovodu),
potierať povrch tela vlažnou (nie studenou) vodou
a ovievať na urýchlenie odparovania. Použiteľný je
akýkoľvek sprej (dezodoračný, dezinfekčný), po nastriekaní na povrch tela sa alkoholová zložka rýchlo
odparuje a ochladzuje povrch tela. Prikryť postihnutého plachtou navlhčenou vlažnou vodou a chladiť aj
hlavu. Ak sa príznaky nezmiernia do 30 minút, zabezpečiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia v dopravnom prostriedku s klimatizáciou.
Prevencia
Prehriatiu a tepelnému úpalu je dôležité predchádzať. Do prevencie patrí pobyt v chladnom klimatizovanom prostredí v období horúčav (aspoň časť
dňa), dostatočný príjem tekutín, obliekanie si ľahkého vzdušného odevu svetlých farieb, sprchovanie sa
vo vlažnej vode niekoľkokrát denne a nevykonávanie
namáhavých aktivít pri vonkajšej teplote vzduchu
nad 28°C.
Zdroj:
DOBIÁŠ, V.: 5P Prvá pomoc pre pokročilých
poskytovateľov. Bratislava: Dixit, 2017, 302 s.
ISBN 978-80-89662-24-1.
-mm-

Pripomenuli sme si pracovné
aj životné jubileum MUDr. Hrbčovej
Pani doktorka Elena Hrbčová, rodáčka z Liptovského
Mikuláša, pôsobí v našej obci ako všeobecná lekárka

už viac ako 30 rokov. Jej obvod zahŕňa cez 3 000 pacientov. Nie sú to len pacienti z obcí Ľubeľa, Dúbrava
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a Liptovské Kľačany, ale aj zo širokého okolia, ba i z
regiónu. V mnohých prípadoch pôsobí ako rodinná lekárka a lieči celé rodinné generácie. Svojou odbornou
kvalifikáciou presahuje rámec všeobecného lekárstva
a je známa tiež ako lekárka pracovná a posudková.
19. decembra 2021 sa pani doktorka dožila i životného jubilea – šesťdesiatky. Po prežití radostného
detstva k nej osud v mladosti nebol naklonený. Strata
milovaných rodičov, otázka jej vierovyznania, spočiatku neprijatie na vysokú školu či nepriaznivá politická orientácia ju nútili nepoddať sa a ísť ďalej za svojím cieľom a splniť si sen stať sa lekárkou. Úspešne
ukončila štúdium medicíny. Po krátkom pôsobení v
Partizánskej Ľupči a v Liptovskom Mikuláši nastúpila 1. mája 1990 do našej obce a dodnes tu pôsobí.
Jej priateľský prístup k ľuďom, jej ochota kedykoľvek
pomôcť všetkým, ktorí jej pomoc potrebujú, sú vlastnosti, ktoré ju charakterizujú.
Nemožno nespomenúť ani jej dobrovoľnícku a spoločensky prospešnú činnosť v Slovenskom Červenom
kríži. Viac ako 20 rokov vykonávala funkciu predsedníčky SČK Územného spolku Liptov v Liptovskom

Mikuláši, bola členkou Najvyššej rady SČK, v rokoch
2013 – 2017 vykonávala funkciu viceprezidentky
SČK. Už niekoľko volebných období aktívne pracuje
aj v našom miestnom spolku SČK.
Jej práca nezostala nepovšimnutá a získala za ňu
viaceré ocenenia. V máji 2011 jej bola odovzdaná v
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave
strieborná medaila Henryho Dunanta a spolu s ostatnými vyznamenanými ich prijal aj vtedajší prezident
SR Ivan Gašparovič. Striebornou medailou Henryho
Dunanta za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu bola
ocenená v roku 2011 aj primátorom mesta Liptovský
Mikuláš Alexandrom Slafkovským. Pamätnú plaketu
starostu obce Erika Gemzického si prevzala MUDr.
Elena Hrbčová v rámci programu pri príležitosti slávnostného otvorenia kultúrneho domu v roku 2021.
A čo dodať na záver – v mene Obce Ľubeľa, výboru
i celej organizácie MS SČK jej chceme zaželať pevné
zdravie a vysloviť presvedčenie, že v našej obci prežije ešte veľa rokov!
Mgr. Mária Kubíková, predsedníčka MS SČK v Ľubeli
(informácie poskytol aj Ing. Tadeusz Frackowiak)

Dobrovoľní darcovia krvi za rok 2021
Martin Cebecaver, Ľubeľa 123
Eva Cebecaverová, Ľubeľa 123
Eliška Čomová, Ľubeľa 363
Eva Forgáčová, Ľubeľa 21
Michal Gejdoš, Ľubeľa 440
Radovan Grečner, Ľubeľa 605
Stanislava Gregorová, Ľubeľa 427
Stanislav Herceg, Ľubeľa339
Lenka Hercegová, Ľubeľa 339
Júlia Hrbatá, Ľubeľa 509
Peter Gustáv Hrbatý, Ľubeľa 509
Róbert Hric, Ľubeľa 547
Marek Hrivňák, Ľubeľa 334
Dušan Hrnčiar, Ľubeľa 385
Jakub Húlek, Ľubeľa 377
Vladimíra Húleková, Ľubeľa 377
Juraj Jaško, Ľubeľa 510
Martin Jaško, Ľubeľa 510
Patrik Jaško, Ľubeľa 510
Veronika Jašková, Ľubeľa 510
Petra Jurigová, Ľubeľa 495
Eliška Jurisová, Ľubeľa 223
Roman Jurščák, Ľubeľa 352
Kristína Jurščáková, Ľubeľa 352
Oto Kandera, Ľubeľa 632
Adriana Kubíková, Ľubeľa 249
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Stanislav Kubín, Ľubeľa 108
Michal Kubo, Ľubeľa 491
Pavol Lúčan, Ľubeľa 291
Zuzana Lúčanová, Ľubeľa 375
Mojmír Magerčiak, Ľubeľa 524
Sofia Karmen Magerčiaková, Ľubeľa 524
Pavol Magušín, Ľubeľa 207
Erika Miklášová, Ľubeľa151
Denis Nahálka, Ľubeľa 545
Štefan Oravec, Lipt. Kľačany 146
Ján Oško, Ľubeľa 438
Tímea Ošková, Ľubeľa 514
Renáta Petrášová, Ľubeľa 225
Lukáš Rojček, Ľubeľa 116
Zuzana Tkáčová (Holaňová), Lipt. Ondrej 103
Peter Tomčík, Sv. Kríž 261
Andrea Urbanová, Ľubeľa 465
Zlatica Vrbenská, Ľubeľa 197
Štefan Vrbenský, Ľubeľa 197
Ľubomír Vyšňan, Ľubeľa 474
Do zoznamu nositeľov Jánskeho plakety boli zapísaní: Ján OŠKO – zlatá Jánskeho plaketa za 40 odberov;
Juraj HALAJ, Stanislava GREGOROVÁ – bronzová
Jánskeho plaketa za 10 odberov.
Mgr. Mária Kubíková, predsedníčka MS SČK

Hodnotenie sezóny OSTK Ľubeľa

Predchádzajúca sezóna 2020/2021 mala vzhľadom
na zlú pandemickú situáciu v našej krajine atypický
priebeh a bola veľmi krátka. Družstvá odohrali len dve
kolá, následne boli všetky súťaže prerušené a viac kôl
sa už ani neodohralo. Takýto priebeh súťaží nezažil
nikto, ani tí najstarší pamätníci. Pred novou sezónou
sme všetci dúfali, že podobná situácia sa nezopakuje.
Ale....
Príprava na novú sezónu 2021/2022 sa začala už pár
mesiacov skôr, a to návratom nášho odchovanca Milana Hrnčiara. Milan k nám prestúpil po dlhých rokoch
strávených v Bešeňovej, a tým aj možno naznačil ambíciu mať znovu v Ľubeli krajskú súťaž. Túto snahu sa
nám podarilo celkom nečakane zrealizovať po prevodoch v súťažiach od 2. po 4. ligu ešte pred začiatkom
novej sezóny.
V aktuálnych súťažiach účinkujú štyri družstvá dospelých. „Áčko“ hráva v krajskej 4. lige, ostatné mužstvá hrajú okresné súťaže: „Béčko“ 6. ligu, „Céčko“
7. ligu a „Déčko“ 8. ligu. Za veľký úspech považujem
prihlásenie dvoch žiackych družstiev do okresnej
súťaže starších žiakov, kde sa určite nestratili a v dlhodobej súťaži dokonca získali bronzové medaily. Ľubeľa nemala žiacke družstvo viac ako 30 rokov, takže
záujem mladých o tento šport nás nesmierne teší a
dúfame, že chuť a snaha im vydrží čo najdlhšie. Na
tréningoch sa venujeme aj prípravke, kde ich hravou
formou oboznamujeme so základnými stolnotenisovými údermi. Tieto tréningy bývajú 1x do týždňa a
navštevuje ich 12 – 15 detí vo veku od 6 do 13 rokov.
Momentálne je však letná prestávka a tréningy znovu
rozbehneme v septembri po začiatku školského roka.
Všetky deti sú na nich vítané.
Z dôvodu zlepšenia tréningových podmienok pre
deti sme sa rozhodli prihlásiť do výzvy Nadácie SPP,

kde sme boli so svojím projektom úspešní. Získané
prostriedky použijeme na nákup stolnotenisových
stolov, rakiet a ostatných pomôcok, ktoré, dúfajme,
prispejú k tomu, že deti sa budú môcť zlepšovať ešte
výraznejšie ako doteraz.
Družstvá dospelých začali súťaže prvý októbrový
víkend. Určite si to nikto neželal, ale do súťaží znovu
vstúpila pandémia, čo malo za následok ich prerušenie na viac ako dva mesiace. Krajské súťaže sa nakoniec už ani nereštartovali a opäť boli tak, ako v minu-
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lej sezóne, zrušené. Malou útechou bolo spustenie
krajského pohára, v ktorom súťažili kluby od 2. po 4.
ligu. Hralo sa tzv. Švajčiarskym systémom, kde sa po
každom kole zostaví tabuľka a v nasledujúcom kole
hrá prvý s druhým, tretí so štvrtým, atď. Naše družstvo
pohár bralo skôr ako prípravu na nasledujúcu sezónu.
Výsledkovo sme vôbec neoslnili, ale berieme to ako
motiváciu do ďalšieho tréningu. V okresných súťažiach sa po zlepšení pandemickej situácie súťaže znovu rozbehli a odohrala sa celá sezóna. Nečakaný, ale
zaslúžený úspech dosiahlo naše „Déčko“, ktoré posilnené o skúsenejších hráčov dokázalo svoju súťaž po
zaujímavých play-off zápasoch vyhrať. Tento úspech
ich, dúfame, ešte viac navnadí do tréningov, ktoré sú
v tomto športe nenahraditeľné.
Pravidelne organizujeme aj klubový vianočný turnaj, ktorý síce nie je len o výsledkoch, ale ktorý chce
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určite každý vyhrať. Aj napriek tomu sa už štvrtýkrát
v rade stal jeho víťazom Martin Javorek, klobúk dole
pred jeho výkonmi.
Neplánovane sme tento rok usporiadali z poverenia
OSTZ Liptovský Mikuláš Majstrovstvá okresu v stolnom tenise jednotlivcov. Pôvodne sa tento turnaj mal
uskutočniť v Bobrovci, ale z dôvodu zásahu „vyššej
moci“, musel byť na poslednú chvíľu presunutý. Náš
klub sa ponúkol, že ho zorganizuje, a tak sa po dvoch
rokoch opäť v našej telocvični stretli hráči v boji o majstrovské vavríny. Celkove sa na turnaji zúčastnilo 43
hráčov z liptovsko-mikulášskych klubov od 2. po 8.
ligu. Z našich hráčov sa na turnaji darilo najviac Martinovi Javorekovi a Milanovi Hrnčiarovi, ktorí obsadili
vo štvorhre krásne druhé miesto.
Náš klub spravuje aj vlastnú internetovú stránku,
kde po každom odohranom kole informujeme o výsledkoch klubu, prípadne tam uvádzame aktuálne
informácie o činnosti nášho klubu (www.lubela.sk/
obec-2/organizacie-v-obci/ostk/).
Aj keď sa športová časť sezóny skončila, klub musí
fungovať neustále a o to sa stará najmä vedenie klubu. Tento rok bol z tohto pohľadu volebný a tak si členovia klubu na konferencii OSTK volili jeho vedenie.
Doterajšie vedenie zrejme pracovalo dobre, pretože
členovia klubu mu v hlasovaní opäť dali svoju dôveru.
Predsedom tak zostáva Dušan Hrnčiar, hospodárom
Branislav Oravec a hlavným kontrolórom Rastislav
Pavlanin.
Poslednou skvelou informáciou je posilnenie nášho
klubu o odchovanca Libora Budvesela, ktorý sa vracia do svojho materského klubu po dlhých rokoch,
strávených najskôr v ŠKST Ružomberok a neskôr aj v
zahraničí. Veríme, že jeho výkony pomôžu našim hráčom opäť zvýšiť úroveň svojej hry a družstvám posunúť sa o stupienok vyššie.
Ing. Dušan Hrnčiar, Ing. Branislav Oravec

ĽUBEĽA - víťazi žiakov U15 a dorastu U19 – sezóna
2021/2022 v malom futbale
Dobre rozbehnutú jesennú časť sme chceli potvrdiť aj na jar, preto obe družstvá (žiaci aj dorast) začali
trénovať čo najskôr. Najprv v telocvični ZŠ a keď to
počasie dovolilo, tak vonku. Jar bola veľmi daždivá,
a tak sa niektoré zápasy museli prekladať na vhodnejšie termíny. Obe družstvá mali jednoznačný cieľ:
zaútočiť na prvé miesto a vyhrať svoje súťaže.
Medzi žiakov pribudli aj noví hráčikovia. Čo nás
však veľmi mrzelo, bolo zrušenie výnimky pre staršie
dievčatá, a to bez nejakého dôvodu pár kôl pred koncom súťaže, keď išlo „do tuhého“. Zasiahlo to viaceré
kluby, nielen nás, no po ťažkých zápasoch s Bešeňovou a Sv. Krížom, ktoré sme zvládli, sme mali sezónu
vyhratú. Prišli ešte nejaké zápasy so slabšími družstvami, ale aj na tie sme sa poctivo pripravili a väčší
priestor dostali mladší a menej skúsení hráči. V nasledujúcej sezóne by sme chceli pokračovať nielen v dobrých výsledkoch,
ale najmä v predvedenej hre a pritiahnuť k športu čo najviac detí.
V doraste po zime bola situácia
náročnejšia. Hráči sa poctivo pripravovali, ale zo súťaže sa odhlásili
Važec a neskôr po viacerých kontumáciách aj Hrboltová. Súťaž sa už
nemohla nanovo prelosovať, a tak
medzi zvyšnými zápasmi boli niekedy aj dva víkendy voľné, preto sa
odohralo len pár zápasov. Hráči nestratili chuť, poctivo trénovali a po
remíze v L. Revúcach sme si prvenstvo potvrdili dve kolá pred koncom
súťaže. Spokojnosť s prvým miestom je veľká, ale s priebehom jarnej

časti mrazivá. Vrcholom všetkého bolo, keď proti nám
na súperovom ihrisku domáci nenastúpili. Budúcu
sezónu by som bol najradšej, keby dorastenci hrali na
veľkom ihrisku a nie malý futbal, ale ešte uvidíme, ako
to bude s hráčmi. Pozitívum je, že do A-mužstva sa
pomaly zaraďujú aj ďalší hráči, ale chce to čas, predsa
len naši hrajú vyššiu súťaž a nie len „horskú ligu“.
Nastal čas oddychu a letných dovoleniek, trénovať
začneme v auguste a od septembra by sa mali začať
mládežnícke súťaže. Pevne verím, že dobré výsledky
sa zopakujú, je to už len na prístupe hráčov. Vytvorené sú veľmi dobré podmienky nielen na tréning a zápasy, ale máme aj občerstvenie po zápasoch a posedenie po ukončení sezóny.
Naše mužstvo dospelých pod vedením p. Ľudovíta
Šmiguru tiež dosiahlo historický úspech a po troch ro-

koch sa opäť umiestnilo neohrozene
na 2. mieste našej najvyššej okresnej
súťaže 6.ligy dospelých, kde zápasy
jarnej časti často sprevádzali zranenia hráčov, pričom vznikla šanca pre
mladých chlapcov, ktorí nesklamali.
Veríme, že v krátkej letnej prestávke
rýchlo zregenerujeme a začneme sa
pripravovať na novú sezónu.
Prvé miesta oboch kategórií našej
mládeže sú vynikajúce a zapíšu sa
do histórie klubu. Zo strany vedenia
TJ Partizán Ľubeľa sme na všetkých
hráčov hrdí!
Peter Droppa, tréner mládeže
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Svetový deň včiel
Oficiálne si sviatok včiel pripomíname 20. mája. V
našej škole sme si zahrali hru Kráľovstvo včiel, ktorá
priblížila žiakom prvého stupňa celoročný kolobeh
včely medonosnej. Škôlkarom sme spolu so žiačkou
2. ročníka, Lindou Hrnčiarovou, ktorá si pripravila
projekt o živote včely, pomocou prezentácie ukázali vývoj včely, jej úlohu, funkcie v
úli až po samotné produkty včiel.
Deti si mali možnosť vyskúšať
ochranný odev, ochutnali rôzne
druhy medu. Včiel a včelstiev na
svete ubúda, príčinou sú hlavne
zásahy človeka: používanie pesticídov, nedostatočné liečenie
včiel, vysádzanie kultivarov, ktoré
sú samoopelivé. Každý z nás by
mohol prispieť k záchrane včiel
vysadením medonosných rastlín,
ak vykonávame postreky, snažme
sa ich aplikovať večer, prispejeme
aj kúpou medu priamo od včelára, nakoľko je med v prvej trojke
falšovaných potravín. Myslime na
opeľovače každý deň, nakoľko od
nich závisí náš život. Albert Einstein povedal: „Po smrti poslednej
včely zahynie aj naša planéta. Ľu-
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ďom zostanú štyri roky života, nakoľko nebude úroda.”
Naša krajina je aj ich krajinou, urobme ju preto takou,
aby sa nám v nej dobre spolunažívalo. Sme radi, že aj
v našej obci pôsobí viacero včelárov, ktorí si navzájom
odovzdávajú skúsenosti z tejto nádhernej a užitočnej
záľuby. 				
-em-

MEDZI DEŤMI V MATERSKEJ ŠKOLE

Ani v tomto roku sme nevynechali stretnutie s deťmi pri príležitosti ich sviatku Medzinárodného dňa
detí a pripojili sme sa ku gratulantom. Členky výboru Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža
v Ľubeli Jana Budveselová, Emília Kubíková, Mária
Kubíková a Marta Švecová zavítali medzi deti 2. júna
2022. Premenlivé počasie nám neumožnilo stretnutie v školskej záhrade a tak nás vyše 40 detí prijalo
medzi seba v triede tých najstarších. Pripravili si pre
nás milé prekvapenie – ukážky z programu, ktorým
sa prezentovali v kultúrnom dome pri príležitosti Dňa
matiek. A bolo sa na čo pozerať. Hoci v stiesnenom
priestore, ale o to srdečnejšie zneli v podaní škôlkarov básničky, pesničky i tančeky. Vyžarovala z nich
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radosť a potešenie ukázať nám, čo ich pani učiteľky
naučili. Naším poďakovaním im boli malé darčeky
potrebné pre ich výtvarnú zručnosť a nechýbala ani
sladkosť v podobe cukríkov pre každého z nich.
Ďakujeme Vám milé detičky za príjemne strávený čas s vami. Veríme, že s mnohými z vás sa opäť v

budúcom roku stretneme a tým, ktorí v tomto roku
opustia škôlku a začiatkom septembra ich privítajú v
základnej škole ako prváčikov želáme veľa úspechov.
Mária Kubíková, predsedníčka MS SČK,
foto: archív MS SČK

Ľubeľské stariny
Pošty v Ľubeli
Poštová činnosť už historicky patrila k najpotrebnejším a najvýznamnejším službám najširším vrstvám
obyvateľstva. Za tým účelom boli zriaďované štátom pošty či poštové úrady. Pre naše poznanie bude iste zaujímavé vedieť, ako to bolo v našej obci Ľubeľa.
Prvá pošta bola v Ľubeli otvorená 20.3.1884 s označením Kiraly - Lubela. 24.10.1906 sa jej názov zmenil
na Király - Lubela a trval až do roku 1920. Po vzniku Česko-slovenskej republiky sa jej meno ,,poslovenčilo“
na Kráľova Ľubela. V tomto čase tu boli ešte dve politické obce, terajší názov obec dostala v roku 1924, kedy
sa spojili dva katastrálne celky Kráľovská Ľubeľa (Királylubela) a Zemianska Ľubeľa (Nemesz Lubela). Treba
pripomenúť, že pomenovanie katastrálnych území obce je platné aj v súčasnosti.
Zrejme v dôsledku spojenia týchto dvoch katastrálnych celkov do jednej politickej obce ako administratívno-správneho celku vznikla v roku 1925 pošta Veľká Lubela a v roku 1929 dostala pošta meno Ľubeľa.
Po vnútropolitických zmenách dostala naša pošta 10.7.1948 pomenovanie Ľubeľa, ktoré je platné až do
súčasnosti s tým, že 1.1.1973 dostala smerovacie číslo 032 14.
Tu určite vzniká otázka, kde tie poštové úrady v našej obci boli. Pre túto chvíľu zatiaľ vieme povedať len
to, že to bol objekt terajšieho zdravotného strediska a po dokončení stavby kultúrneho domu tam bola pošta
premiestnená a jej dnešné sídlo pri základnej škole verejnosť pozná.
Z uvádzaných dátumov prevádzky pošty sa dajú nepochybne čítať aj určité historické politicko-spoločenské zmeny, resp. dôsledky týchto zmien: od doby Rakúsko-Uhorskej monarchie cez vznik Československého
štátu, spojenie obcí Kráľovská a Zemianska Ľubeľa (1924), zmena režimu (1948).
V tejto súvislosti si treba všimnúť názvy pošty, že tu sú uvádzané v príslušnom gramatickom tvare ako
pôvodné platné v tej dobe.
Len pre zaujímavosť je treba uviesť, že poštu nikdy nemali: Gôtovany (poštové stredisko majú v Ľubeli), Galovany, Lazisko, Liptovské Kľačany, Malatíny, Vlachy. V Dúbrave (PSČ 032 12) bola pošta otvorená
4.6.1973. V Partizánskej Ľupči bola pošta od roku 1873 s názvom Német - Lipese. V Liptovskom Mikuláši
od roku 1553 ako Saand Niela.
Uvedené fakty dokumentujú, že aj pošta v Ľubeli má svoje dejiny.					
-bko-
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Optika času
Je dobré oči zatvoriť
a pozrieť si, čo bolo včera
a pamätať si tie obrázky.

Je dobré oči otvoriť
a pozrieť si, čo je dnes
a pamätať si tie obrázky.

Je dobré zakryť si občas
obe oči a nevidieť načmárané obrazy,
tak lepšie vidíš svet,
aj čo je pravda a či jej niet.
				
-bko-

Návšteva ľubeľskej knižnice
Marec je mesiacom knihy. Je veľa miest, kde si ho
môžeme pripomenúť. No to najvhodnejšie je knižnica. Aj v obci Ľubeľa sa taká jedna nachádza. Je to
obecná knižnica, ktorú nájdeme na poschodí obecného úradu a čitatelia si v nej môžu vybrať z viac ako
4 700 zväzkov a každý rok ku nim pribudne viac ako
50 kníh. Navštíviť ju možno každý štvrtok popoludní.
Do tejto našej ľubeľskej bibliotéky nakukli aj naši mládežníci Helenka Hollá a Michal Kubík, aby sa medzi
regálmi plnými kníh porozprávali s pani knihovníčkou Mgr. Máriou Kubíkovou, ktorá má odjakživa blízky vzťah ku kultúre a umeniu.
Popri zamestnaní vyštudovala bakalárske štúdium
kulturológie. Kvôli vtedajším problémom nastúpila
na magisterské štúdium histórie, ktoré bolo podľa jej
slov veľmi náročné.
Aké žánre v knižnici nájdeme?
Našu knižnicu máme rozdelenú podľa medzinárodného delenia kníh. Z tohto dôvodu je na jednej
strane náučná literatúra pre dospelých, náučná literatúra pre deti a mládež, na druhej strane nájdeme
beletriu. Rozdelila som ju na slovenskú a medzinárodnú. Nachádza sa tu aj slovenská klasika, ktorá sa
už dnes menej používa, ale máme ju. Nezabúdame
ani na deti. Tam sa knižky delia podľa veku. Knihy
máme uložené v dvoch radoch. Čo sa týka žánrov, pre
deti máme predovšetkým rozprávky, knižky o zvieratkách... Pre deti ponúkame tiež náučnú literatúru, ako
napríklad encyklopédie o svete, zvieratách, vesmíre
a kedysi populárne o dinosauroch. Náučná literatúra
pre dospelých je tiež delená podľa odborov napr. história, šport, medicína, veda, kultúra, ale aj životopisy známych umelcov. Beletria obsahuje detektívky a
takú „ľahšiu literatúru“. Nezabúdame ani na poéziu.
Sme radi, že máme medzi sebou autora, ľubeľského
rodáka, Janka Bubniaka, ktorý vydal už štvrtú zbierku
básní.

Máte aj nové – aktuálne vydané knihy alebo ste
verní staršej generácii?
Máme. Treba pochváliť obec, že každoročne poskytuje finančné prostriedky a každý rok pribudne okolo
50 – 60 kníh. Odbornú literatúru už nenakupujeme,
pretože o ňu nie je záujem. Nakupujeme hlavne knihy pre deti a beletriu a snažíme sa kupovať to, čo práve „letí,“ ako sú napríklad teraz severské detektívky
a ženské romány. Poézie už dnes veľa nevychádza a
málokto tej modernej rozumie. Žiaľ, sme priestorovo obmedzení a to nám nedovoľuje nakupovať viac.
Nemôžeme poskytnúť čitáreň alebo počítačové vybavenie. Najťažšie to bolo v období, keď sa prerábal
kultúrny dom, ale mám radosť, že sa mi konečne podarilo nahodiť do počítača celý katalóg kníh. Chceli
by sme, aby občania na obecnej stránke mali prehľad
o ponuke a dostupnosti kníh. Katalóg kníh ešte zatiaľ
nie je spustený, ale pracujeme na tom.
Čo sa týka návštevnosti, prevláda mladšia alebo
staršia generácia?
To je trošku problém. Spravidla máme ročne okolo
50 čitateľov, ktorí nás navštevujú. Veková kategória
deti a mládež veľmi nečíta, to, čo tu máme, čítajú skôr
cez internet. Samozrejme, česť výnimkám. Deti nás
ale navštevujú hlavne pred blížiacimi sa recitátorskými súťažami, aby si niečo našli. Hlavne v marci sem
chodia menšie deti a oboznamujú sa s knižnicou a
zisťujú, ako funguje, aby ju mohli navštevovať s rodičmi, prípadne neskôr sami.
Vy ste tu už vykonali kus práce. Odkedy tu pôsobíte?
Knižnica pravdepodobne vznikla v roku 1953. Niekedy si knižnica nemohla vyberať, čo bude ponúkať,
ale okresná knižnica literatúru prideľovala. Podľa dostupných informácií sa prvá knižnica nachádzala v
dnes už zbúranej hasičskej zbrojnici. Tam sa ale ne-
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kúrilo a bolo to trochu nevhodné. Na určitý čas bola
premiestnená do školy, do pôvodnej budovy. Neskôr
sa nachádzala v kultúrnom dome, ale pravdepodobne v pivničných priestoroch. V súčasných priestoroch
sa knižnica nachádza od roku 1975. Ja tu pracujem
od roku 1993.

požiadať napr. okresnú knižnicu. Pokiaľ ju majú, zapožičajú mi ju a ja ju dám čitateľovi.

Kde nájdu občania informácie o knižnici?
Využívame obecné noviny, kde pravidelne píšem,
aký je stav a čo nové sa udialo. Naša knižnica je otvorená každý štvrtok od 13,00 do 17,00 hod.

Kedy je najvhodnejšie knihu vrátiť?
Spravidla do mesiaca, ale zvykne sa nosiť, keď je
prečítaná.
Ďakujeme pani Kubíkovej za čas strávený s nami.
Dozvedeli sme sa veľa, určite aj nových informácií o
ľubeľskej knižnici. Veríme, že aj napriek výdobytkom
modernej doby vzrastie u ľudí, predovšetkým u mládeže, záujem o knihy, napríklad aj z našej knižnice.

Čo v prípade, ak si niekto chce požičať knihu,
ktoré nemáte?
Podľa zaužívaného knižničného systému môžem

Rozhovor pripravili členovia Obecnej rady mládeže
v Ľubeli: Helenka Holá , Lukáš Kubík, Michal Kubík.
Do textovej podoby upravil Anton Kubík.

Čo sme zaznamenali v činnosti obecnej knižnice
v minulom roku
Rok 2021 bol poznačený covidovými opatreniami,
ktoré mali dopad aj na činnosť knižnice. Knižnica
pracovala v obmedzenom režime, ale vo vynovenom priestore. Ako každý rok, aj začiatkom roka 2022
predkladala na Ministerstvo kultúry SR Ročný výkaz o
knižnici KULT (MK SR) 10-01 – koncoročnú štatistiku,
z ktorej vyberáme nasledovné údaje.
Knižný fond prestavoval 4 620 knižných jednotiek
(kj) – z toho odborná literatúra pre dospelých 511 kj a
odborná literatúra pre deti 229 kj, krásna literatúra pre
dospelých 2 862 kj a krásna literatúra pre deti 1018 kj.
Počas roka bolo do knižnice zakúpených 64 nových
kníh v sume 725,- EUR a 5 kníh dostala knižnica darom. Od čitateľov sa vybralo 536,- EUR vo forme zápisného (deti, študenti a seniori 1,- EUR a dospelí 2,EUR).
Celkom bolo uskutočnených 988 výpožičiek – z
toho odborná literatúra pre dospelých 10, odborná

literatúra pre deti 1, krásna literatúra pre dospelých
634 a krásna literatúra pre deti 217.
Výpožičky periodických publikácií (časopisy Slovenka a Život) boli uskutočnené 126-krát.
Počet stálych čitateľov zapísaných do knižnice v
roku 2021 bol 40 – z toho 8 detí do 15 rokov.
Počas roka bola knižnica navštívená celom 241krát. V mesiaci júl počas letných prázdnin knižnicu
navštívilo 11 detí zo Školského klubu detí v sprievode
vedúceho.
Ukončené bolo spracovanie knižného fondu v elektronickej podobe. Čo nás čaká v najbližšej budúcnosti? Vytvoriť webovú stránku knižnice v rámci webovej
stránky obce, aktualizovať a prepracovať organizačný
a výpožičný poriadok knižnice a aj týmto spôsobom
dostať viac knižnicu do povedomia občanom našej
obce.
		
Mgr. Mária Kubíková, knihovníčka

Aktivity Únie žien v Ľubeli
Po dvoch pandemických rokoch aj naša organizácia
konečne začala svoju aktivitu. Sme vďačné, že druhá
májová sobota sa niesla v znamení Dňa matiek. Slávnostnú atmosféru umocnili aj detičky z našej základnej a materskej školy. Veľká vďaka patrí pedagógom,
ktorí ich na túto príležitosť výborne pripravili. Stretnutie oživili aj naše členky Majka Ošková a Lenka Ošková, svojimi vtipnými vstupmi. Nechýbala výborná
večera v podaní Beatky Fiderákovej. Predsedníčka,
Vierka Bubniaková, nás informovala o pripravovaných
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akciách, ktoré uverejníme v tomto čísle novín, no
už teraz si rezervujte termín, 6. augusta 2022, ktorý
bude už tradične patriť Súťaži vo varení guľášu.
Tento rok sme potešili na Deň detí škôlkarov darčekmi v podobe hračiek, športového náradia a oni sa
nám odvďačili pásmom, ktoré si pre nás pripravili.
Desať našich členiek skrášlilo priestor novej pešej

zóny. V jej strede sme vysadili trvalky, ktoré priestor
veľmi zútulnili. Chystáme sa skrášliť tento rok aj ďalšie
priestory našej malebnej dedinky.
Veríme, že sa nám po dlhšej dobe podarí spoločne
navštíviť aj kultúrne podujatia, tešíme sa na ďalšie
stretnutia, ktoré nám veľmi chýbali.
-em-
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Z histórie TJ Ľubeľa – IV. časť (dokončenie)
Kronika sa prestala písať v roku 2010 a tak končí
i zápis o činnosti TJ. Ďalšia činnosť futbalového
oddielu aj samotná činnosť organizácie je čiastočne zachytená na stránkach Ľubeľských novín. Z
uvedených príspevkov bolo spracované i posledné desaťročie činnosti TJ, aby sme dostali ucelený
prehľad histórie.
Roky 2011-2021
Mužstvo dospelých si v jesennej časti súťaže počínalo veľmi dobre, skončilo na 1. mieste v II. triede a
po jarnej časti súťaže si vybojovalo postup do I. triedy. Mužstvo viedli Alino Švec ako hlavný tréner, vypomáhal mu Branislav Kubík, pracovalo v ňom osem
domácich hráčov, doplnené šiestimi hráčmi na hosťovaní, a to z Dúbravy dvaja, zo Sv. Kríža dvaja, a po
jednom hráčovi z Komjatnej a Černovej. V žiackych
družstvách bolo zaregistrovaných 32 žiakov, viedli
ich Vladimír Tholt a Vladimír Hric. V obci pravidelne
hrávali aj starí páni pod vedením Jána Bubniaka.
V roku 2012 začal opäť ožívať žiacky futbal pod
vedením trénera Vladimíra Tholta. Tréning spravidla
pozostával: „3 kolečká s loptou, strečing, narážačky
medzi kužele pre zdokonalenie sa vo vedení lopty“.
Vekový priemer žiakov bol od 7 do 14 rokov. Mladší
žiaci hrali v sezóne 2012/2013 o Kormanov pohár (B
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skupina), umiestnili sa na 4. mieste a získali 27 bodov. Starší žiaci v kategórii U 15. (II. trieda) skončili na
3. mieste. V sezóne 2013/2014 po jesennej časti boli
mladší žiaci piaty a starší žiaci tretí. V tomto období
došlo k preradeniu žiakov U 15 do I. triedy súťaže žiakov. Veľkej pocty sa dostalo hráčke Lucii Droppovej,
ktorá TJ reprezentovala na celoslovenskom turnaji
žiakov – hrala za výber Žilinského kraja.
Z roka na rok dochádza k zhoršeniu ekonomickej
situácie v organizácii. Zvyšujú sa poplatky a odvody
na futbalový zväz, z ich strany nie je žiadna podpora, finančné zdroje získava organizácia najmä z rozpočtu obce, odvodu 2 % dane od podporovateľov a
od sponzorov. Došlo tiež k obnove dorasteneckého
mužstva, čo si vyžadovalo finančné náklady. Mnohým fanúšikom prekáža aj výber vstupného v cene
1 EUR - „je vraj privysoké“.
V roku 2014 vzišlo nové vedenie TJ. Predsedom
ostal Adam Šimo, tajomníkom sa stal Marián Matejovie, pokladníkom Jozef Oško, členmi výboru Ivan
Kubík, Jozef Kúkol a Jozef Oško sa stal hlásateľom.
Došlo k oživeniu vydávania Futbalového bulletinu.
Káder „A“ mužstva tvorili: Michal Huba, Michal Slačka,
Miroslav Haláš, Štefan Chudoba, Vladimír Budvesel,
Radovan Grečner, Andrej Suchý, Patrik Hlavatý, Jakub
Kúkol, Tomáš Janči, Jozef Krakovský, Jozef Oško, Mar-

tin Badzík, Vladimír Oško, Jozef Brtko a Daniel Oško.
V sezóne 2014/2015 trénerom „A“ mužstva bol Miroslav Jacko z Dúbravy, dorast trénoval Ľudovít Šmigura z Lipt. Kľačian, starších žiakov Vladimír Tholt z
Lipt. Kľačian a mladších žiakov Peter Droppa z Ľubele. Umiestnenie: mladší žiaci - 6. miesto s ôsmimi novými hráčmi; starší žiaci – 8. miesto (oslabení o
šesť hráčov prešli do dorastu), dorastenci – 2. miesto;
„A“ mužstvo – po neuspokojivých výsledkoch skončilo na 8. mieste.
Udalosťou roka 2015 bolo slávnostné otvorenie
multifunkčného ihriska za účasti premiéra SR pána
Róberta Fica.
Počas zimnej prestávky v r. 2016 nastali zmeny vo
výbore TJ. Novým predsedom sa stal Marián Matejovie, tajomníkom Vladimír Tholt, pokladníkom Jozef
Oško, členmi výboru Radovan Grečner a Erik Gemzický.
„A“ mužstvo zbabralo jesennú časť súťaže, odišiel
tréner Miroslav Jacko i hráči Michal Kúkol, Dušan Moravčík, Vladimír Pačan, Ján Timko. Káder posilnili Peter Chorvát z Likavky, Michal Palacka a Viktor Švidroň
z Bešeňovej. Do mužstva sa vrátili Jozef Oško ml.,
Vladimír Oško, Tomáš Janči, prišli i dorastenci Tomáš
Šmigura, Tomáš Gejdoš a Peter Oško ml..
Trénerom „A“ mužstva sa stal Jozef Madliak. Počas
súťaže sa mužstvo potýkalo s množstvom poranení,
no aj napriek tomu si udržalo postavenie v najvyššej
okresnej súťaži. Dorastenci pod vedením Ľudovíta
Šmiguru postúpili spomedzi 16 družstiev do súbojov o majstra Liptova. Mladší žiaci sa v základnej časti
súťaže umiestnili na 2. mieste a postúpili do baráže o
majstra Liptova; starší žiaci obsadili 3. miesto v mikulášskej časti súťaže a v rámci Liptova len s tromi

prehrami skončili na 5. mieste.
V sezóne 2017/2018 pracovali tri mládežnícke družstvá a mužstvo dospelých. Mládežnícke družstvá
mladších žiakov a starších žiakov dosahovali výborné výsledky v okresných súťažiach svojich kategórií.
Problematické bolo opäť družstvo dorastu. Prejavil sa
nedostatok chlapcov v dorasteneckom veku. Vedenie TJ sa rozhodlo (aby túto skupinu chlapcov, ktorí
majú záujem hrať futbal, udržalo) prihlásiť ich do kategórie U 19 dorast – malý futbal. Išlo o nové pravidlá
hry – hrá sa na skrátenom ihrisku od šestnástky po
šestnástku, s ôsmimi hráčmi a aj s menšími bránkami.
Týchto chlapcov viedli Andrej Suchý a Jozef Oško ml.
a okrem vlastných tréningov sa spravidla zapájali 1x
týždenne aj do tréningu „A“ mužstva. Že išlo o správne rozhodnutie, dôkazom boli výsledky v súťaži a ich
umiestnenie – 1.miesto po jesennej časti. V mužstve
„A“ došlo k zmene trénera. Na vlastnú žiadosť odišiel
p. Tomáš Hvostík – tréner a brankár v jednej osobe
(dostal lukratívnejšie ponuky z vyšších súťaží) a nahradil ho Roman Vavrovič. Nový tréner pokračoval v
nastúpenej ceste kvalitného futbalu, čoho dôkazom
bolo umiestnenie družstva na 3. mieste po jesennej
časti, z 13 zápasov prehralo len jediný, a to posledný
na ihrisku v Ludrovej.
Príprava hráčov na sezónu pokračovala aj počas
zimnej prestávky, a to tréningami v telocvični ZŠ,
na multifunkčnom ihrisku a tiež na ihrisku. Veľkým
problémom boli časté zranenia hráčov, mnohokrát
dlhodobého charakteru (dôsledok agresívnej hry), čo
ovplyvňovalo aj zloženie kádra.
Na jar roku 2019 rozhodlo vedenie TJ pristúpiť k
rekonštrukcii hracej plochy futbalového ihriska. Majstrovské zápasy jarnej časti boli preložené na ihriská
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súperov alebo sa odohrali na ihrisku vo Sv. Kríži. Aj
bez finančných prostriedkov boli zahájené práce pri
úprave hracej plochy prostredníctvom firmy Greenservis. Potom nasledovalo pravidelné kosenie a zalievanie trávnatej plochy, o ktoré sa postaral správca
ihriska Viktor Bukovinský. Práce pokračovali aj v mesiaci august (začiatok jesennej časti súťaže), majstrovské zápasy našich družstiev boli preložené na ihriská
súperov. Na obnovu hracej plochy finančne pomohla
obec, miestni podnikatelia a živnostníci a napokon i
úspešný projekt, ktorý bol podaný na SFZ, a získanie
dotácie 13 000,-EUR. Oficiálne otvorenie ihriska sa
uskutočnilo 1. septembra 2019 spojené s Dňom športu a odohratím majstrovských zápasov. „Deň športu
otvoril priateľský zápas medzi SNS Liptov a SNS Orava, potom nasledoval majstrovský zápas starších žiakov a majstrovský zápas „A“ mužstva s futbalistami z
Liptovského Jána, ktorý, žiaľ, naši futbalisti prehrali.
Sprievodnými podujatiami bola prehliadka historických vozidiel, ukážky techniky ľubeľských hasičiek,
maľovanie na tvár, grátis guláš od Vladimíra Urbana
a občerstvenie v stánku Striga i v Šport bare. Pri akcii
výdatne pomohli členovia novovzniknutej Obecnej
rady mládeže v Ľubeli.
Sezóna 2018/2019 bola ukončená nasledovne: Amužstvo dosiahlo historický úspech (6. liga) celkom
2. miesto: 18 výhier, 6 remíz, 2 prehry, 60 bodov; U19dorast (5. liga) priebežne 2. miesto: 10 výhier, 2 remízy, 2 prehry, 32 bodov; U15-starší žiaci 1. miesto v zá-

22

kladnej časti: 12 výhier, 2 remízy, 38 bodov; o majstra
Liptova priebežne 2. miesto: 8 výhier, 1 prehra, 24 bodov; U13-Kormanovci (1.trieda) priebežne 2. miesto:
9 výhier, 1 remíza, 5 prehier, 28 bodov.
Letná príprava na novú sezónu 2019/2020 všetkých
družstiev prebiehala na multifunkčnom ihrisku alebo
na ihriskách iných obcí. Do jesennej časti súťaží boli
prihlásení: mladší žiaci v kategórii U 13 malý futbal;
starší žiaci v kategórii U 15 veľký futbal; dorastenci v
kategórii U 19 veľký futbal; dospelí v 6. lige. Všetky tri
mládežnícke družstvá odborne viedol Peter Droppa.
Po jesennej časti súťaže boli mladší žiaci v kategórii
U 13 – malý futbal na 2. mieste; starší žiaci U 15 na
3. mieste, dorastenci U 19 na 4. mieste, „A“ mužstvo
s novým trénerom Igorom Vyskočánim na 4. mieste.
Rok 2020 poznačila pandémia COVID-19. Zimná
príprava hráčov síce v polovici januára začala , ale v
dôsledku protipandemických opatrení bola 15. marca 2020 zastavená. Družstvo dospelých sa zúčastnilo ešte Zimného pohára Liptovského futbalového
zväzu. Po roku sa opäť prebojovalo do finále, ktoré
sa však odohralo až v letnom období a skončilo na
2. mieste. Porazili ich futbalisti z Černovej. Dlhá jarná
pauza zasiahla do činnosti našich družstiev. V mužstve dospelých sa pár hráčov rozhodlo ukončiť svoju
aktívnu futbalovú činnosť. Niektorí odišli z obce za
prácou, iným znemožnilo pokračovať v aktívnej činnosti poranenie. Tak bola jesenná časť súťaže odohraná, ako sa hovorí, s odretými ušami a veľakrát museli

vypomôcť aj dorastenci. No aj táto bola predčasne
ukončená. Chýbalo odohrať dva posledné zápasy.
Podobná situácia nastala aj u dorastencov. Citeľnú
stratu zaznamenalo mužstvo odchodom brankára.
Pridružili sa poranenia hráčov, na zápasy nastupovali často na doraz, výsledky neboli lichotivé. Jesenná
časť sezóny bola predčasne ukončená. Žiacky futbal
sa zredukoval len na jednu spoločnú kategóriu žiakov U 15. Išlo o jediné možné riešenie, aj keď vekový rozdiel medzi hráčmi predstavoval aj päť rokov,
no dostali priestor všetci tí, ktorí chceli hrať, a to na
veľkom ihrisku.
V letnom období sa podarilo upraviť aj futbalový
areál. Osadená a natretá modrou farbou bola bariéra
okolo celého ihriska, zbúrané boli staré a schátrané
striedačky, namiesto nich boli vybetónované základy
a osadené a namontované nové, zlikvidovaná bola aj
plechová WC budova a podarilo sa vybudovať odpadovú jamu na pokosenú trávu z ihriska.
Covidom bol poznačený aj rok 2021. K zlepšeniu
situácie došlo koncom apríla a začiatkom mája. Dospelým boli umožnené dohrávky z jesene i započatie
jarnej časti súťaže, ale bez účasti divákov. Slovenský
futbalový zväz, žiaľ, nedokázal presadiť odohrať aj
mládežnícke zápasy, a tak sa jarná sezóna neodohrala.
V sezóne 2021/2022 boli prihlásení do okresnej
súťaže len dorastenci v kategórii U 19 a starší žiaci v
kategórii U 15 vo formáte malý futbal. Trénerom mládeže bol Peter Droppa. Dorastenci hrali takmer v nezmenenej zostave z predchádzajúcej sezóny, vyriešená bola brankárska otázka, tréningy boli pravidelné
a dosiahnutý výsledok – priebežné 1. miesto – výhra
nad všetkými súpermi. Žiacka kategória sa rozbiehala
pomalšie. Veľa detí skončilo alebo odišlo z družstva
do iných klubov, vekový rozdiel medzi žiakmi bol aj
7-ročný, bolo potrebné požiadať výnimku pre dievčatá. Postupne však prichádzali najmä mladší žiaci, starší tak mohli trénovať s dorastencami, čím sa vytvoril
priestor a viac času venovať sa tým mladším. Výsledkom bolo 2. miesto žiakov U 15, prehrali len jeden zápas. Nesklamali ani dospelí, v tabuľke im patrilo priebežne 2. miesto v najvyššej okresnej súťaži.
Priaznivá celospoločenská situácia umožnila zorganizovať ľubeľským zrelým pánom 4. septembra 2021
prvý ročník futbalového turnaja zrelých pánov o pohár starostu obce „Ľubeľský píľus“. Zúčastnilo sa ho
sedem mužstiev – Ľubeľa, Dúbrava, Vlachy, Liptovský
Mikuláš, Kvačany, Lúčky a Liptovské Kľačany. V susedskom finále zvíťazili v pomere 2:1 hráči Dúbravy nad
Ľubeľou a stali sa víťazmi turnaja. Najlepším strelcom
sa stal Stanislav Vyšný, najlepším brankárom Martin
Vyskočáni. Na prázdno neobišli ani porazení finalis-

ti mužstvo Ľubele. O prekvapenie v ich prospech sa
postaral starosta obce Lúčky Branislav Hrbček, ktorý
mužstvu odovzdal cenu útechy – niekoľko vstupov
do Kúpeľov Lúčky.
Týmto príspevkom je história TJ ukončená, no
súčasnosť píše novú, pevne verím, že tiež zaujímavú,
ktorá poteší nielen futbalových nadšencov, ale všetkých milovníkov športu a obohatí spoločenský život
v obci.
Na záver niekoľko štatistických údajov, ku ktorým
som sa dopracovala:
Kroniku TJ založili v roku 1945 Anton Janči, Peter
Švec a Miloš Hrbatý. Prvým kronikárom sa stal Miloš
Hrbatý. Jeho pokračovateľmi boli Ing. Ján Švec a Branislav Kubík. Posledný zápis je z roku 2010.
Predsedovia TJ:
Vincent Jaško (1945, 1947, 1948-1952); Miloš Hrnčiar (1946, 1953-1956); Anton Janči ( 1957 – 1960),
Mikuláš Hrnčiar (1960/1961), Ján Švec (1961/1962 až
1966/1967), Ondrej Migas (1967/1968), Ervín Janči
(1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975/1976, 1978/1979),
Ján Rojček (1976/1977, 1977/1978) ; chýbajú údaje za
roky 1980-1985; Ján Hrnčiar (1986, 1987); Ján Švec
(1988); Miroslav Kubík (1989); rok 1990-1991 chýba;
Milan Kubík (1992), Vladimír Magerčiak (1993, 1994,
1995,1996); roky 1997 - 2000 nezistené; Miloš Gejdoš
(2001 až 2003), Branislav Kubík (2004, 2005, 2006,
2007, 2008); Adam Šimo (2009, 2010 až 2016) Marián
Matejovie (2016 až dodnes).
Futbaloví tréneri:
Mužstvo dospelých: Miloš Hrbatý a Anton Janči (1958-1960); Miloš Hrbatý (1961-1962); Anton
Vyšnan (1971-1972); Ján Hrnčiar (1973-1976); Ján
Hrnčiar a Ján Rojček (1977); Anton Vyšňan (1978);
Branislav Urban (1985-1987); Ján Hrnčiar (1988);
Anton Kubík a Ján Hrnčiar (1989/1990); Adam Šimo
a Ján Hrnčiar (1991-1992); Adam Šimo, Ján Hrnčiar
a Ján Plávka (1993-1995); Adam Šimo, Miloš Gejdoš
(1996-1997); Miloš Gejdoš a Miro Kubík (1998-1999);
Alino Švec (2000/2001); Braňo Kubík a Tóno Budvesel (2002-2003); Ľudovít Šmigura (2003-2008), Ivan
Kohút (2006-2007); Milan Močarník a Jozef Kúkol
(2008-2009); Alino Švec (2009-2010, 2012); Rasťo
Martoň (2010/2011); Alino Švec a Branislav Kubík
(2011/2012), Vladimír Tholt a Jozef Madliak (2013);
Miroslav Jacko (2014/2015); Jozef Madliak (2015
/2016); Tomáš Hvostík (2016/2017); Roman Vavrovič
(2017/2018, 2018/2019); Igor Vyskočáni (2019/2020).
Mužstvo dorastu a žiakov: Ivan Kohút, Ľubomír Vyšňan, Pavol Antol, Miroslav Budvesel, Pavol Kubík,
Jana Mlynarčíková, Ján Chudoba, Andrej Suchý, Vla-
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dimír Tholt, Ľudovít Šmigura, V. Hric, B. Repa, Peter
Droppa.
Účasť mužstva dospelých v okresných súťažiach:
r.1948 – IV. trieda - po prvýkrát v súťaži; r. 1957 (jeseň) – vylúčenie zo súťaže IV. trieda; r.1958/1959 –
opäť v súťaži IV. trieda; r. 1961/1962 – postup do III.
triedy; r. 1962/1963 – III. trieda; r.1963/1964 – opäť IV.
trieda; r.1964/1965 – rozdelenie IV. triedy na skupiny
A.B,C. Ľubeľa IV. B trieda ( + Gálovany, Lazisko, Gôtovany, Pavčiná Lehota, Dechtáre, Palúdzka B, Demänová),
postup do III. triedy; r.1965/1966 až 1969/1970 III. trieda, 5.miesto z 11 družstiev; r. 1966/1967, 1967/1968,
1968/1969, 1969/1970 – III. trieda; r. 1970/1971 víťaz III. triedy a postup do II. triedy; r. 1971/1972 – II.
trieda, najlepším strelcom ročníka Adam Šimo; r.
1972/1973 – II. trieda; r. 1973/1974 – opäť III. trieda;
r. 1974/1975 – III. trieda, r. 1975/1976 až r. 1982/1983

– III. trieda; r. 1983/1984 postup do II. triedy (postúpilo až 5 mužstiev, Ľubeľa skončila na 5. postupovom
mieste); r. 1984/1985 – opäť III. trieda, víťaz triedy bez
prehry s 8-bodovým náskokom a postup do II. triedy;
1985/1986- II. trieda; r. 1986/1987 veľmi zlá sezóna
a pád do III. triedy; r. 1988/1989 až 1995/1996 – III.
trieda; r. 1996/1997 zmeny v štruktúrach súťaží, z
III. triedy sa stáva II. trieda – Ľubeľa 6. miesto zo 14
mužstiev; r. 1997/1998 až 1999/2000 – II. trieda; r.
2000/2001 Ľubeľa skončila posledná so 7 bodmi a
klesla opäť do III. triedy; r. 2001/2002 – III. A trieda , 4.
miesto; r. 2002/2003 – víťazstvo v skupine a postup
do II. triedy; r. 2003/2004 – 5. miesto, najlepší strelec
II. triedy Miroslav Feketík;. r. 2004/2005 až 2009/2010
– II. trieda, r. 2010/2011 postup do I. triedy. Od sezóny 2011/2012 až po 2017/2018 I. trieda; od sezóny
2018/2019 dodnes 6. liga dospelých SLOVEKON.
				
Mgr. Mária Kubíková

Stretnutie so známym ľubeľským spisovateľom
Jánom Bubniakom
Pri príležitosti Marca – mesiaca knihy sa naši mládežníci stretli aj s pánom Jánom Bubniakom – spisovateľom, ktorého medzi nami v Ľubeli máme a ktorý
vydal už svoju štvrtú knihu. Mládežníkov zaujímalo
napríklad, ako pán Bubniak s písaním začínal, či preferuje písanie poézie alebo prózy, ale aj to, či sa dočkáme jeho piatej knihy.
Moja prvá otázka by bola, ako ste sa k písaniu
dostali, resp. kedy ste začali písať?
Ešte keď som chodil do školy, mal som taký zošit,
kam som si písal také skôr „partizánske“ alebo „revolučné“ básničky. Potom som ten zošit niekde stratil.
Škoda, bolo tam naozaj veľa básničiek. Najviac človek píše asi teraz, pretože tých problémov je naozaj
veľa. Je to pre mňa relax. Nemôžem v noci spávať,
lebo v noci sa človek zobudí na nejaké veci a problémy, ktoré ho trápia. A už som si na to zvykol, keď
nemôžem spávať, píšem si básničky alebo poviedky.
No a potom, keď prídu knižky, tak sa to nejako vydáva
a predáva.
A čo je Vašou motiváciou písať? Vyspovedať sa
z tých problémov, ktoré ste spomenuli… alebo je
to niečo iné?
To je ťažká otázka. Človek ak chce niečo napísať,
musí toho veľa prečítať. Musí veľa zažiť a musí byť
múdry. Ja sa nepovažujem za múdreho, stále to, čo
napíšem, nie je múdre, lebo ešte stále som toho veľa
neprečítal. Každý týždeň si nejakú knihu kúpim. Ale
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ak chce človek niečo dobre urobiť, musí veľa čítať.
Môže aj veľa poznať, ale skôr je tam tá vzdelanosť.
Musí nejakým spôsobom poznať, čo sa tu deje medzi
nami, medzi nebom a zemou. A potom tá literatúra
začína byť lepšia. Zo začiatku boli aj moje básničky
len také „veršovačky.“ Teraz sa v nich snažím už niečo
povedať. Snažím sa, aby tam boli aj nejaké otázky, pri
ktorých sa človek zamyslí, prečo to tak je.
Keď som čítala Vašu knižku, prevažne v nej bola
poézia. Píšete aj prózu?
Áno. Myslím si, že už teraz skôr píšem prózu. V mojej poslednej knižke je poviedka, ktorá sa volá Kafkov
most. Je to akýsi most, ktorý sa zamiluje do rieky. Nechcem prezrádzať obsah, ale pointa je v tom, že most
leží na chrbte a nevidí pod seba. Keď chce vidieť pod
seba, musí sa otočiť. No a to je smrť toho mosta, lebo
keď sa otočí, tak sa zrúti. A to je veľmi dôležitá myšlienka tej knihy, aj keď nie hlavná. Hlavná myšlienka
je, že ide o takú nerovnú lásku. Lebo rieku stvoril Boh,
stvorila ju príroda a most vytvoril človek. Je to nerovná láska, lebo čo stvoril človek, je pominuteľné, most
sa zrúti, budova sa zrúti alebo čokoľvek iné.
Stotožňujete sa so svojimi básňami ako lyrický
hrdina? Alebo je to o Vašich skúsenostiach zo života, prípadne je to Vaša fantázia?
Asi áno, asi tam niekde musím byť. Nejaké spomienky, nejaká budúcnosť... Skrátka, človek tam musí
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niekde byť. Vychádza to z človeka, musí tam byť a
musí sa tam nájsť.
Podľa našich informácií ste napísali štyri knihy.
Plánujete v tom pokračovať?
Básničky stále vznikajú. Nedá sa povedať koľko.
Obľúbený český spisovateľ Bohumil Hrabal, ktorý písal literatúru pre mladých ľudí, povedal, že na písaní
je najkrajšie to, že sa to nemusí robiť. Jednoducho,
keď to príde, tak sa to zapíše a nič viac k tomu ne-

treba. Či už budú nejaké nové knihy, to neviem. Tie
knihy sa v kníhkupectvách, takpovediac, predávajú
samé. Ľudia to čítajú. Okolo tých 15 kníh sa za mesiac
predá. Asi je to už taký záväzok. To, že sa ročne predá
na Slovensku 200 kníh, je pekné.
Ďakujeme pánovi Bubniakovi za čas strávený s nami
a želáme mu veľa úspechov pri jeho tvorbe.
Rozhovor pripravili členovia Obecnej rady mládeže
v Ľubeli Helenka Holá a Lukáš Kubík.
Do textovej podoby upravil Anton Kubík.

Pomôžete nám?
História našej obce nám nie je ľahostajná. Hľadáme možnosti ako si ju pripomenúť, priblížiť mladým
a predovšetkým ju zachovať pre budúce generácie.
Jednou z možností spracovania dejín je ich vydanie
v knižnej podobe. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo vydať knižnú publikáciu, ktorá by mala zachytávať
nielen dávnu minulosť, ale aj život v obci po II. svetovej vojne až po súčasnosť. Knižné vydanie si však
vyžaduje doplnenie textu o dobové fotografie, ktoré
dotvárajú kolorit príbehu.
A tu je možnosť ako nám môžete pomôcť pri vyhľa-

dávaní dobových fotografií. Budeme radi ak siahnete
po fotoalbumoch vašich rodičov, starých rodičov a
vyhľadáte zaujímavé momenty, ktoré charakterizujú
našu obec. Ak tak urobíte a objavíte zaujímavé fotografie, označte ich a prineste na Obecný úrad – do
obecnej knižnice, prípadne kronikárke Márii Kubíkovej, ktorá ich spracuje a opätovne vráti pôvodnému
majiteľovi.
Veríme, že vás naša prosba osloví a pomôžete
nám.								
					 Mária Kubíková

NAŠE KROKY OPÄŤ VIEDLI NA VIACKOV
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Ani vrstva novej snehovej nádielky a desať mrazivých stupňov neodradili nadšencov tradičného zimného výstupu na Viackov od toho, aby sa opäť vybrali
po stopách tých, ktorí bojovali za našu slobodu.
V nedeľu 26. decembra 2021 v menších skupinkách
kráčali ku chate na Viackove celkom štyri desiatky nielen Ľubeľcov, ale aj Kľačancov, Dúbravcov, Ružomberčanov, Detvanov, či dokonca Švajčiarov a iných.
Pri ohnisku zneli slová a tóny našej národnej hymny.
Po nej nasledovalo občerstvenie v podobe vareného
vínka a fazuľovice, ktoré pripravil skvelý hostiteľ Erik
Bubniak s dcérou Kristínkou a nádejným zaťom. Dúfame, že sa budeme môcť v zdraví zúčastniť aj budúcoročného výstupu a že sa ho zúčastnia aj tí, ktorým
tú tohtoročnú turistickú prechádzku prekazili rôzne
dôvody.
					 -mm, foto: red					

KARNEVALOVÁ SÁNKOVAČKA V PODLÁNE
V sobotu ráno 19. 2. 2022, v jeden poloslnečný
a veterný deň, sa v našej obci na mieste zvanom
Podlán, konala karnevalová sánkovačka. Každý z
obce, starší či mladší, dostal pozvánku.
Aj napriek strachu, či sneh bude ešte medzi nami,
nám Perinbaba dopriala kúsok snehu. Akcia dopadla
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výborne! So svojimi sánkami, bobami a lopármi prišlo
kopec detí, ktoré svoje usmiate tváričky mali skryté
za rôzne masky. Súťažilo sa v rôznych disciplínach,
súčasťou ktorých bol sneh, sánky a hlavne dobrá nálada. A samozrejme, nechýbala ani odmena. Zašportovali a zatancovali si deti, ale aj rodičia, starí rodičia
a súrodenci. Čajík a výborne šišky nám hriali ručičky
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aj srdiečka. No a nakoniec aj krásna spoločná fotka s
vďakou.
Sme šťastní, že ste tu s nami či je leto alebo zima!
Helena Hollá, Obecná rada mládeže

V MARTINE OCENILI AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ
Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou
predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja
Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí
Slovenska Branislava Trégera dňa 11. marca 2022
ocenila 25 osobností Žilinského kraja. Zastúpenie
na slávnostnom odovzdávaní mala aj naša obec.
V každej kategórii bolo vyhlásené aj ocenenie,
ktorému hodnotiaca komisia udelila najvyšší počet
bodov. V kategórii Aktívny mládežník bolo udelené
ocenenie Andrejovi Vojtasovi zo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne, v kategórii Aktívny
občan Miroslavovi Trepáčovi z Komunitnej nadácie
Liptov, s najpriateľskejším vzťahom k mládeži sa stala
obec Vysoká nad Kysucou a za Top čin ľudskosti si
ocenenie odniesla Katarína Ružičková za dlhoročný
ľudský prístup.

Ocenenie v kategórii Top starosta získal Erik
Gemzický, starosta obce Ľubeľa.
Po prevzatí ceny pán starosta Erik Gemzický v krátkom poďakovaní spomenul, že je jeden z mnohých
starostov obcí, ktorí podporujú mládež v ich činnosti.
Zároveň spomenul jeho začiatky v komunálnej politike a vnímanie komunitného života. Podľa jeho slov
síce v obci fungoval, ale jemu ako starostovi tam chýbala angažovanosť a participácia mládeže do diania v
obci. Poďakoval tímu Rady mládeže Žilinského kraja
za naštartovanie aktivít mladých ľudí v obci Ľubeľa a
poblahoželal všetkým oceneným.
Na záver vyslovil prianie, aby sa pokračovalo v začatom diele s mládežou, „...aby hlas mladých ľudí bolo
počuť“. 				
-jm, foto: ŽSK-
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DETIČKY DOSTALI OVOCNÉ STROMČEKY
Vlani sa v Ľubeli narodili štyri dievčatá a štyria
chlapci, ktorých v piatok 25. marca na pôde obecného úradu slávnostne uvítali do života.
Po básničke, ktorú predniesla Viktória Škvarka, nasledovali slová starostu obce Erika Gemzického, ktorý
privítal nových maličkých občanov slovami: „Srdečne
vás vítam v obci Ľubeľa, ktorá bude vaším domovom.
Domovom, ktorý vám núka slnko, koruny stromov,
vôňu čerstvo pokosenej trávy, kde vietor prináša teplé
dažde a zaháňa mraky strachu i bolesti. Domovom, v
ktorom sa ligoce mamino srdce a bdie otcova pracovitá
ruka. Domovom, ktorý bude pre vás celý život istotou a
miestom návratov.“
Potom si mladé rodinky prevzali darček, aj ovocný
stromček - jabloň, ktorý si zasadia vo svojich záhradách a ktorý im vždy bude pripomínať narodenie ich
dieťatka.
					
-jm, foto: ŽSK-
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KULTÚRNY DOM ZDOBÍ UMELECKÉ DIELO
Ku nášmu kultúrnemu domu patria už celé desaťročia rôzne kultúrne aktivity. V piatok 8. apríla 2022 do jeho vynoveného interiéru pribudol
originálny kultúrny či skôr umelecký prvok. Je to
naša obec v jednom obraze.

svojmu dielu aj prítomným členom kultúrnej komisie
pri obecnom zastupiteľstve Mariane Magerčiakovej,

Nejde však o štandardnú maľbu v podobe reálnej
krajinky, ale kompozitné dielo stvárňujúce lokalitu
obce a jej dominanty, a tiež rôzne symboly vyjadrujúce charakteristické črty života ľudí – obyvateľov obce.
„Dielo vznikalo niekoľko rokov a pri jeho tvorbe som
nielen navštevoval Ľubeľu a jej okolie, ale aj komunikoval s pánom starostom a Jankom Bubniakom, aby som
čo najlepšie zachytil to, čo by mal obraz stvárňovať“, povedal autor obrazu pán Pavel Petráš. S Ľubeľou spája
tohto umelca nielen originálny umelecký výtvor, ale aj
„korene“, pretože jeho mama pochádzala z našej obce.
Obraz daroval obci Janko Bubniak s rodinou, ktorý sa
aj so svojou maminou Martuškou zúčastnil jeho odovzdania starostovi obce Erikovi Gemzickému a následnej inštalácie. Pán Petráš poskytol odborný výklad k
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Erike Miklášovej a Márii Kubíkovej, a tiež zástupcovi
starostu Petrovi Slavkovskému.
Charakteristika obrazu podľa P. Petráša:
Ľubeľa pre mňa v mojom preklade znamená - ľúbiť
krásu. V tomto smere som zameral celú kompozíciu.
Obec sa nachádza v krásnom prostredí v blízkosti
Nízkych Tatier. Veniec Nízkych Tatier ma inšpiroval na
maľovanie tejto kompozície. Obloha je riešená formou

kubistického písma a evokuje oblaky - brány do nebies. Kubistická kompozícia je pratvarom celého obrazu. Napĺňa myšlienku, prianie, modlitbu: Ako na nebesiach, tak i na zemi. Liptovské nebesia v Ľubeli. Rajská
záhrada. Obraz znázorňuje tradíciu baníctva, slávneho
rodáka J. B. Guotha, futbal, divadlo, ako aj dominanty
obce, ktorými sú základná škola, obecný úrad, zvonička, kaplnka, štadión, zdravotné stredisko.
-mm-

ĽUBEĽSKÍ OCHOTNÍCI SA VRÁTILI NA JAVISKO
VO VEĽKOM ŠTÝLE
Členovia Ľubeľského ochotníckeho divadla K. O.
Urbana sa po „kovidovej pauze“ opäť postavili na
dosky, ktoré znamenajú svet. Pre svojich divákov
si pripravili premiéru komédie z pera Marca Ca-
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molettiho. Pyžamo pre šiestich je svetoznámym
pokračovaním hry Tri letušky v Paríži.
Prešli viac než 2 roky odkedy ochotnícki herci napo-
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sledy stáli na ľubeľskom javisku. Pre pandémiu boli
zrušené tradičné premiérové predstavenia, ktoré sa
konali vždy v Prvý sviatok vianočný. Svojich verných
domácich divákov však potešili na Veľkonočnú nedeľu. 17. apríla sa predstavili s novou komédiou, Pyžamo pre šiestich. Ide o pokračovanie hry Tri letušky
v Paríži, ktorú mali ľubeľskí herci v minulosti tiež vo
svojom repertoári. „Túto komédiu sme mali v „zálohe“
už dlhšie, ale čakali sme, na pravú chvíľu. Skúšobný
proces bol veľmi náročný, nakoľko nás neustále strašil
Covid a veci s ním súvisiace. Nakoniec sa však všetko
podarilo a ja som veľmi rada, že sme opäť mohli potešiť
našich divákov novou hrou,“ povedala režisérka, Jana
Mlynarčíková.
Situačná komédia, ktorej autorom je Marc Camoletti, odhaľuje pokračovanie príbehu parížskeho
sukničkára Bernarda a jeho nerozlučného kamaráta
Róberta. Ten prichádza na zdanlivo obyčajnú návštevu, ktorá sa však zmení na búrku klamstiev, zápletiek

a nečakaných zvratov. Bernard vedie na oko vzorný
manželský život so svojou Jacquelinne, avšak všetko
je nakoniec úplne inak. Stretnutie troch priateľov sa
zmení na neuveriteľnú komédiu plnú absurdných situácií, ktoré dajú hlavným aktérom pekne „zabrať“.
„Ako starosta obce som veľmi rád, že náš kultúrny
život pomaly ožíva a aj keď sa to nepodarilo tradične na Vianoce, tak sme premiérou novej komédie divákom spríjemnili aspoň Veľkú noc. Všetci sme to už
veľmi potrebovali. Žijeme v náročnom období, kedy
sa z tvárí ľudí vytráca úsmev a ja verím, že sa diváci
zabavili a odniesli si dobrú náladu. Veď aj to je poslaním ochotníckeho divadla, “ uviedol starosta Ľubele,
Erik Gemzický.
Divadelníkov potešil veľký záujem divákov. Ľubeľské ochotnícke divadlo K. O. Urbana tak síce oneskorene, ale predsa, odštartovalo novú divadelnú sezónu.
Mgr. Lucia Gemzická, foto: Danajova.Photography

ŽIACI NAŠEJ ŠKOLY VYČISTILI SVOJU OBEC
Každý rok 22. apríla oslavujeme Deň Zeme, ale
aj mimo tohto dňa sa môžeme snažiť pomôcť našej planéte. Je dobre si pripomínať, že Zem je jediná a jedinečná a mali by sme sa o ňu dobre sta-

rať. Na internete nájdeme veľa videí ako je na tom
naša planéta zle.
No ak každý začne malou troškou (či vo väčšej mie-
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re) podnikať aktivity na jej udržanie a záchranu, určite
je to lepšie ako nerobiť nič.
Deti sú našou budúcnosťou a aj pre nich a s nimi by
sme mali riešiť otázku životného prostredia. Malo by to
byť už ich prirodzenou súčasťou, zamýšľať sa nad tým,
ako môžu prispieť zachovaniu čistoty na planéte Zem.
Jeden z krokov, ktoré robíme každoročne pre čistejšiu planétu so žiakmi našej školy je čistenie obcí, pre
ktoré je naša škola spádová.
ZŠ s MŠ Ľubeľa navštevujú deti z Ľubele, Liptovských
Kľačian, Dúbravy a Vlách. V piatok, 22. apríla 2022,
žiaci nešli do školy, ale zostávali vo svojej obci, aby ju
pomohli vyčistiť od odpadkov, ktoré jednak uberajú
obci na kráse, ale zároveň ju znečisťujú. Upratovali a

čistili verejné priestory, autobusové zastávky, zbierali
a triedili odpad, ktorý nachádzali vyhodený pre ceste
a v trávnatých plochách.
Mgr. Iveta Kališová, foto: ZŠ s MŠ

ĽUBEĽA MÁ OPÄŤ SYMBOLICKÝ STROM V NKP KALIŠTE
Zastať si svoje miesto v dejinách a zostať rezistentný voči všetkým nástrahám, ktoré rovnako,
ako život človeka sprevádzajú aj existenciu štátov
majú len tie národy, čo poznajú svoju minulosť,
vedia a chcú sa z nej poučiť.
To je základný predpoklad pre to, aby celé národy,
komunity a jednotlivci vedeli čeliť nástrahám súčasnosti a budúcim možným hrozbám s primeraným sebavedomím a rozvahou.
Preto aj vojnové udalosti, od ktorých nás delí už
takmer osem desaťročí, nemožno vnímať len ako
niečo neadresné, čo sa nás vzhľadom k plynutiu času
zdanlivo osobne nedotýka. Cítime sa od udalostí tej
doby tak vzdialení, že to v nás upevňuje presvedčenie
o tom, že svet je iný a národnú či osobnú bezpečnosť
vnímame ako samozrejmosť.
Žiaľ, tento relatívne pochopiteľný a hlavne pohodlný
prístup k spoločnej minulosti znamená, že to, čo pred
77. rokmi postihlo našu obec a spolu s ňou ďalších 110
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slovenských dedín a miest (Múzem SNP, 2019), sa vytratí z generačnej pamäte a môže sa v inej forme, ale s rovnakými hrôzami kedykoľvek zopakovať. Stojedenásť
vypálených obcí to nie je „samozrejmosť“ a prirodzené dôsledky, ktoré so sebou prináša vojna. To je stojedenásť vojnových zločinov spáchaných na civilnom
obyvateľstve. To je akt zúfalstva, frustrácie a arogancie
domácich kolaborantov a nemeckých fašistov za frontové neúspechy, ktoré si touto formou kompenzovali
voči bezbranným radovým občanom - nevojakom.
Ľubeľa je obcou, ktorá si uchováva historickú pamäť
a nezabúda, že len vďaka šťastnej súhre okolností ju
od možno totálneho zničenia delilo niekoľko, no nekonečných minút. Aj preto v jednej z vypálených osád
v Kališti, ktorá sa stala symbolom fašistických zverstiev
na Slovensku, mala Ľubeľa spolu s ďalšími vypálenými
obcami zasadený svoj strom. Strom ako symbol jediného, čo po tzv. trestných výpravách fašistických jednotiek zostalo stáť.
Osada Kalište je situovaná na južnom úpätí Nízkych

ČO SA STALO
Tatier neďaleko Banskej Bystrice vo výške 924 m n.m.
Pretože je od svojho zničenia dňa 18. marca 1945 neobývaná to je spolu s jej drsnými podmienkami hor-

ského prostredia faktor, ktorý spôsobil, že veľká časť
pôvodne založeného pamätného sadu zanikla.
Z iniciatívy základnej organizácie Slovenského zvä-
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ČO SA STALO
zu protifašistických bojovníkov v Ľubeli, vedenia obce
a ďalších spoločenských organizácií došlo dňa 29. 4.
2022 k úspešnému obnoveniu tejto symboliky reprezentujúcej našu obec v Kališti. Po dohovore so zamestnancom Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktoré spravuje
túto národnú kultúrnu pamiatku sa členovia ZO SZPB
a ostatných spoločenských organizácií, spolu so starostom Ing. Erikom Gemzickým, PhD. zúčastnili na podujatí obnovy tohto sadu. Akciu organizovalo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, s participáciou Gymnázia
Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici.
Zo strany uvedených subjektov boli určené miesta a nevyhnutné náradie a vybavenie pre výsadbu
ovocných drevín. Za obec Ľubeľa sme vysadili vlastný,
skutočne ľubeľský strom - mladú jabloň. Patrí medzi
pôvodné druhy jabloní a bola poskytnutá Základnou
organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov v Ľubeli,
za čo vedeniu tejto organizácie patrí naše poďakovanie.

Jabloň bola zasadená skutočne spoločným úsilím,
pretože bez ohľadu na vek a pohlavie sa pri úprave terénu na jej výsadbu vystriedali všetci účastníci tohto
zmysluplného a vydareného podujatia z našej obce.
Ostatných zúčastnených Ľubeľci upútali aj spoločnou
piesňou s partizánskou tematikou a záujmom o tragické udalosti, ktoré znamenali definitívny zánik tejto
osady.
Akcia tak splnila nielen jeden z cieľov ZO SZPB v Ľubeli pre tento rok, ale aj viacročnú snahu vedenia obce
túto aktivitu všemožne podporiť, čo však v dôsledku
prijímaných protipandemických opatrení nebolo v
predchádzajúcich dvoch rokoch možné.
Výbor ZO SZPB a vedenie obce aj touto formou
ďakujú zúčastneným a všetkým, ktorí toto podujatie
podporili za ústretovosť, preukázaný zmysel pre spoluprácu, ako aj čas touto formou venovaný propagácii
Ľubele.
-sm-

MS SČK VYČISTIL OKOLIE LEKÁRNE
V čase, keď nám už pri zdravotnom stredisku narástla tráva, nebolo potrebné /po dokonalom neskorom jesennom upratovaní a hrabaní lístia/ čistiť
detský park. No predsa sa členky výboru MS SČK v
užšom zložení bez ohlásenia brigády rozhodli vyčistiť priestor pred vchodom do ľubeľskej lekárne.
Išlo viac-menej o vyhrabanie ihličia a šišiek pod
tunajšími stromami a o zametenie chodníkov okolo
budovy. Dnes je na tento priestor určite krajší pohľad,
za čo patrí poďakovanie Hedke Obrcianovej, Danke Mihalovičovej, Milke Kubíkovej, Vierke Kubíkovej
a Márii Kubíkovej. V prípade, že po vykosení trávy v
parku bude potrebná naša pomoc, určite prídeme,
veď ide o detský park, nad ktorým má naša organizácia patronát. Mária Kubíková, predsedníčka MS SČK
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V SKRATKE
Na projekte kanalizácie naďalej pracujeme!

11. februára sa na pôde Obecného úradu
v Ľubeli uskutočnilo územné konanie k
vydaniu územného rozhodnutia k projektu
„Odkanalizovanie obcí Ľubeľa a Liptovské
Kľačany“. Zúčastnili sa ho starostovia
dotknutých obcí ako aj pracovníčky Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania
a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš.
Po vydaní územného rozhodnutia ihneď
pokračujeme so žiadosťou o vydanie
stavebného povolenia.

Predškoláci nás navštívili na obecnom úrade.
Boli zvedaví, čo sa robí na úrade, ako pracuje
starosta. V sprievode pani učiteľky Kristíny
Jurščákovej sme im ukázali priestory úradu,
sobášnu miestnosť, kanceláriu starostu, ale
aj sálu. Najviac sa im páčila obecná insígnia medaila. Ďakujeme za návštevu, bolo to milé
rozptýlenie pracovného
dňa.

Posledná rozlúčka s našimi príbuznými je pre
každého z nás ťažká a nedá sa opísať žiadnymi
slovami. Pohrebné obrady sú vykonávané s
úctou a veríme, že ich dôstojnosti napomôže
aj pohrebný vozík, ktorý uľahčí prenos truhly
z Domu smútku k miestu posledného
odpočinku…

Obec Ľubeľa v spolupráci s Miestnym spolkom
SČK v Ľubeli sa vzhľadom na aktuálnu situáciu na
Ukrajine zapojila do humanitárnej pomoci pre
obyvateľov utekajúcich z Ukrajiny na Slovensko a
vyhlásila pre nich materiálnu zbierku.
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V SKRATKE
Učitelia, ďakujeme vám!

Na Slovensku oslavujeme Deň učiteľov od roku
1955. 28. marec pritom nie je náhodný. V tento
deň si totiž pripomíname výročie narodenia
Jana Amosa Komenského. Pri príležitosti tohto
sviatku starosta obce Erik Gemzický navštívil našu
základnú školu s materskou školou, aby poďakoval
nielen učiteľom, ale aj všetkým pracovníkom za ich
povolanie, tvorivosť a trpezlivosť. Ako znak vďaky
a úcty každému zamestnancovi školy starosta
obce osobne poďakoval kvietkom - tulipánom.
Ten symbolizuje dokonalú lásku a presne to
dnes naše deti a mládež potrebujú. Potrebujú
byť vychovávané, vzdelávané láskou a v pravde.
Dokonalou láskou v súlade so zdravými zásadami
a životnými hodnotami. A to veríme, že v našej
škole ide dokonale! Milí učitelia a zamestnanci
školy, ĎAKUJEME!

V obci bola vyhlásená mimoriadna situácia

V nočných hodinách 2. apríla došlo k zosuvu
oporného múru pri ceste III. triedy. Došlo aj k
poškodeniu obecného mosta a poškodeniu stĺpu
elektrického vedenia. Starosta obce vyhlásil
mimoriadnu situáciu, na miesto boli privolané
aj záchranné zložky, dotknuté orgány - SVP
(povodie Váhu) a Správa ciest ŽSK. V súčasnosti
je mostný objekt už opravený a v riadnom stave,
na opornom múre sa pracuje a starosta obce už
odvolal mimoriadnu situáciu.
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V SKRATKE
Výsadba jablone ako symbolu tragických
vojnových udalostí

Pred 77 rokmi bola oslobodená Ľubeľa

Obec Ľubeľa si dnes pripomína oslobodenie
od nemeckej armády. Starosta obce spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva
pred mimoriadnym zasadnutím obecného
zastupiteľstva zapálili symbolickú sviečku ako
spomienku k pamätníku pred kultúrnym domom.

Za obec Ľubeľa bol dňa 29. apríla 2022 vysadený
strom v obci Kalište ako symbol fašistickej krutosti
páchanej na civilnom obyvateľstve na Slovensku.
V náväznosti na to, bol 2. mája 2022 aj v areáli ZŠ
s MŠ Ľubeľa, zasadený mladučký strom – jabloň,
ktorý tu bude rásť tiež v zmysle symboliky.
Cieľom výsadby je pripomínať aj deťom našej
školy vojnové tragické udalosti spred skoro
ôsmimi desiatkami rokov. Pri výsadbe boli
prítomní najmladší školáci, ktorí zároveň budú
sledovať rast jablonky a budú sa o ňu starať počas
vzdelávania v tunajšej základnej škole.
Mgr. Iveta Kališová, riaditeľka ZŠ s MŠ

B.O.B. Tour – Francúzi z Annecy navštevujú
partnerské mestá v Európe a v rámci
projektu prišli aj na Liptov

A navštívili aj našu obec! Veľké poďakovanie
patrí rodine Rojčekovcov za to, že ich tak
milo prijali u seba a ukázali, ako sa vyrába syr,
bryndza, žinčica. Pre hostí bola nachystaná
ochutnávka špecialít a aj darčeky. Návšteva bola
naozaj veľmi prínosná a Francúzi sa dozvedeli
množstvo zaujímavých informácií.
Bratia Noé (18) a Mattéo (21) RAMELLA-VOLPET
získali dotáciu od svojho rodného mesta Annecy
na cestu po Európe a návštevu partnerských
miest. Hlavnou myšlienkou projektu je posilňovať
partnerské vzťahy, spájať mladých ľudí a umožniť
im spoznávanie iných krajín a kultúr. „BOB“
inšpiruje mladých ľudí, aby sa nebáli cestovať
po Európe a otvára nové možnosti spolupráce
naprieč európskymi krajinami na formálnej
aj neformálnej úrovni. Zážitky z jednotlivých
lokalít zdieľajú bratia na svojom profile „b.o.b._
tour“ na Instagrame a na Youtube.
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V SKRATKE
Pri príležitosti Dňa matiek sa sála kultúrneho
domu v Ľubeli rozozvučala hlasmi detí materskej
školy. Cez úprimné slová básní, piesní a tancov
povedali svojim mamičkám a babičkám jedno
veľké ĎAKUJEM.

Spevnili sme krajnicu cesty

Spoločne s obcou L. Kľačany sme sa podieľali
na spevnení krajnice cesty III. triedy v smere
na susednú obec. Ide nám o bezpečnosť
účastníkov cestnej premávky a preto sme sa
rozhodli spolupodieľať na zlepšení dopravnej
situácie v danej lokalite. Dodržiavanie rýchlosti
áut nevieme ovplyvniť, ale vedenia oboch obcí
neustále upozorňujú na dodržiavanie predpisov
a aj z hľadiska množstva nákladu.
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Poľovnícke združenie Viackov v spolupráci s
našou obcou a obcou Lipt. Kľačany v sobotu 14.
mája zorganizovali akciu - Vyčistime si podhorskú
prírodu. Niekoľko dobrovoľníkov veru nazbieralo
veľa rôznorodého odpadu, ktorý nemá čo v
prírode hľadať. Po práci si všetci vychutnali
výborný guláš z diviny, ktorý navarili členovia
poľovného združenia. Veríme, že sme aspoň
trochu našej prírode pomohli, návštevníci prírody
sa polepšia a v budúcnosti už nebude dôvod
organizovať takúto akciu. Ale... iba ak si v čistom
podhorskom prostredí spoločne navaríme guláš
a oddýchneme si.

V SKRATKE

V predsálí kultúrneho domu bola
putovná výstava

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši organizovalo v novembri
2021 medzinárodnú súťažnú výstavu fotografií
s ekologickou tematikou EKOFOTOGRAFIA.
Výstava po prezentácii v múzeu je putovná a bola
prezentovaná vo viacerých inštitúciách. Jej cieľom
je za pomoci umeleckej fotografie poukázať nielen
na prírodné zvláštnosti, ktoré nás obklopujú, na
ich krásy, ale i negatívne zásahy človeka do prírody
a prostredníctvom tohto podujatia tak rozšíriť
poznatky o prírode a krajine a nabádať hlavne
mladých ľudí k úsiliu o zachovanie a ochranu
všetkého, čo okolo nás príroda vytvorila. Snímky
od profesionálnych aj amatérskych fotografov
dokumentujú súčasný stav životného prostredia
a ukazujú nám dve strany jednej mince: prírodu
krásnu - lesné zátišia, dravé bystriny, mohutné štíty,
prírodu hýriacu farbami a ako protipól – dymiace
komíny, smetiská uprostred lesa, znečisťovanie
vodných zdrojov a ovzdušia, či problematiku
odpadov v domácnosti. Prajeme návštevníkom
výstavy na obecnom úrade, aby v nich pozitívne
ladené snímky vyvolali radosť a „pohladili pri srdci“
a negatívne aby sa hľadali čoraz ťažšie a zároveň
pomohli zamyslieť sa nad tým, čo príroda od nás
potrebuje.
Mgr. M. Ošková

						

Obec Ľubeľa aj v Šamoríne!

Ľubomír Kubík so synom Michalom a Ľubomír
Kandera prešli s ľubeľským erbom na hrudi beh s
prekážkami SPARTAN! Blahoželáme a sme radi, že
v Ľubeli máme silých a vytrvalých mužov.

Cena starostu obce Ľubeľa príslušníkom policajného zboru

Starosta obce Ľubeľa Erik Gemzický dnes odovzdal ocenenie za operatívnu pomoc, ochranu majetku obce a
jej občanov pri mimoriadnej situácii na území obce Ľubeľa dvom príslušníkom Policajného Zboru - nstržm.
Denise Beharkovej a pprap. Tomášovi Žiakovi.
„V nočných hodinách 2. 4. 2022 došlo v našej obci k zrúteniu oporného múru pri ceste III. triedy a
službukonajúci príslušníci PZ nám významnou mierou, profesionálne a aj nad rámec svojich povinností,
pomáhali do skorých ranných hodín. Veľmi si vážime takýto prístup, ktorý bol v danom čase veľmi potrebný,“
poďakoval sa príslušníkom starosta obce.
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Plánované kultúrne a športové aktivity v obci
Ľubeľa – rok 2022
Termín aktivity
Názov aktivity			
Júl/August 2022
Účasť na divadelnom 		
			predstavení Matice
			Slovenskej

Miesto konania		
Liptovský Mikuláš		

Organizátor/-i
ZO JDS Ľubeľa

August 2022		

Ovocinárska záhrada		

ZO JDS Ľubeľa

Posedenie členov		

6. 8. 2022		
Súťaž vo varení gulášu
Futbalové ihrisko		
Obec Ľubeľa,
			o putovnú varechu 						Únia žien
			starostu obce							Slovenska
29. 8. 2022		
Pietna spomienka pri
Pamätník SNP 		
Obec Ľubeľa,
			príležitosti výročia SNP 					ZO SZPB
3. – 4. 9. 2022		
Ľubeľský píľus a súťaž
			
v behu; koncert Plošín
			Punk

Futbalové ihrisko 		

Obec Ľubeľa

September 2022
Ľubeľafest – festival 		
Kultúrny dom 			
ĽOD K. O.
			ochotníckych divadiel 					Urbana
24. 9. 2022		
Od kaplnky ku kaplnke –
Obec Ľubeľa			
Únia žien
			súťaž v severskej chôdzi 					Slovenska
24. 9. 2022		
Stretnutie členov MS SČK
			spojené s oceňovaním
			dobrovoľných darcov krvi
Október 2022 		

Kultúrny dom 			

MS SČK Ľubeľa

Slávnostná schôdza členov Kultúrny dom			

ZO JDS Ľubeľa

Október 2022 		
Zlaté melódie – kultúrny
			program pri príležitosti
			
Mesiaca úcty k starším

Kultúrny dom 			

Obec Ľubeľa

6. 12. 2022 		

Kultúrny dom 			

MS SČK Ľubeľa

Mikuláš s prvou pomocou

11. 12. 2022 		
Vianočné trhy 			
Kultúrny dom 			
ZŠ s MŠ Ľubeľa,
											Únia žien
											Slovenska
25. 12. 2022		
Divadelné predstavenie
Kultúrny dom 			
ĽOD K. O.
											Urbana
Poznámka: Plánované aktivity budú organizované iba v prípade priaznivej epidemiologickej
situácie COVID-19 v zmysle platných opatrení.
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