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Futbalový klub očami Alina Šveca

Zaujal na ostatnej výročnej schôdzi TJ Partizán Ľubeľa. S
oduševnením a otvorene hovoril o práci v klube, o
problémoch, s ktorými sa borí ako tréner, povedal otvorene
klady a nedostatky jednotlivých hráčov...To si vyžaduje
poriadnu dávku odvahy. Skrátka - Alino Švec.

Kedy si začal trenovať A- čko?
Mužstvo som prebral 6. februára 2009 po trénerovi
Močárnikovi. Mužstvo malo po jesennej časti 17
bodov. V tomto období odišiel z mužstva výborný hráč
Mišo Kukol a začalo sa hovoriť, že mužstvo bude mať
problémy so záchranou.
Dôležité však bolo ako skončilo mužstvo sezónu.
Jasné. Nakoniec sme uhrali 22 bodov, čo bolo o 5
bodov viac, ako v jeseni.
Vidím, že máš pred sebou presnú evidenciu.
V jeseni 2008 mužstvo dalo 33 gólov a na jar 33
gólov. V hodnotení mužstvo skončilo na 8. mieste.

A ako to vyzeralo na jeseň 2009 ?
Mužstvo jesennú časť skončilo na 2. mieste s 27
bodami. Myslím, že ukončiť jesennú časť s 9 výhrami
a 4 prehrami nebolo také zlé.

Na výročnej schôdzi zaznelo, že sa ide bojovať o
postup do vyššej triedy. Vidíš to ako reálny cieľ?
Neviem, chcel by som tomu veriť, ale...nezačali sme
dobre. Budem rád, ak skončíme na 5. mieste. Som
realista.

V čom vidíš problém? Väčšinou sa neúspechy v kluboch
odvolávajú na finančnú krízu, nedostatok financií.
Nie, na financie sa v tomto prípade vôbec nemôžeme
vyhovárať. Trápi ma skôr nezáujem hráčov o tréningy
v zimnej príprave. Počas zimy bola vybavená
telocvičňa, vypožičal som švihadlá, plné lopty na
silové kruhové cvičenia. Išlo o spestrenie prípravy
na jarnú sezónu Neuspel som.
Účasť na tréningoch bola dosť nízka. Chápem, že
chalani chodia do práce na smeny. V súčastnosti
prísť o zamestnanie, nie je nič zábavné. Niekto
príde na tréning aj 20-krát a niekto raz prípaden
šeťkrát. Čudoval som sa Brankovi, že z tréningu
obvolával ešte tých, ktorí neprišli. Predstav si,
robím to teraz aj a ja.

Boli vybavené aj prípravné zápasy, ako dopadli
tieto?
Áno, boli vybavené kvalitné mužstvá, ktoré hrajú o
triedu vyššie. Myslím, že v tých zápasoch nešlo o
nejaké výhry, ale o zmeranie si síl, získanie nových
skúseností od tých, ktorí sú od nás lepší. Hralo sa
za kvalitných podmienok a naozaj s kvalitnými
mužstvami. Nastúpili sme proti Lúčkam, Likavke,
Bešeňovej, Benadikovej, Vrútkam, Kvačanom. Opäť ma
sklamalo, že zo základnej zostavy prišlo 7, niekedy
9 hráčov.
Mužstvo stratilo brankára Michala Mráza, ktorého si
hodnotil veľmi pozitívne, vedel podržať, vyburcovať
a stmeliť družstvo počas zápasu. Aká je situácia v
súčasnosti?
Máme dvoch brankárov z Jamníka a Laziska, ale
hodnotiť ich ešte nemôžem. Nebolo by to fér.

Čo by si odkázal fanúšikom futbalu?
Podpora obecenstva je dôležitá. Bez fanúšikov by
nebol futbal futbalom. Len ono je to tak, keď sa
darí,všetci ťa ťapkajú po pleci, keď sa prestane
dariť, tí istí ťa nešetria.
Výsledky volieb do NR SR v našej obci

-jm-

Počet platných odovzdaných hlasov: 605
1. SMER-SD ....................... 317
2. SNS ........................... 69
3. SAS ........................... 63
4. SDKÚ-DS ....................... 59
5. KDH ........................... 37
6. ĽS-HZDS ....................... 15
7. SDĽ ........................... 14
8. KSS ...........................
6
9. MOST-HÍD ......................
6
10.Paliho ........................
5
11.Únia - Strana pre Slovensko ...
4
12.ĽSNS ..........................
3
13.EDS ...........................
3
14.AZEN ..........................
2
15.SMK ...........................
1
16.ND ............................
1

Prestavba ZŠ a MŠ v obrázkoch...
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Zdravý urbár - spokojní vlastníci

Turistov sa kríza nedotýka

Naša spoluobčianka získala prestížne ocenenie

Ako si na nich spomíname

Naše ZDRAVIE

Povedzme to po ľubeľsky

Futbalový klub očami Alina Šveca
Vážení spoluobčania a priatelia,

azda Vás smiem takto osloviť – mám na to dobrý
dôvod:
v
obci
s
kvalitným
susedským
spolunažívaním a zdravými medziľudskými vzťahmi
sa
nemusíme báť otvorene hovoriť o tom, čo
sa nám podarilo. Nik nebude ani vás, ani mňa
podozrievať z chválenkárstva. Môžeme ale podobne
hovoriť aj o starostiach, ktoré spoločne máme.
A nebude nás nik obviňovať z paniky a nejakého
strašenia. Skrátka – ako v dobrej rodine, ako
medzi susedmi, ktorí sa navzájom rešpektujú a
dobre sa poznajú. Je to v našej Lubeli inak? Som
si istý, že nie.

Medzi prvé naše povinnosti nielen podľa
zákona, ale najmä pre povinnosti voči obci i nám
samým patrí starostlivosť o náš majetok,
peniaze
a
ich
zveľaďovanie,
zmnožovanie.
Rozpočet
na
rok
2010
schválilo
Obecné
zastupiteľstvo v Ľubeli ako vyrovnaný vo výške
581 683 eur. A schválilo ho v dobre vôli a podľa
parametrov a poznania roku 2009. Vplyvom
finančnej krízy len príjem z podielových daní
fyzických osôb bol iba za marec a máj 2010 o 70%
nižší ako predpokladal rozpočet v príjmovej
časti. To je citeľný výpadok. Je to dopad
spoločenskej situácie na financie obce, je to
podobný problém, ako cítite v svojich rodinách,
pri svojich blízkych a známych.
A sú potom len dve možnosti: zmieriť sa,
podľahnúť, robiť iba to na čo máme, v nejakom
osobitne úspornom režime alebo sa vzoprieť a
dokončiť čo možno najviac z toho, čo sme si
predsavzali.

Verím, že ma pochopíte: to druhé je naša
cesta – napriek nedostatku peňazí a zdrojov sa
sústreďujeme na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ
s MŠ, kde z celkových výdavkov 617 275 už boli
vykonané práce za 327 862 €. Polovica diela –
podľa vyčerpaných financií je za nami, ale predpokladané ukončenie prác je júl 2010. Pred
ukončením je výstavba chodníka pri radovej
zástavbe na Boniaku, v realizácii je dažďová
kanalizácia ulice smerom ku cintorínu i v
Trstici. Dokončiť v krátkej dobe chceme
prehĺbenie a vyčistenie Kľačianky. Spoločne s
Liptovskou vodárenskou spoločnosťou sme začali
pripravovať územné konanie pre výstavbu čističky
a kanalizácie odpadových vôd v Ľubeli.

Sú tu samozrejme ešte ďalšie úlohy a
podujatia, o ktorých budeme spolu podrobnejšie a
otvorene hovoriť na pripravovaných Hovoroch s
občanmi, tak sme si to pracovne pomenovali, po
prázdninách.

Milí priatelia,
niet takej témy, o ktorej by sme spolu nemohli,
nesmeli či nevedeli sa porozprávať. Medzi
susedmi sa to tak patrí. Pri vzájomnej úcte a
spoločnej snahe prekonať aj nepriaznivé okolnosti sa spoločné, a slovo spoločné podčiarkujem, ťažkosti podarí zdolať a z úspechov sa zasa
môžeme vedno potešiť.
Zdá sa, že je tu tá chvíľa, v ktorej máme
úspechov o čosi dôležité viac. A z toho sa s
Vami teším.

Váš

PhDr. Milan Kubík
starosta
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Zdravý urbár - spokojní vlastníci

Valné zhromaždenie bývalých urbárnikov sa uskutočnilo v
marci 2010. Pri tejto príležitosrti smesa rozprávali s predsedom Spoločenstva bývalých urbárnikov v Ľubeli
Branislavom Humeným.
S čím novým prichádza spoločenstvo do roku 2010 po
valnom zhromaždení?
Zhodnotili sme hospodársky rok 2009 s
ročnou
účtovnou závierkou a schválili plán na rok 2010.
Informácie budú zaujímať občanov, ktorí sa z
akýchkoľvek dôvodov nemohli zúčastniť valného
zhromaždenia. V prvom rade chcem povedať, že sa budú
vyplácať pašienky. Suma, ktorá sa vyplatí je v
hodnote 6. 700 eur, to je 21. 844 Sk. Táto suma bude
rozdelená pre vlastníkov pašienkov podľa výšky ich
vlastníckych podielov.

Jedná sa o všetkých vlastníkov pašienkov, alebo je
nejaký rozdiel medzi vlastníkmi?
Áno, je tu rozdiel. Chcem pripomenúť, že sa ide o
vlastníkov vedených listom vlastníctva v lokalite
1007 – Chrasť a 877 - lokalita Vyšné Ondrejovie.
Nemôže
sa stať, že sa prihlási niekto, kto je
vlastníkom lesa?
Môže sa to stať, ale práve tu upozorňujem, že
vlastníci pašienkov nie sú totožní s vlastníkmi
lesa.
Podiel sa teda vyplatí sa len vlastníkovi pašienkov
v uvedených lokalitách?
Áno.

A ako je to v súčastnosti s výsadbou sadeníc. Vysádza
sa? Niektoré oblasti
na Slovensku pripomínajú
mesačné krajiny. Ako sa staráte o vaše lesy?
Jarné zalesňovanie sa uskutočňuje v lokalite Pec.
Vysadených bolo 16 150 sadeníc. Rozhodli sme sa, že
toto vysádzanie sa uskutoční dodávateľským spôsobom
práce. Vysadili ich teda súkromníci.

Ako je to v súčastnosti s ťažbou dreva, kto
zabezpečuje tieto práce?
Riešime to výberovým konaním. Tento rok prebehlo
výberové konanie 28. marca 2010, prihlásilo sa 20
ťažobných skupín. Bolo z čoho vyberať.

Ktorá ťažobná skupina vyhrala výberové konanie?
Zo širokého okruhu záujemcov - 20 ťažobných skupín
- bola najúspešnejšia
firma Drevos z obce
Zubrohlava.

Na akých podmienkach ste sa dohodli?
Ťažiť sa bude v lokalite Pec. Cena na ktorej sme sa
dohodli je 15 euro za meter kubický. Drevo sa bude
predávať po verejnom licitovaní, pričom v triedach
III. A a B bola dosiahnutá cena 58 eur a v triede
III. C 38 eur.

Ako to bude pri palivovom dreve. Aké podmienky sú
pre záujemcov palivového dreva?
Pretože sa zmenila ťažobná skupina, zmenili sa aj
podmienky. Ťažobná skupina nedisponuje autom.
Záujemcovia palivové drevo dostanú, ak si zabezpečia
vlastný odvoz.
Kde sa môžu záujemcovia o palivové drevo prihlásiť?
Ak by náhodou niekto nemal túto informáciu,
záujemcovia sa prihlasujú u predsedu.

ĽUBEĽSKÉ NOVINY jún 2010

Udiali sa administratívne zmeny
v evidencii
podielnikov. Dnes máte k dispozícii elektronickú
podobu.
K tomuto riešeniu nás donútil veľký počet členov
nášho urbáru. Hospodárime v 3 katastrálnych územiach
vlastníkov urbáru. Títo sú evidovaní na 32 vlastníckych listoch, čo je najväčší problém.

Koľko je v súčastnosti vlastníckych podielov?
Je ich dosť: 16 858. Pričom po dedičských konaniach
stále pribúdajú.

Čo bude výsledkom tejto novej evidencie podielov?
Výsledkom bude vlastnícky list majetku, ktorí bude
obsahovať identifikačné údaje vlastníka; záznam o
výmene vlastníckych podielov v danej lokalite a
katastrálnom území; titul nadobudnutia vlastníctva,
počet hlasov a dátum zápisu do zoznamu podielnikov.
Koľko času potrebujete na spracovanie údajov alebo
inak: kedy vlastníci obdržia nové listy vlastníctva
majetku?
Do roka od vydania tohto čísla Ľubeľských novín.

Nie je to zbytočná administratíva?
Vôbec nie. Ona sa zjednoduší. Počiatočná fáza bude
náročná. Všetko bude v počítači, údaje sa budú dať
upraviť podľa toho, čo donesie život pre jednotlivých vlastníkov.

Urbár má príjmy za ťažbu, nájom pašienkov. Aké má
výdavky?
Samozrejme, že má. Výdavky sú za lesnicu, nákup,
sadenie, vyžínanie , obaľovanie sadeníc. Výrub nežiadúcich drevín. Zo zákona musí mať spoločenstvo
odborníka lesného hospodárstva. Tento musí mať vyštudovaný lesnícky smer a vykonané patričné skúšky.
Spoločenstvo musí zaplatiť 19% daň zo zisku.

Má spoločenstvo ešte niečo dôležité v pláne do konca
roku 2010?
Chceli by sme v spolupráci s obecným úradom v Liptovských Kľačanoch upraviť údolnú cestu od horárne v
Liptovských Kľačanoch po Ostredok. Aj keď správcom
sú štátne lesy Liptovský Hrádok.
Z čoho to chcete zaplatiť?
Povedala si, že je to posledná otázka.

Veď toto je len taká malá otázočka.
Dohodli sme sa, že OÚ v Liptovských Kľačanoch nevyplatíme 19% daň zo zisku a z tohoto zisku upravíme
spomínanú cestu.
-jm-

ĽUBEĽSKÉ NOVINY jún 2010

11

korene. Výber prvej hry, ktorá sa mala uviesť na Vianoce roku 1931- Palárikova veselohra Drotár- prezrádza,
že dedina získala v jeho osobe človeka rozhľadeného, národne uvedomelého, schopného odhadnúť správny titul v
podmienkach, v ktorých pôsobil, ale aj človeka s veľkou dávkou umeleckého vkusu a nárokov, o čom vydalo
svedectvo aj jeho ďalšie pôsobenie v oblasti ochotníckeho divadla. Ambróz Lukáč síce prichádzal a návrhom na
nácvik tej-ktorej hry, ale vždy sa radil s ochotníkmi, či je jeho voľba správna, pretože chcel uvádzať iba
také hry, ktoré by sa páčili chudobnému dedinskému ľudu a ktorým by jednoduchí ľudia dobre rozumeli. Až do
Veľkej noci roku 1933 pripravil učiteľ Ambróz Lukáč s miestnou mládežou a ochotníkmi z Ľubele aj Liptovských
Kľačian, v tých najprimitívnejších pomeroch, v drevenej jednotriednej škole, päť predstavení- okrem už
spomínaného Palárikovho Drotára tri Urbánkove hry: Už sú všetci v jednom vreci, Kamenný chodníček a Strídža
spod hája, ako aj Hollého veselohru Kubo.
V roku 1932 sa v Ľubeli začalo s výstavbou novej štvortriednej murovanej školy, na ktorej sa Ambróz Lukáč
pričinil značným dielom s víziou lepších podmienok pre divadelnú činnosť. Pre Lukáčovu lásku k divadlu je
príznačné aj to, že sa v roku 1933 oženil s jednou zo svojich ochotníckych herečiek Petronelou Fehérpatakou,
ktorá počnúc Palárikovým Drotárom hrala niekoľko rokov takmer vo všetkých jeho predstaveniach.
Ambrózovi Lukáčovi ako režisérovi divadelných predstavení nešlo iba o fakt, že sa divadlo hrá, ale záležalo
mu čoraz viac na tom ako sa hrá. Išlo mu teda o podčiarknutie myšlienky aj o to, aby sa táto myšlienka dostala
k divákovi v primeranej, estetickej podobe. František Kandera, ktorý hrával v predstaveniach režírovaných
Ambrózom Lukáčom, si spomínal na jeho pracovný postup: „Pri nácviku bol prísny, presný a vždy vyžadoval
poriadok. Nácvik jednotlivých divadelných predstavení trval spolu s čítacími skúškami 3 - 4 týždne. Pred
začatím nácviku pristupoval najprv k oboznámeniu ochotníkov s dejom, s jednotlivými postavami a podobne. Potom
pristúpil k čítacím skúškam a po zvládnutí textov sa začal nácvik na javisku. Časom nadobudol režijnú rutinu
a jeho hry sa neustále zlepšovali.“
Ambróz Lukáč ako organizátor ochotníckeho divadla v Ľubeli bol aj človekom koncepčným a pristupoval ku svojej
práci s istým perspektívnym pohľadom. Vedel, že zvyšovanie úrovne divadelnej práce je závislé aj na jej
materiálnom zabezpečení. Staral sa teda aj o to, aby sa prostriedky na zakúpenie potrebných vecí cieľavedome
zhromažďovali. Keď na Veľkú noc roku 1933 hrali už miestni ochotníci v novej murovanej rímsko-katolíckej
škole, mali už aj nový horizont, štyri zvislé plátenné kulisy, plátennú oponu, ktorá sa stáčala na drevenej
žrdi, a úzke stropné drapérky. Boli to síce štandardné divadelné dekorácie, aké sa v tridsiatych rokoch
exportovali z Martina, no na vtedajšiu dobu a podmienky tejto obce boli veľkým pokrokom a luxusom. V novej
škole sa začalo aj svietiť dvomi sklenenými plynovými reflektormi, ktoré sa používali až do roku 1942. Do
Ľubele zaviedli elektrický prúd až v roku 1948.
V novej škole sa divadelné predstavenia hrávali na prízemí, kde boli dve triedy predelené iba tzv. španielskou
stenou, ktorá sa pri predstaveniach odstránila a tým sa vytvorilo pomerne slušné hľadisko. Javisko sa muselo
pre každé predstavenie zvlášť zhotoviť tradičným spôsobom, bolo však priestorovo väčšie a malo už aj malé
zákulisie. Nové, priaznivejšie podmienky podnietili živšiu divadelnú činnosť v obci. Hrávalo sa zvyčajne na
Vianoce, na fašiangy, na Ducha a na Veľkú noc. Ľudia si obľúbili veselohry, realistické, psychologické hry z
dedinského života, s problémami, ktoré sami dobre poznali.
Najhranejším autorom v Ľubeli
bol až do roku 1936 Ferko Urbánek. Jeho hry boli ľuďmi doslova vyžadované a
predstavenia jeho hier boli aj častejšie opakované. Ambróz Lukáč mal svoj stály káder hercov, s ktorými
pracoval niekoľko rokov. Boli to: Rudolf Humený Múta, Július Bubniak, Juraj Kubík Brdár, Berco Guráň, Rudolf
Švec Zeleň, Ervín Hazucha, Jozef Chmelický, Helena Chmelická, Jolana Chmelická, Petronela Fehérpataká
(neskoršia Lukáčova manželka), Jozefína Fehérpataká, Božena Hazuchová, Valika Hazuchová.
Stoličky pre divákov sa zháňali po celej dedine alebo si ich diváci prinášali so sebou. Väčšinu publika
tvorili miestni maloroľníci, robotníci, ktorí pracovali mimo obce, miestni obchodníci a remeselníci a z radov
inteligencie iba farár a notár s rodinou. Na predstavenia prichádzali aj diváci zo susedných obcí- Liptovských
Kľačian, Dúbravy, Gôtovian, Liptovských Vlách a Krmeša.
Na Vianoce 1935 pripravil Ambróz Lukáč s omladeným súborom inscenáciu pomerne náročnej a umelecky hodnotnej
hry J. Mahena Jánošík, v preklade Martina Rázusa, na ktorú si spravidla trúfali iba vyspelí ochotníci.
Ochotníci z Ľubele sa na túto hru dobre pripravili- prvýkrát si vypožičali z divadelnej šatnice v Turčianskom
sv. Martine niektoré kostýmy, iné si zasa zadovážili z Liptovských Sliačov a niečo si zasa vypožičali od baču
Jána Laku, prezývaného Turek z Nemeckej Ľupče, ktorý bol po celom Liptove známy svojimi krásnymi slovenskými
krojmi. Rekvizity a súčasti scény si ochotníci vyhotovili pod vedením režiséra. Pre propagáciu hry vyhotovili
František Kandera s Ladislavom Bubniakom maľované plagáty, na ktorých bol rozkročený Jánošík s valaškou v ruke.
Predstavenie sa stretlo u divákov s veľkým úspechom, o čom svedčí aj viacero repríz. V Jánošíkovi hrali už z
väčšej časti noví a mladí herci, z ktorých väčšina potom tvorila jadro ochotníckeho súboru: František Kandera,
Ondrej Mičuda, Ladislav Bubniak, Cyril Kubík, Ondrej Sivko, Eduard Kubík, Vincent Kubík, Eva Kubíková rod.
Budveselová, Mária Jančiová, Ignác Švec, Emil Kubík a Miloš Kubík. Neskôr k týmto hercom ešte pribudli: Božena
Tomová, Anzelm Hrnčiar, Božena Kubíková Hanulovie, Cyril Pustaj, Anna Rojčeková rod. Hrnčiarová, Zuzana
Gregorová rod. Hollá, Oľga Uheľová a ďalší. S týmito hercami sa vydal Ambróz Lukáč na náročnejšiu cestu
ochotníckeho divadla, a to prostredníctvom hier, ktoré už nemožno inscenovať idylicko-romantizujúcim a popisným
urbánkovským štýlom. Hneď po Mahenovom Jánošíkovi hrali ochotníci z Ľubele Hollého Amerikána a Stodolovu
Bačovu ženu. Na Vianoce roku 1937 sa po prvý raz pokúsili o hru z meštiackeho prostredia so satirickými
prvkami a zahrali Stodolovu komédiu Čaj u pána senátora. Oporou komediálne ladeného repertoáru bol najlepší
komik z Ľubele Bartolomej Guráň, ktorý mal dokonca takú povesť, že ľudia sa išli dívať hlavne na neho, keď sa
dozvedeli, že v niektorom prestavení hrá. Na Veľkú noc roku 1938 uviedol režisér Lukáč dokonca náročnú
Chalupkovu hru Kocúrkovo. Potom nasledovala Urbánkova hra Škriatok (1938), pre predstavenie ktorej si ochotníci
z ušetrených peňazí za vstupné z predchádzajúcich predstavení zakúpili 80 skladacích záhradných stoličiek.
Pri réžii Škriatka pomáhal Lukáčovi nový učiteľ v obci Alexander Radimerský. Predstavenie Škriatka trikrát
reprízovali. Do roku 1942, keď začala ochotnícka činnosť v obci stagnovať (hrávali sa iba predstavenia so
školskou mládežou, ktoré tiež pripravoval Ambróz Lukáč), pripravili ochotníci z Ľubele pod vedením Ambróza
Lukáča ešte Kukučínov Bacúchovie dvor a Urbánkove hry Kamenný chodníček a Rozmajrín. Ambróz Lukáč po roku 1945
odišiel z Ľubele a v roku 1972 v Liptovských Kľačanoch zomrel, kde je aj pochovaný. Najmä vďaka jeho
systematickej, húževnatej a obetavej práci zapustilo ochotnícke divadlo v Ľubeli hlboké korene.
(Podľa publikácie Z dejín ochotníckeho divadla v Liptove -mm-)
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Povedzme to po ľubeľsky

V predchádzajúcich častiach tejto rubriky boli uverejnené všeobecne zaužívané spôsoby vyjadrovania v hovorovom
styku našich občanov. Nasledujúce časti budú obsahovať konkrétne ľubeľské výrazy aj s vyjadrením ich významu,
resp. spisovného slova.

Ambrél, parazól - dáždnik
Ancúg - oblek
Aperácia - operácia
Aperuvaný - operovaný
Aperuvať - operovať
Aspom - aspoň
Atresa - adresa
Báčik - ujo
Píľus - lopta
Bagateľ - niečo nepodstatné, zanedbateľné
Bakuľa - palica
Banuvať - ľutovať (za niečím, pre niečo)
Barina - mláka
Báryšňa - tučná žena
Bavečka - hračka
Bednička- debnička
Beľčov - kolíska pre dieťa
Bigľajs - žehlička
Bigľuvať - žehliť
Bilét - lístok, vstupenka
Bintňa - opasok na šaty
Bitúnok - miesto, kde sa zabíjajú hospodárske zvieratá na mäso
Blahobyt, kára - dvojkolesový vozík
Bľacha - plech
Bolengať - hojdať (sa)
Bordieľ – neporiadok
Brány - náradie na úpravu pôdy v poľnohospodárstve (ťahané koňom alebo traktorom)
Brazolétňa - brošňa
Bukréta - kytica
Buntošiť, bantušiť- výrazne vyrušovať
Búračka - autonehoda
Burbunda, burgyňa- kŕmna repa
Byľku, byľu- trošku, trochu
Cecky - vemeno kravy
Ceduľa - vývesná tabuľa, tabuľka
Cengať - zvoniť
Cepy - náradie na mlátenie obilia
Cibriť - cvičiť, trénovať
Cieňa - miestnosť na uskladnenie (napr. dreva)
Cigániť - klamať
Ciment - cement
Cingulár - cirkulár (stroj na pílenie dreva)
Cipkať, vycipkať - zdobiť, vyzdobiť
Cklo - sklo
Cmiter, cmíter - cintorín
Cofkať - cúvať
Čaptať - krívať
Čkor - ucholak (chrobák)
Črpkať - naberať/vylievať (napr. vodu)
Čukoláda - čokoláda

U

Ako si na nich spomíname...
Ambróz Lukáč
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STALO SA...

Divadelné predstavenie na Vianoce aj Veľkú noc

Na vianočné sviatky 2009 Divadlo K. O. Urbana pripravilo
komédiu Emila Göllnera s názvom
Ulička, ktorá v troch
dejstvách zachytáva obrázky zo života slovenskej dediny,
medziľudské vzťahy,
starosti aj radosti súčasných ľudí,
medzi ktorými existuje závisť a lakomstvo, nepriateľstvo pre
kúsok priestoru aj fľaša na stole ako súčasť každodenného
života Slovákov. Hra je však aj o láske a odpúšťaní, o
pochopení chýb vlastných aj cudzích, keď koniec všetko
napraví a z nepriateľov sú priatelia.
Názov hry Ulička má dva významy. Symbolizuje miesto sváru
dvoch rodín, ale aj možnosť, ako sa dá skrátiť cesta k
vzájomnému porozumeniu. V hre účinkujú dvaja otcovia (Ján
Durný a Vincent Urban), ktorých humor pôsobí teplo a ľudsky.
Smiech
aj
pochopenie
vzbudzujú
papuľnaté
matky
(Alena
Nemcová a Mária Ošková), klebetnica Mara (Lenka Ošková) a
poštový
doručovateľ
(Erik
Gemzický)
udržujú
tradíciu
pokušiteľov spúšťajúcich dejové zvraty, ktoré sú v slovenskom
divadle také potrebné a obľúbené. Lyrické aj smiešne pasáže s
bravúrou zvláda dvojica zaľúbených (Lucia Kanderová a Peter
Hrbatý), ktorých láska nakoniec vydrží všetky ľudské klebety.
Symbolika uličky je v uvedenej komédii, ktorú okrem premiéry
25.12.2009 odohrali divadelníci v miestnom kultúrnom dome aj na
Veľkonočnú nedeľu 4.4.2010, prezentovaná predovšetkým takto:
Taká je teda táto naša ulička, skracuje cestu do kostola aj do
krčmy, ale mala by ju skrátiť hlavne k ľuďom!

Diskotéka pre mladých

Tradičnou súčasťou vianočných sviatkov je aj podujatie venované mladým ľuďom, ktoré každoročne pripravuje Ján
Urban ml. Po divadelnom predstavení 25.12.2009 ožil kultúrny dom vďaka „MEGA SHOW“, v rámci ktorej prezentovali
rôzne hudobné žánre viacerí dídžeji.

XIII. reprezentačný ples starostu obce

Už v poradí XIII. reprezentačný ples starostu obce sa konal prvú februárovú sobotu v miestnom Kultúrnom
dome v Ľubeli. Starosta obce pripravil príjemnú zábavu s bohatým kultúrnym programom a hostia odchádzali
spokojní, niektorí až v ranných hodinách.

<mm>

čiteľ Ambróz Lukáč, na ktorého si väčšina z nás pamätá iba z rozprávania predkov, bol od roku 1931 do
roku 1942 organizátorom, režisérom a „dušou“ ochotníckeho divadla v Ľubeli. Zaslúži si náš obdiv a
spomienky zároveň, lebo sa snažil kultúrne pozdvihnúť malú chudobnú liptovskú obec. Za čosi viac ako desať
rokov svojho pôsobenia v obci pripravil s miestnymi ochotníkmi 24 predstavení.
Ambróz Lukáč bol synom tesára z Liptovskej Štiavnice, na miesto správcu školy (ešte stále jednotriedky)
nastúpil 28. augusta 1931. Bol slobodný a všetok svoj voľný čas venoval práci s mládežou. Zaoberal sa mladými
dedinskými muzikantmi, ktorí už vtedy hrávali pod vedením primáša Rudolfa Humeného a s rovnakým nadšením sa
pustil aj do nácviku divadla, k čomu ho oduševnila skutočnosť, že divadelná tradícia v obci mala zapustené
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Fašiangová bursovačka

Pochovávanie basy

Divadelní
ochotníci
pripravili v
sobotu 13.
februára 2010
pre Ľubeľu
tradičnú
fašiangovú
bursovačku.
Hoci masiek
nebolo veľa,
ani nie tucet,
predsa o to
srdečnejšie
rozdávali dobrú
náladu v
uliciach a
dvoroch našej
obce.

Inak ako pochovávaním basy v podaní miestnych divadelníkov by
si občania našej obce nedokázali ukončenie obdobia fašiangu
azda ani predstaviť. Tohtoročnú zinscenovali na motívy známeho
slovenského seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, hoci súčasne
garantovali, že osoby a ich konanie sú vymyslené. V reálnom
živote určite nie je možné nájsť gynekologickú ambulanciu,
ktorá večer 16. februára 2010 ponúkala svoje zvláštne a
zároveň vtipné vyšetrovacie a liečebné postupy v miestnom
kultúrnom dome s cieľom pobaviť diváka pred vstupom do obdobia
pôstu.
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Naše ZDRAVIE: Pohyb a zdravie

9

ohyb je prirodzenou vlastnosťou všetkých živých organizmov, len súčasný človek akoby túto vlastnosť v
niektorých prípadoch úplne strácal. Často si pritom ani neuvedomuje riziká, ktoré so sebou nedostatok
pohybu a sedavý spôsob života prinášajú. V 21. storočé vzniká s veľkým rozvojom motorovej dopravy a
iných technických vymožeností problém takzvaných civilizačných ochorení. Na ich vzniku sa výraznou mierou
podieľa nedostatočná fyzická aktivita.

edostatok pohybovej aktivity je jedným z rizikových faktorov viacerých ochorení. Negatívne ovplyvňuje
očakávanú dĺžku života, toleranciu stresu a sebestačnosť v starobe. Fyzická inaktivita (telesná nečinnosť)
sa podieľa na 5 až 10% úmrtí. Nedostatok pohybu je rizikovým faktorom vzniku metabolického syndrómu
(obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, zvýšená hladina tukov), srdcovocievnych ochorení (ateroskleróza a jej
následky: infarkt myokardu, mozgová mŕtvica, ischemická choroba srdca a dolných končatín), ochorení pohybového
aparátu (osteoporóza, chronické degeneratívne ochorenie chrbtice, kĺbov a svalové atrofie), nádorových
ochorení a psychických chorôb. Dokonca, nízka úroveň telesnej zdatnosti spojená s fyzickou inaktivitou je
väčším rizikom pre vznik srdcovocievnych ochorení ako obezita sama. Je lepšie byť fyzicky zdatným s nadváhou
ako štíhlym s nízkou fyzickou zdatnosťou. Najlepšie je však byť fyzicky zdatný a štíhly.

T

elesný tréning je spolu s redukciou energetického príjmu hlavným nefarmakologickým liečebným prostriedkom
liečby metabolického syndrómu a jeho dôsledkov. U pravidelne športujúcich dochádza k zvýšeniu ochranného
HDL cholesterolu a k zníženiu škodlivého LDL cholesterolu. Vplyv cvičenia na kontrolu vysokého krvného
tlaku ukázal, že najväčší prínos nastal v skorých štádiách tohto ochorenia a v jeho prevencii. Cvičenie
spôsobuje výrazný pokles pokojového krvného tlaku. Aeróbna fyzická aktivita vedie k žiadanému poklesu srdcovej
frekvencie v pokoji a pri záťaži. Pravidelný svalový tréning spôsobuje adaptáciu svalov na záťaž, čo vedie k
postupnému zvyšovaniu telesnej kondície. Podobné účinky sa prejavujú aj na dýchací systém. Telesná záťaž je
dôležitá aj v prevencii a liečbe osteoporózy. Pravidelné namáhanie svalov a kostí vedie k nárastu kostnej hmoty
v mladosti a k výraznému spomaleniu odvápnenia kostí v strednom a vyššom veku, rovnako u mužov aj u žien.

P

ri vytrvalostnom telesnom tréningu je pre získanie priaznivého zdravotného efektu nutné zachovať jeho
určitý minimálny objem a intenzitu. Už 3,5 hodiny týždenne (30 minút denne) pravidelnej miernej telesnej
aktivity (napríklad rýchla chôdza 6 - 7 km/hod.) má priaznivé účinky na zdravotný stav človeka. Pre
praktickú sebakontrolu intenzity záťaže je vhodné využiť srdcovú frekvenciu, ktorej meranie nie je zložité a
je najrozšírenejšou metódou k určeniu reakcie organizmu na záťaž. Tepová frekvencia sa dá zmerať klasicky na
zápästí. Ako základ pre výpočet požadovanej tepovej frekvencie slúži hodnota maximálnej tepovej frekvencie
(TFmax). Pre odhad TFmax sa dá použiť vzorec TFmax=220-vek). Tento vzorec sa dá použiť len u zdravých ľudí.
U ľudí s metabolickým syndrómom alebo so srdcovocievnymi ochoreniami je potrebné vyšetrenie - záťažová
ergometria, pri ktorom sa TFmax stanoví presne, rovnako ako aj reakcia krvného tlaku na záťaž. Výsledky tohto
vyšetrenia tiež dokážu stanoviť počiatočnú úroveň telesnej zdatnosti a bezpečné limity zaťažiteľnosti. K
udržaniu telesnej výkonnosti sa odporúča športovať na úrovni 50- 60% TFmax a k zvyšovaniu výkonnosti na úrovni
60- 80% TFmax. Hodnota 80% TFmax by sa u normálne športujúcej populácie nemala prekročiť. Tiež sa neodporúča
po dlhšej dobe fyzickej inaktivity začínať vo vysokej intenzite vedúcej ku skorému vyčerpaniu organizmu.
Takýto spôsob športovania je absolútne nevhodný a nielenže neprináša požadované priaznivé účinky na organizmus,
ale naopak, organizmus poškodzuje.

Z

hľadiska druhu telesnej záťaže volíme predovšetkým aeróbne aktivity so zapojením viacerých svalových
skupín. Najvhodnejšie sú aktivity s dobre regulovanou dobou trvania a intenzity - napríklad chôdza, beh,
beh na lyžiach, cyklistika a plávanie. Zvlášť rýchla chôdza je považovaná za tréning miernej až strednej
intenzity a je odporúčaným spôsobom pohybovej aktivity u osôb inaktívnych, ktoré s pohybom začínajú, tiež pre
osoby s nízkou zdatnosťou, nadváhou alebo miernou obezitou. Loptové hry alebo tenis sú z hľadiska kontroly
intenzity a trvania horšie regulovateľné a spôsobujú nadmernú záťaž kĺbov, sú však atraktívnejšie. V poslednej
dobe sa veľmi rozšíril tzv. nordic walking (severská chôdza), kedy sa pri prirodzenej chôdzi s pohybom paží
športujúci odráža palicami. Táto aktivita je veľmi vhodná pre obéznych ľudí, ľudí vyššieho veku a tiež pre
ľudí s cukrovkou. Pri tejto aktivite sa udáva zvýšenie energetického výdaja o 40%. Opora palicami znižuje záťaž
kĺbov dolných končatín a poskytuje určité odľahčenie chrbtice.

Výročné schôdze spoločenských organizácií

Koniec starého a začiatok nového kalendárneho roka
sa v našej obci nesie v znamení výročných a
hodnotiacich schôdzí všetkých aktívnych záujmových
a spoločenských organizácií. Schôdze, na ktorých
sa hodnotilo, bilancovalo, ale aj plánovalosa
uskutočnili v Obecnom futbalovom klube, Slovenskom
zväze záhradkárov, Jednote dôchodcov, Divadle K.
O. Urbana a Únii žien Slovenska. Uskutočnilo sa
tiež
valné
zhromaždenie
členov
Pozemkového
spoločenstva
bývalých
urbárnikov,
o
ktorom
informujeme na inom mieste.

Brigáda pri predajni

Skultúrniť prostredie obce úpravou „zeleného
kútika“ pri predajni Verex sa rozhodli členky
Únie žien Slovenska. Brigáda sa uskutočnila v
utorok 27. apríla 2010 za aktívnej účasti Viery
Bubniakovej,
Eriky
Hrnčiarovej,
Ivety
Janičinovej,
Gabriely
Kanderovej,
Jany
Mlynarčíkovej, Mariky Novákovej, Magdalény
Oravcovej, Jany Oškovej, Janky Oškovej a
Gabriely Tomčíkovej.

P

ravidelná a primeraná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu
vlastného zdravia. Nutnosť pravidelnej a vytrvalostnej pohybovej aktivity je v 21. storočí dôležitou
súčasťou prevencie a liečby tzv. civilizačných ochorení, pretože pohybová aktivita:

má schopnosť zabrániť vzniku niektorých ochorení alebo pomáha pri znižovaní problémov napríklad pri
kar
diovaskulárnych chorobách, cukrovke, obezite alebo osteoporóze,

zvyšuje toleranciu na fyzickú záťaž, pomáha redukovať vplyvy stresu, znižuje patologické hodnoty
cholesterolu a vysoký krvný tlak,

znižuje riziko vzniku niektorých rakovinových ochorení, najmä rakoviny hrubého čreva,

preventívne pôsobí aj proti skorému nástupu a rýchlemu rozvoju viacerých telesných a duševných porúch,

podporuje zdravý rast a rozvoj detí a mládeže,

zvyšuje pocit sebaistoty, dôvery vo vlastné sily a schopnosť niečo dosiahnuť,

dospelí, u ktorých je návykom a neodmysliteľnou súčasťou ich života, profitujú z nej aj v pokročilom
veku,

znamená extra dávku úžitku pre zdravie, pre kvalitu života a pre nezávislosť,

týka sa všetkých ľudí - tých, ktorí si hovoria „zdraví“, aj tých, ktorí majú zdravotné (telesné alebo
duševné) postihnutie.
-mm-
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Naša spoluobčianka získala prestížne ocenenie
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30. novembra 2009 počas slávnostného večera v bratislavskom Divadle Aréna predstavili
verejnosti najlepšie slovenské podnikateľky roka 2009 v rámci jubilejného 10. ročníka
projektu PODNIKATEĽKA SLOVENSKA. Organizátorom projektu je Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Top centrom podnikateliek. Do súťaže
sa mohli prihlásiť podnikateľky (živnostníčky aj majiteľky obchodných spoločností), ktoré
podnikajú aspoň 12 mesiacov a vlastnia minimálne 50%-ný podiel v spoločnosti. Cieľom
projektu je motivovať ženy - či už existujúce podnikateľky v ich činnosti a ďalšom
napredovaní alebo tie, ktoré svoje podnikanie len zvažujú. Ocenenie „Vynikajúca
podnikateľka" je vyzdvihnutím úspechu ženy, jej schopnosti presadiť sa na trhu a v
neposlednom rade zladenia pracovných povinností s rodinnými. Podnikateľky tradične súťažili
v troch kategóriách - Vynikajúca podnikateľka, Začínajúca podnikateľka a Úspešná
živnostníčka. V kategórii Začínajúca podnikateľka získala 1. miesto Drahoslava Gemzická,
obyvateľka obce Ľubeľa.

Záštitu nad podujatím prevzala už po štvrtýkrát manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová. Jubilejný ročník
zhodnotila nasledovne: “Som rada, že i v týchto neľahkých časoch, kedy mnohí podnikatelia musia odolávať
nepriaznivým vplyvom hospodárskej krízy, sa do tohto celonárodného projektu zapojilo množstvo žien. Je veľmi
dôležité, najmä v tomto období, vyzdvihnúť a poukázať na ich vytrvalosť, úspechy a výsledky. Zaslúžia si náš
obdiv, poďakovanie a úctu.”

V roku 2009 sa do súťaže prihlásilo 20 % žien z východného Slovenska, zo stredného 24 % a najviac, až 56 %,
zo západného Slovenska. Polovica z nich súťažila v hlavnej kategórii Vynikajúca podnikateľka. Všetky
prihlásené podnikateľky zamestnávajú viac než 180 ľudí. Najčastejšou oblasťou podnikania je vedenie účtovnej
evidencie a maloobchod/veľkoobchod. Okrem toho boli do súťaže nominované podnikateľky, ktoré sa venujú aj
vinárstvu, chovu koní, marketingu v oblasti nových informačných technológií, zážitkovým a neobyčajným
darčekom, poradenstvu v potravinárstve a ďalším.
Drahoslava Gemzická, ktorú všetci poznáme skôr pod menom Drahuška, je prevádzkovateľkou pedikúry Drahuška v
Liptovskom Mikuláši (so sídlom v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši- v Zariadení pre seniorov). V rámci nej ponúka
služby v oblasti pedikúry, manikúry, masáže a depilácie.
Tí, ktorí Drahušku poznajú dlhé roky, majú ju
zafixovanú ako milú a ochotnú zdravotnú sestru, ktorá
viac ako tridsať rokov pôsobila na kožnom oddelení
nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Na situáciu, keď
pred pár rokmi prišla o prácu, spomína: „Bol to šok!
Každé ráno som autobusom z Ľubele cestovala do
Liptovského Mikuláša a zrazu sa všetko skončilo! Čo
budem robiť? Všade kult mladosti, no ja mám po
päťdesiatke, kam sa podejem? Z čoho budem žiť?
Najviac ma rozčuľovali povinné hlásenia sa na úrade
práce. Cítila som sa po nich ako zbitý pes!
Zaevidovali ma a to bolo všetko! Žiadna rada o
rekvalifikácii, nijaká informácia o príspevkoch pre
nezamestnaných po päťdesiatke, nič! Len vyplnenie
kolónky!”
Byť v pozícii
nezamestnanej vydržala iba štyri
mesiace. Hoci iní by sa pri strate zamestnania v jej
veku zložili, matka dvoch detí sa nepriazni osudu
nepoddala. Čoskoro si však našla prácu v Stredisku
opatrovateľskej
služby
v
tridsať
kilometrov Drahuška Gemzická (piata zľava) spolu s ostatnými
vzdialenom Liptovskom Hrádku. Medzi seniormi si ocenenými v jednotlivých kategóriách
všimla, že mnohí sa ťažko pohybujú a majú problémy s kožou a nechtami. Boľavé nohy dôchodcov ju inšpirovali,
aby sa prihlásila na kurz pedikérky do Nitry. Trval osem týždňov a každú hodinu, ktorú na ňom strávila, si
musela odpracovať po víkendoch. “Starostlivosť o kožu som vždy spájala s krásou a miešanie
mastičiek ma napĺňalo. Isto aj preto, že na kožnom oddelení sme kedysi vytvorili skvelú
partiu. Kvôli poznávaniu liečivých rastlín sme dokonca s pánom primárom pešo prešli Vysoké
aj Nízke Tatry, hovorí Drahuška, ktorá absolvovala kurz pedikérky, manikérky a masérky,
aby sa v päťdesiatich šiestich rokoch postavila na vlastné nohy. V priestoroch Zariadenia
pre seniorov v Liptovskom Mikuláši si pred vyše rokom otvorila vlastný salón. Okrem
pedikúry v ňom aj depiluje alebo robí masáže krčnej chrbtice. O zákazníkov nemá núdzu, a
nie sú nimi iba obyvatelia zariadenia. Podnikanie aj život po päťdesiatke si vychutnáva.
“Deti už odrástli, a tak sa môžem venovať koníčkom, na ktoré mi doteraz nezvýšil čas.
Čítam knihy alebo sa starám o kvety. A veľa pracujem. Dopoludnia v chránenej dielni v
Ľubeli, popoludní stíham pedikúru. Podnikanie v tomto veku nie je ľahké. Najmä preto, že
ženy sa musia naučiť robiť aj to, k čomu nikdy nemali vzťah: v mojom prípade účtovníctvo,
prácu s registračnou pokladnicou alebo počítačom”, hovorí Drahoslava Gemzická, ktorá na
začiatku svojho podnikania investovala do kurzov a vybavenia pedikúry viac ako dvetisíc
eur.
Prestížne ocenenie, ktoré Drahuška získala, je určite zaslúžené. Dúfame, že aj naďalej bude rozdávať svoj
úsmev, optimizmus, dobrú náladu aj užitočné rady, a to nielen svojim zákazníkom.
-mm-
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Z dreva vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho od Ľubomíra
Feldeka v podaní Divadelného súboru ZDOS Hubová si mohli
občania pozrieť dňa 15. mája 2010 v Kultúrnom dome v Ľubeli.
Obec Ľubeľa si takýmto spôsobom chcela uctiť a pripomenúť Deň
matiek.
Ako povedal v
p r í h o v o r e
obce
starosta
PhDr.
Milan
Kubík,
"Milé
mamy
a
staré
mamy,
ako
je
jednotlivá
matka oporou a
z á k l a d o m
rodiny, tak sú
matky ako sociálna skupina
oporou obce, bez ich starostlivosti si úspešnú obec nie je možné
predstaviť. Spoliehame sa na Vaše náhľady, ktoré tak spoľahlivo
organizujú niekedy ťažký život v rodine, zložitý sociálne, finančne i inak. A aj preto Vám patrí náležitá úcta." Každá matka,
žena, dostala od starostu obce kvet a osobnú gratuláciu.

Starosta Milan Kubík a poslanci v škole

Takmer dokončené práve rekonštruované priestory ZŠ s MŠ v Ľubeli si počas mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva 27.mája 2010, prezreli spoločne starosta Milan Kubík a poslanci obecného zastupiteľstva v
Ľubeli. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stav a postup prác
rekonštrukcie a modernizácie ZŠ s MŠ v Ľubeli, a konštatovalo, že práce
sa uskutočňujú v súlade s projektovou dokumentáciou a časovým
harmonogramom. "Poslanci si prezreli školu a vyjadrili svoje postrehy a
podnety k rekonštrukcii. Verím, že v krátkom čase budú práce dokončené a
naša obec bude mať k dispozícii modernú školu a vyjadrí tak jasnú
starostlivosť a podporu našim deťom a mládeži.", povedal starosta obce
PhDr. Milan Kubík. "Považujem to za azda najvýznamnejšiu udalosť a úspech
celej našej obce. Škola i škôlka v dôsledkoch však budú a môžu slúžiť aj
priateľom v našom mikroregióne. Ľubeľa tak ako jedna z nemnohým obcí účinne
prekračuje svoje hranice. A to nie je málo," dodal na záver návštevy Milan
Kubík. Ukončenie celého diela v pôvodnej hodnote viac ako 20 miliónov korún
a odovzdanie školy do užívania je naplánované na prázdninové mesiace tohto
roka.

Jubileá a poďakovanie za dar

V Kultúrnom dome v Ľubeli sa v sobotu 29. mája 2010 uskutočnilo
stretnutie členiek a členov Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža (MS SČK) pri príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža
a Svetového dňa darcov krvi. Stretnutia sa zúčastnili starosta obce
Ľubeľa PhDr. Milan Kubík, predsedníčka Územného spolku Liptov SČK
MUDr. Elena Hrbčová a riaditeľka Územného spolku Liptov SČK
Mgr.Marika Kubíková. Stretnutie pozdravili žiaci ZŠ s MŠ v Ľubeli
Matúš Hrnčiar a Peťka
Čepelová, a speváčky Folklórnej skupiny
Sliačanka z Liptovských Sliačov. Do Pamätnej knihy MS SČK pri tejto
slávnostnej príležitosti zapísali dobrovoľných darcov krvi. V roku
2009 vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu dobrovoľne a nezištne darovalo
18
darcov Štefan Benčo, Peter Feketík, Radovan Grečner,
Miroslava Hollá, Juraj Jaško, Petra Jurigová, Jozef Juris, Eliška
Jurisová, Mgr. Eliška Jurisová, Mariana Kubíková, Stanislav Kubín,
Pavol Repaský, Katarína Sivková, Alino Švec, Ľubomír Tučiak,
Radovana Vyšňanová – občania Ľubele, Tomáš Jurčo z Liptovského
Hrádku a Peter Tomčík zo Svätého Kríža. Členovia MS SČK pozdravili
MUDr. Elenu Hrbčovú, ktorá v obci Ľubeľa pôsobí dvadsať rokov ako
obvodná lekárka. Starosta obce Ľubeľa PhDr. Milan Kubík vo svojom príhovore vyzdvihol prácu organizácie v
prospech obce, jej prácu pri získavaní dobrovoľných darcov krvi, pri výchove mladých zdravotníkov, pri
starostlivosti o prestárlych občanov, poďakoval sa dobrovoľným darcom krvi za ich obetavosť a pozdravil i
jubilantku obvodnú lekárku MUDr. Elenu Hrbčovú. – Neviem si predstaviť obec bez obetavosti a služby členiek
a členov ŠČK. A to napriek tomu, že naša obec je zdravá. Ak sa ale spoločne prestaneme o svoju zdravú obec
starať, ošetrovať ju, ak jej nedáme primeranú opateru, môže sa stať, že o chvíľu, historicky o niekoľko rokov
budeme musieť riešiť nejaké chorobné stavy. A to by sme iste spoločne nie radi videli. Starosta obce Ľubeľa
PhDr. Milan Kubík sa potom osobitne poďakoval MUDr. Elene Hrbčovej za jej službu obyvateľom obce i okolia, a
samozrejme aj obci. Podobne vyjadril svoju úctu a rešpekt ku všetkým dobrovoľným darcom krvi a členom červeného
kríža vôbec. Viac ako 80 prítomných členiek SČK a hostí si vypočulo hodnotenie činnosti Miestneho spolku SČK
za rok 2009 a zameranie činnosti na rok 2010. MS SČK v Ľubeli má v súčasnosti viac ako 135 aktívnych členov.
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Únia žien v materskej škole

Únia žien Slovenska pri
príležitosti MDD 1.6.2010
navštívila materskú školu
v
Ľubeli.
Jej
členky,
Magdaléna
Oravcová
a
Marika Nováková v mene
celej
organizácie
odovzdali deťom hračky, z
ktorých
mali
nesmiernu
radosť. Dostali futbalové
bránky, kriedy, balóny a
sladkosti.
Potom
pod
vedením pani učiteliek zarecitovali básničky, ktoré
mali pripravené a tak sa krásne rozlúčili a zároveň
poďakovali. No najkrajším poďakovaním bol úsmev na
ich tváričkách...
GLOS A
GLOS A

GLOS A

Slávnosť

ĽUBEĽSKÉ NOVINY jún 2010

prvého svätého prijímania

V našej farnosti už tradične patrí jedna májová
nedeľa v roku slávnosti prvého svätého prijímania. Tá
tohtoročná slávnosť sa konala v nedeľu 23. mája 2010,
ktorá bola zároveň sviatkom Zoslania Ducha svätého.
Vo farskom kostole
svätej
Alžbety
prijalo Ježiška do
svojho srdiečka po
prvýkrát 21 detí, a
to 7 detí z Ľubele,
10 detí z Dúbravy, 2
deti z Liptovských
Kľačian a 2 deti zo
Svätého Kríža.

Turistov sa kríza nedotýka.

Neprepúšťajú, dokonca radi prijmú nové posily. Neobmedzujú program a nie sú v kríze. V súčasnej dobe toto
vzácne hodnotenie platí pre Klub ľubeľských turistov.
Turistika je naozaj užitočnou závislosťou, nie je
možné ju „odložiť“ po krátkom použití. O tejto
pravde sa presviedčajú pravidelne aj turisti z
Ľubele. Vlaňajšiu i tohtoročnú sezónu už tradične
nepreležali, ale prechodili. Do svojich úspešných
výstupov
a
možno
aj
fotoalbumov
(http://turistclub.webovka.eu/) zaradili výstupy v
Nízkych, Západných i Vysokých Tatrách a Chočských
vrchoch. Spoločne zdolali Ďumbier, Rovnú hoľu,
Slemä, Krakovu hoľu, Kriváň, navštívili Žiarsku
chatu, Zbojnícku chatu a Liptovský hrad.
Vrcholom vlaňajšej sezóny bol výstup na najvyšší
slovenský vrchol: Gerlachovský štít. Na Gerlach
vystúpili 20. Septembra 2009. Výstupom si ľubeľskí
turisti
konečne
splnili
svoje
dlhotrvajúce
predsavzatie. Výstup mnohých navnadil na náročné

ciele, hádam aj preto ďalšiu septembrovú nedeľu
časť turistického klubu vystúpala na Vysokú.
Štít nielen názvom, ale najmä náročnosťou napĺňa
vysoké očakávania turistu.

Zdolanie náročných vrcholov určite nie je dôvodom
na falošné uspokojenie a lenivosť v najbližších
mesiacoch. Jesenné výstupy sú predsa vždy spojené
s krásnymi farbami. Silvestrovský výstup na Choč
bol pravidelným ukončením sezóny, ale súčasne ho
mnohí našťastie vzali aj ako začiatok novej.

ĽUBEĽSKÉ NOVINY jún 2010
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Rok 2010 začal naozaj zostra. Časť ľubeľských
turistov začala objavovať atraktívne vodopády v
okolí, lebo nielen kopcami je turista živý.
Navštívili vodopád v Kvačianskej doline, Brankovský
a Šútovský vodopád. K zaujímavým navštíveným cieľom
medzi vodopádmi určite patrí Kmeťov vodopád vo
Vysokých Tatrách - ten je totiž najvyšší na
Slovensku. Niekedy hrozili prívaly vody
aj bez
vodopádov – z oblakov. Nezostávalo nič iné ako
vymyslieť zaujímavý program, pri ktorom turista nie
je odkázaný na milosť a nemilosť počasia.
Takto
znovu lepšie spoznali hrady Strečno a
Likava či
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Počas prvých
piatich mesiacov tohto roka si turistická partia
„zapísala“ úctyhodných 17 akcií.
Je len samozrejmé, že pozvanie pre všetkých, čo chcú
dať novú zaujímavú a aktívnu podobu nedeľnému
programu, stále platí.
-eg-
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Naša spoluobčianka získala prestížne ocenenie
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30. novembra 2009 počas slávnostného večera v bratislavskom Divadle Aréna predstavili
verejnosti najlepšie slovenské podnikateľky roka 2009 v rámci jubilejného 10. ročníka
projektu PODNIKATEĽKA SLOVENSKA. Organizátorom projektu je Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Top centrom podnikateliek. Do súťaže
sa mohli prihlásiť podnikateľky (živnostníčky aj majiteľky obchodných spoločností), ktoré
podnikajú aspoň 12 mesiacov a vlastnia minimálne 50%-ný podiel v spoločnosti. Cieľom
projektu je motivovať ženy - či už existujúce podnikateľky v ich činnosti a ďalšom
napredovaní alebo tie, ktoré svoje podnikanie len zvažujú. Ocenenie „Vynikajúca
podnikateľka" je vyzdvihnutím úspechu ženy, jej schopnosti presadiť sa na trhu a v
neposlednom rade zladenia pracovných povinností s rodinnými. Podnikateľky tradične súťažili
v troch kategóriách - Vynikajúca podnikateľka, Začínajúca podnikateľka a Úspešná
živnostníčka. V kategórii Začínajúca podnikateľka získala 1. miesto Drahoslava Gemzická,
obyvateľka obce Ľubeľa.

Záštitu nad podujatím prevzala už po štvrtýkrát manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová. Jubilejný ročník
zhodnotila nasledovne: “Som rada, že i v týchto neľahkých časoch, kedy mnohí podnikatelia musia odolávať
nepriaznivým vplyvom hospodárskej krízy, sa do tohto celonárodného projektu zapojilo množstvo žien. Je veľmi
dôležité, najmä v tomto období, vyzdvihnúť a poukázať na ich vytrvalosť, úspechy a výsledky. Zaslúžia si náš
obdiv, poďakovanie a úctu.”

V roku 2009 sa do súťaže prihlásilo 20 % žien z východného Slovenska, zo stredného 24 % a najviac, až 56 %,
zo západného Slovenska. Polovica z nich súťažila v hlavnej kategórii Vynikajúca podnikateľka. Všetky
prihlásené podnikateľky zamestnávajú viac než 180 ľudí. Najčastejšou oblasťou podnikania je vedenie účtovnej
evidencie a maloobchod/veľkoobchod. Okrem toho boli do súťaže nominované podnikateľky, ktoré sa venujú aj
vinárstvu, chovu koní, marketingu v oblasti nových informačných technológií, zážitkovým a neobyčajným
darčekom, poradenstvu v potravinárstve a ďalším.
Drahoslava Gemzická, ktorú všetci poznáme skôr pod menom Drahuška, je prevádzkovateľkou pedikúry Drahuška v
Liptovskom Mikuláši (so sídlom v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši- v Zariadení pre seniorov). V rámci nej ponúka
služby v oblasti pedikúry, manikúry, masáže a depilácie.
Tí, ktorí Drahušku poznajú dlhé roky, majú ju
zafixovanú ako milú a ochotnú zdravotnú sestru, ktorá
viac ako tridsať rokov pôsobila na kožnom oddelení
nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Na situáciu, keď
pred pár rokmi prišla o prácu, spomína: „Bol to šok!
Každé ráno som autobusom z Ľubele cestovala do
Liptovského Mikuláša a zrazu sa všetko skončilo! Čo
budem robiť? Všade kult mladosti, no ja mám po
päťdesiatke, kam sa podejem? Z čoho budem žiť?
Najviac ma rozčuľovali povinné hlásenia sa na úrade
práce. Cítila som sa po nich ako zbitý pes!
Zaevidovali ma a to bolo všetko! Žiadna rada o
rekvalifikácii, nijaká informácia o príspevkoch pre
nezamestnaných po päťdesiatke, nič! Len vyplnenie
kolónky!”
Byť v pozícii
nezamestnanej vydržala iba štyri
mesiace. Hoci iní by sa pri strate zamestnania v jej
veku zložili, matka dvoch detí sa nepriazni osudu
nepoddala. Čoskoro si však našla prácu v Stredisku
opatrovateľskej
služby
v
tridsať
kilometrov Drahuška Gemzická (piata zľava) spolu s ostatnými
vzdialenom Liptovskom Hrádku. Medzi seniormi si ocenenými v jednotlivých kategóriách
všimla, že mnohí sa ťažko pohybujú a majú problémy s kožou a nechtami. Boľavé nohy dôchodcov ju inšpirovali,
aby sa prihlásila na kurz pedikérky do Nitry. Trval osem týždňov a každú hodinu, ktorú na ňom strávila, si
musela odpracovať po víkendoch. “Starostlivosť o kožu som vždy spájala s krásou a miešanie
mastičiek ma napĺňalo. Isto aj preto, že na kožnom oddelení sme kedysi vytvorili skvelú
partiu. Kvôli poznávaniu liečivých rastlín sme dokonca s pánom primárom pešo prešli Vysoké
aj Nízke Tatry, hovorí Drahuška, ktorá absolvovala kurz pedikérky, manikérky a masérky,
aby sa v päťdesiatich šiestich rokoch postavila na vlastné nohy. V priestoroch Zariadenia
pre seniorov v Liptovskom Mikuláši si pred vyše rokom otvorila vlastný salón. Okrem
pedikúry v ňom aj depiluje alebo robí masáže krčnej chrbtice. O zákazníkov nemá núdzu, a
nie sú nimi iba obyvatelia zariadenia. Podnikanie aj život po päťdesiatke si vychutnáva.
“Deti už odrástli, a tak sa môžem venovať koníčkom, na ktoré mi doteraz nezvýšil čas.
Čítam knihy alebo sa starám o kvety. A veľa pracujem. Dopoludnia v chránenej dielni v
Ľubeli, popoludní stíham pedikúru. Podnikanie v tomto veku nie je ľahké. Najmä preto, že
ženy sa musia naučiť robiť aj to, k čomu nikdy nemali vzťah: v mojom prípade účtovníctvo,
prácu s registračnou pokladnicou alebo počítačom”, hovorí Drahoslava Gemzická, ktorá na
začiatku svojho podnikania investovala do kurzov a vybavenia pedikúry viac ako dvetisíc
eur.
Prestížne ocenenie, ktoré Drahuška získala, je určite zaslúžené. Dúfame, že aj naďalej bude rozdávať svoj
úsmev, optimizmus, dobrú náladu aj užitočné rady, a to nielen svojim zákazníkom.
-mm-
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Z dreva vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho od Ľubomíra
Feldeka v podaní Divadelného súboru ZDOS Hubová si mohli
občania pozrieť dňa 15. mája 2010 v Kultúrnom dome v Ľubeli.
Obec Ľubeľa si takýmto spôsobom chcela uctiť a pripomenúť Deň
matiek.
Ako povedal v
p r í h o v o r e
obce
starosta
PhDr.
Milan
Kubík,
"Milé
mamy
a
staré
mamy,
ako
je
jednotlivá
matka oporou a
z á k l a d o m
rodiny, tak sú
matky ako sociálna skupina
oporou obce, bez ich starostlivosti si úspešnú obec nie je možné
predstaviť. Spoliehame sa na Vaše náhľady, ktoré tak spoľahlivo
organizujú niekedy ťažký život v rodine, zložitý sociálne, finančne i inak. A aj preto Vám patrí náležitá úcta." Každá matka,
žena, dostala od starostu obce kvet a osobnú gratuláciu.

Starosta Milan Kubík a poslanci v škole

Takmer dokončené práve rekonštruované priestory ZŠ s MŠ v Ľubeli si počas mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva 27.mája 2010, prezreli spoločne starosta Milan Kubík a poslanci obecného zastupiteľstva v
Ľubeli. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stav a postup prác
rekonštrukcie a modernizácie ZŠ s MŠ v Ľubeli, a konštatovalo, že práce
sa uskutočňujú v súlade s projektovou dokumentáciou a časovým
harmonogramom. "Poslanci si prezreli školu a vyjadrili svoje postrehy a
podnety k rekonštrukcii. Verím, že v krátkom čase budú práce dokončené a
naša obec bude mať k dispozícii modernú školu a vyjadrí tak jasnú
starostlivosť a podporu našim deťom a mládeži.", povedal starosta obce
PhDr. Milan Kubík. "Považujem to za azda najvýznamnejšiu udalosť a úspech
celej našej obce. Škola i škôlka v dôsledkoch však budú a môžu slúžiť aj
priateľom v našom mikroregióne. Ľubeľa tak ako jedna z nemnohým obcí účinne
prekračuje svoje hranice. A to nie je málo," dodal na záver návštevy Milan
Kubík. Ukončenie celého diela v pôvodnej hodnote viac ako 20 miliónov korún
a odovzdanie školy do užívania je naplánované na prázdninové mesiace tohto
roka.

Jubileá a poďakovanie za dar

V Kultúrnom dome v Ľubeli sa v sobotu 29. mája 2010 uskutočnilo
stretnutie členiek a členov Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža (MS SČK) pri príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža
a Svetového dňa darcov krvi. Stretnutia sa zúčastnili starosta obce
Ľubeľa PhDr. Milan Kubík, predsedníčka Územného spolku Liptov SČK
MUDr. Elena Hrbčová a riaditeľka Územného spolku Liptov SČK
Mgr.Marika Kubíková. Stretnutie pozdravili žiaci ZŠ s MŠ v Ľubeli
Matúš Hrnčiar a Peťka
Čepelová, a speváčky Folklórnej skupiny
Sliačanka z Liptovských Sliačov. Do Pamätnej knihy MS SČK pri tejto
slávnostnej príležitosti zapísali dobrovoľných darcov krvi. V roku
2009 vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu dobrovoľne a nezištne darovalo
18
darcov Štefan Benčo, Peter Feketík, Radovan Grečner,
Miroslava Hollá, Juraj Jaško, Petra Jurigová, Jozef Juris, Eliška
Jurisová, Mgr. Eliška Jurisová, Mariana Kubíková, Stanislav Kubín,
Pavol Repaský, Katarína Sivková, Alino Švec, Ľubomír Tučiak,
Radovana Vyšňanová – občania Ľubele, Tomáš Jurčo z Liptovského
Hrádku a Peter Tomčík zo Svätého Kríža. Členovia MS SČK pozdravili
MUDr. Elenu Hrbčovú, ktorá v obci Ľubeľa pôsobí dvadsať rokov ako
obvodná lekárka. Starosta obce Ľubeľa PhDr. Milan Kubík vo svojom príhovore vyzdvihol prácu organizácie v
prospech obce, jej prácu pri získavaní dobrovoľných darcov krvi, pri výchove mladých zdravotníkov, pri
starostlivosti o prestárlych občanov, poďakoval sa dobrovoľným darcom krvi za ich obetavosť a pozdravil i
jubilantku obvodnú lekárku MUDr. Elenu Hrbčovú. – Neviem si predstaviť obec bez obetavosti a služby členiek
a členov ŠČK. A to napriek tomu, že naša obec je zdravá. Ak sa ale spoločne prestaneme o svoju zdravú obec
starať, ošetrovať ju, ak jej nedáme primeranú opateru, môže sa stať, že o chvíľu, historicky o niekoľko rokov
budeme musieť riešiť nejaké chorobné stavy. A to by sme iste spoločne nie radi videli. Starosta obce Ľubeľa
PhDr. Milan Kubík sa potom osobitne poďakoval MUDr. Elene Hrbčovej za jej službu obyvateľom obce i okolia, a
samozrejme aj obci. Podobne vyjadril svoju úctu a rešpekt ku všetkým dobrovoľným darcom krvi a členom červeného
kríža vôbec. Viac ako 80 prítomných členiek SČK a hostí si vypočulo hodnotenie činnosti Miestneho spolku SČK
za rok 2009 a zameranie činnosti na rok 2010. MS SČK v Ľubeli má v súčasnosti viac ako 135 aktívnych členov.
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Fašiangová bursovačka

Pochovávanie basy

Divadelní
ochotníci
pripravili v
sobotu 13.
februára 2010
pre Ľubeľu
tradičnú
fašiangovú
bursovačku.
Hoci masiek
nebolo veľa,
ani nie tucet,
predsa o to
srdečnejšie
rozdávali dobrú
náladu v
uliciach a
dvoroch našej
obce.

Inak ako pochovávaním basy v podaní miestnych divadelníkov by
si občania našej obce nedokázali ukončenie obdobia fašiangu
azda ani predstaviť. Tohtoročnú zinscenovali na motívy známeho
slovenského seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, hoci súčasne
garantovali, že osoby a ich konanie sú vymyslené. V reálnom
živote určite nie je možné nájsť gynekologickú ambulanciu,
ktorá večer 16. februára 2010 ponúkala svoje zvláštne a
zároveň vtipné vyšetrovacie a liečebné postupy v miestnom
kultúrnom dome s cieľom pobaviť diváka pred vstupom do obdobia
pôstu.

ĽUBEĽSKÉ NOVINY jún 2010

P
N

Naše ZDRAVIE: Pohyb a zdravie

9

ohyb je prirodzenou vlastnosťou všetkých živých organizmov, len súčasný človek akoby túto vlastnosť v
niektorých prípadoch úplne strácal. Často si pritom ani neuvedomuje riziká, ktoré so sebou nedostatok
pohybu a sedavý spôsob života prinášajú. V 21. storočé vzniká s veľkým rozvojom motorovej dopravy a
iných technických vymožeností problém takzvaných civilizačných ochorení. Na ich vzniku sa výraznou mierou
podieľa nedostatočná fyzická aktivita.

edostatok pohybovej aktivity je jedným z rizikových faktorov viacerých ochorení. Negatívne ovplyvňuje
očakávanú dĺžku života, toleranciu stresu a sebestačnosť v starobe. Fyzická inaktivita (telesná nečinnosť)
sa podieľa na 5 až 10% úmrtí. Nedostatok pohybu je rizikovým faktorom vzniku metabolického syndrómu
(obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, zvýšená hladina tukov), srdcovocievnych ochorení (ateroskleróza a jej
následky: infarkt myokardu, mozgová mŕtvica, ischemická choroba srdca a dolných končatín), ochorení pohybového
aparátu (osteoporóza, chronické degeneratívne ochorenie chrbtice, kĺbov a svalové atrofie), nádorových
ochorení a psychických chorôb. Dokonca, nízka úroveň telesnej zdatnosti spojená s fyzickou inaktivitou je
väčším rizikom pre vznik srdcovocievnych ochorení ako obezita sama. Je lepšie byť fyzicky zdatným s nadváhou
ako štíhlym s nízkou fyzickou zdatnosťou. Najlepšie je však byť fyzicky zdatný a štíhly.

T

elesný tréning je spolu s redukciou energetického príjmu hlavným nefarmakologickým liečebným prostriedkom
liečby metabolického syndrómu a jeho dôsledkov. U pravidelne športujúcich dochádza k zvýšeniu ochranného
HDL cholesterolu a k zníženiu škodlivého LDL cholesterolu. Vplyv cvičenia na kontrolu vysokého krvného
tlaku ukázal, že najväčší prínos nastal v skorých štádiách tohto ochorenia a v jeho prevencii. Cvičenie
spôsobuje výrazný pokles pokojového krvného tlaku. Aeróbna fyzická aktivita vedie k žiadanému poklesu srdcovej
frekvencie v pokoji a pri záťaži. Pravidelný svalový tréning spôsobuje adaptáciu svalov na záťaž, čo vedie k
postupnému zvyšovaniu telesnej kondície. Podobné účinky sa prejavujú aj na dýchací systém. Telesná záťaž je
dôležitá aj v prevencii a liečbe osteoporózy. Pravidelné namáhanie svalov a kostí vedie k nárastu kostnej hmoty
v mladosti a k výraznému spomaleniu odvápnenia kostí v strednom a vyššom veku, rovnako u mužov aj u žien.

P

ri vytrvalostnom telesnom tréningu je pre získanie priaznivého zdravotného efektu nutné zachovať jeho
určitý minimálny objem a intenzitu. Už 3,5 hodiny týždenne (30 minút denne) pravidelnej miernej telesnej
aktivity (napríklad rýchla chôdza 6 - 7 km/hod.) má priaznivé účinky na zdravotný stav človeka. Pre
praktickú sebakontrolu intenzity záťaže je vhodné využiť srdcovú frekvenciu, ktorej meranie nie je zložité a
je najrozšírenejšou metódou k určeniu reakcie organizmu na záťaž. Tepová frekvencia sa dá zmerať klasicky na
zápästí. Ako základ pre výpočet požadovanej tepovej frekvencie slúži hodnota maximálnej tepovej frekvencie
(TFmax). Pre odhad TFmax sa dá použiť vzorec TFmax=220-vek). Tento vzorec sa dá použiť len u zdravých ľudí.
U ľudí s metabolickým syndrómom alebo so srdcovocievnymi ochoreniami je potrebné vyšetrenie - záťažová
ergometria, pri ktorom sa TFmax stanoví presne, rovnako ako aj reakcia krvného tlaku na záťaž. Výsledky tohto
vyšetrenia tiež dokážu stanoviť počiatočnú úroveň telesnej zdatnosti a bezpečné limity zaťažiteľnosti. K
udržaniu telesnej výkonnosti sa odporúča športovať na úrovni 50- 60% TFmax a k zvyšovaniu výkonnosti na úrovni
60- 80% TFmax. Hodnota 80% TFmax by sa u normálne športujúcej populácie nemala prekročiť. Tiež sa neodporúča
po dlhšej dobe fyzickej inaktivity začínať vo vysokej intenzite vedúcej ku skorému vyčerpaniu organizmu.
Takýto spôsob športovania je absolútne nevhodný a nielenže neprináša požadované priaznivé účinky na organizmus,
ale naopak, organizmus poškodzuje.

Z

hľadiska druhu telesnej záťaže volíme predovšetkým aeróbne aktivity so zapojením viacerých svalových
skupín. Najvhodnejšie sú aktivity s dobre regulovanou dobou trvania a intenzity - napríklad chôdza, beh,
beh na lyžiach, cyklistika a plávanie. Zvlášť rýchla chôdza je považovaná za tréning miernej až strednej
intenzity a je odporúčaným spôsobom pohybovej aktivity u osôb inaktívnych, ktoré s pohybom začínajú, tiež pre
osoby s nízkou zdatnosťou, nadváhou alebo miernou obezitou. Loptové hry alebo tenis sú z hľadiska kontroly
intenzity a trvania horšie regulovateľné a spôsobujú nadmernú záťaž kĺbov, sú však atraktívnejšie. V poslednej
dobe sa veľmi rozšíril tzv. nordic walking (severská chôdza), kedy sa pri prirodzenej chôdzi s pohybom paží
športujúci odráža palicami. Táto aktivita je veľmi vhodná pre obéznych ľudí, ľudí vyššieho veku a tiež pre
ľudí s cukrovkou. Pri tejto aktivite sa udáva zvýšenie energetického výdaja o 40%. Opora palicami znižuje záťaž
kĺbov dolných končatín a poskytuje určité odľahčenie chrbtice.

Výročné schôdze spoločenských organizácií

Koniec starého a začiatok nového kalendárneho roka
sa v našej obci nesie v znamení výročných a
hodnotiacich schôdzí všetkých aktívnych záujmových
a spoločenských organizácií. Schôdze, na ktorých
sa hodnotilo, bilancovalo, ale aj plánovalosa
uskutočnili v Obecnom futbalovom klube, Slovenskom
zväze záhradkárov, Jednote dôchodcov, Divadle K.
O. Urbana a Únii žien Slovenska. Uskutočnilo sa
tiež
valné
zhromaždenie
členov
Pozemkového
spoločenstva
bývalých
urbárnikov,
o
ktorom
informujeme na inom mieste.

Brigáda pri predajni

Skultúrniť prostredie obce úpravou „zeleného
kútika“ pri predajni Verex sa rozhodli členky
Únie žien Slovenska. Brigáda sa uskutočnila v
utorok 27. apríla 2010 za aktívnej účasti Viery
Bubniakovej,
Eriky
Hrnčiarovej,
Ivety
Janičinovej,
Gabriely
Kanderovej,
Jany
Mlynarčíkovej, Mariky Novákovej, Magdalény
Oravcovej, Jany Oškovej, Janky Oškovej a
Gabriely Tomčíkovej.

P

ravidelná a primeraná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu
vlastného zdravia. Nutnosť pravidelnej a vytrvalostnej pohybovej aktivity je v 21. storočí dôležitou
súčasťou prevencie a liečby tzv. civilizačných ochorení, pretože pohybová aktivita:

má schopnosť zabrániť vzniku niektorých ochorení alebo pomáha pri znižovaní problémov napríklad pri
kar
diovaskulárnych chorobách, cukrovke, obezite alebo osteoporóze,

zvyšuje toleranciu na fyzickú záťaž, pomáha redukovať vplyvy stresu, znižuje patologické hodnoty
cholesterolu a vysoký krvný tlak,

znižuje riziko vzniku niektorých rakovinových ochorení, najmä rakoviny hrubého čreva,

preventívne pôsobí aj proti skorému nástupu a rýchlemu rozvoju viacerých telesných a duševných porúch,

podporuje zdravý rast a rozvoj detí a mládeže,

zvyšuje pocit sebaistoty, dôvery vo vlastné sily a schopnosť niečo dosiahnuť,

dospelí, u ktorých je návykom a neodmysliteľnou súčasťou ich života, profitujú z nej aj v pokročilom
veku,

znamená extra dávku úžitku pre zdravie, pre kvalitu života a pre nezávislosť,

týka sa všetkých ľudí - tých, ktorí si hovoria „zdraví“, aj tých, ktorí majú zdravotné (telesné alebo
duševné) postihnutie.
-mm-
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Povedzme to po ľubeľsky

V predchádzajúcich častiach tejto rubriky boli uverejnené všeobecne zaužívané spôsoby vyjadrovania v hovorovom
styku našich občanov. Nasledujúce časti budú obsahovať konkrétne ľubeľské výrazy aj s vyjadrením ich významu,
resp. spisovného slova.

Ambrél, parazól - dáždnik
Ancúg - oblek
Aperácia - operácia
Aperuvaný - operovaný
Aperuvať - operovať
Aspom - aspoň
Atresa - adresa
Báčik - ujo
Píľus - lopta
Bagateľ - niečo nepodstatné, zanedbateľné
Bakuľa - palica
Banuvať - ľutovať (za niečím, pre niečo)
Barina - mláka
Báryšňa - tučná žena
Bavečka - hračka
Bednička- debnička
Beľčov - kolíska pre dieťa
Bigľajs - žehlička
Bigľuvať - žehliť
Bilét - lístok, vstupenka
Bintňa - opasok na šaty
Bitúnok - miesto, kde sa zabíjajú hospodárske zvieratá na mäso
Blahobyt, kára - dvojkolesový vozík
Bľacha - plech
Bolengať - hojdať (sa)
Bordieľ – neporiadok
Brány - náradie na úpravu pôdy v poľnohospodárstve (ťahané koňom alebo traktorom)
Brazolétňa - brošňa
Bukréta - kytica
Buntošiť, bantušiť- výrazne vyrušovať
Búračka - autonehoda
Burbunda, burgyňa- kŕmna repa
Byľku, byľu- trošku, trochu
Cecky - vemeno kravy
Ceduľa - vývesná tabuľa, tabuľka
Cengať - zvoniť
Cepy - náradie na mlátenie obilia
Cibriť - cvičiť, trénovať
Cieňa - miestnosť na uskladnenie (napr. dreva)
Cigániť - klamať
Ciment - cement
Cingulár - cirkulár (stroj na pílenie dreva)
Cipkať, vycipkať - zdobiť, vyzdobiť
Cklo - sklo
Cmiter, cmíter - cintorín
Cofkať - cúvať
Čaptať - krívať
Čkor - ucholak (chrobák)
Črpkať - naberať/vylievať (napr. vodu)
Čukoláda - čokoláda

U

Ako si na nich spomíname...
Ambróz Lukáč
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STALO SA...

Divadelné predstavenie na Vianoce aj Veľkú noc

Na vianočné sviatky 2009 Divadlo K. O. Urbana pripravilo
komédiu Emila Göllnera s názvom
Ulička, ktorá v troch
dejstvách zachytáva obrázky zo života slovenskej dediny,
medziľudské vzťahy,
starosti aj radosti súčasných ľudí,
medzi ktorými existuje závisť a lakomstvo, nepriateľstvo pre
kúsok priestoru aj fľaša na stole ako súčasť každodenného
života Slovákov. Hra je však aj o láske a odpúšťaní, o
pochopení chýb vlastných aj cudzích, keď koniec všetko
napraví a z nepriateľov sú priatelia.
Názov hry Ulička má dva významy. Symbolizuje miesto sváru
dvoch rodín, ale aj možnosť, ako sa dá skrátiť cesta k
vzájomnému porozumeniu. V hre účinkujú dvaja otcovia (Ján
Durný a Vincent Urban), ktorých humor pôsobí teplo a ľudsky.
Smiech
aj
pochopenie
vzbudzujú
papuľnaté
matky
(Alena
Nemcová a Mária Ošková), klebetnica Mara (Lenka Ošková) a
poštový
doručovateľ
(Erik
Gemzický)
udržujú
tradíciu
pokušiteľov spúšťajúcich dejové zvraty, ktoré sú v slovenskom
divadle také potrebné a obľúbené. Lyrické aj smiešne pasáže s
bravúrou zvláda dvojica zaľúbených (Lucia Kanderová a Peter
Hrbatý), ktorých láska nakoniec vydrží všetky ľudské klebety.
Symbolika uličky je v uvedenej komédii, ktorú okrem premiéry
25.12.2009 odohrali divadelníci v miestnom kultúrnom dome aj na
Veľkonočnú nedeľu 4.4.2010, prezentovaná predovšetkým takto:
Taká je teda táto naša ulička, skracuje cestu do kostola aj do
krčmy, ale mala by ju skrátiť hlavne k ľuďom!

Diskotéka pre mladých

Tradičnou súčasťou vianočných sviatkov je aj podujatie venované mladým ľuďom, ktoré každoročne pripravuje Ján
Urban ml. Po divadelnom predstavení 25.12.2009 ožil kultúrny dom vďaka „MEGA SHOW“, v rámci ktorej prezentovali
rôzne hudobné žánre viacerí dídžeji.

XIII. reprezentačný ples starostu obce

Už v poradí XIII. reprezentačný ples starostu obce sa konal prvú februárovú sobotu v miestnom Kultúrnom
dome v Ľubeli. Starosta obce pripravil príjemnú zábavu s bohatým kultúrnym programom a hostia odchádzali
spokojní, niektorí až v ranných hodinách.

<mm>

čiteľ Ambróz Lukáč, na ktorého si väčšina z nás pamätá iba z rozprávania predkov, bol od roku 1931 do
roku 1942 organizátorom, režisérom a „dušou“ ochotníckeho divadla v Ľubeli. Zaslúži si náš obdiv a
spomienky zároveň, lebo sa snažil kultúrne pozdvihnúť malú chudobnú liptovskú obec. Za čosi viac ako desať
rokov svojho pôsobenia v obci pripravil s miestnymi ochotníkmi 24 predstavení.
Ambróz Lukáč bol synom tesára z Liptovskej Štiavnice, na miesto správcu školy (ešte stále jednotriedky)
nastúpil 28. augusta 1931. Bol slobodný a všetok svoj voľný čas venoval práci s mládežou. Zaoberal sa mladými
dedinskými muzikantmi, ktorí už vtedy hrávali pod vedením primáša Rudolfa Humeného a s rovnakým nadšením sa
pustil aj do nácviku divadla, k čomu ho oduševnila skutočnosť, že divadelná tradícia v obci mala zapustené
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Zdravý urbár - spokojní vlastníci

Valné zhromaždenie bývalých urbárnikov sa uskutočnilo v
marci 2010. Pri tejto príležitosrti smesa rozprávali s predsedom Spoločenstva bývalých urbárnikov v Ľubeli
Branislavom Humeným.
S čím novým prichádza spoločenstvo do roku 2010 po
valnom zhromaždení?
Zhodnotili sme hospodársky rok 2009 s
ročnou
účtovnou závierkou a schválili plán na rok 2010.
Informácie budú zaujímať občanov, ktorí sa z
akýchkoľvek dôvodov nemohli zúčastniť valného
zhromaždenia. V prvom rade chcem povedať, že sa budú
vyplácať pašienky. Suma, ktorá sa vyplatí je v
hodnote 6. 700 eur, to je 21. 844 Sk. Táto suma bude
rozdelená pre vlastníkov pašienkov podľa výšky ich
vlastníckych podielov.

Jedná sa o všetkých vlastníkov pašienkov, alebo je
nejaký rozdiel medzi vlastníkmi?
Áno, je tu rozdiel. Chcem pripomenúť, že sa ide o
vlastníkov vedených listom vlastníctva v lokalite
1007 – Chrasť a 877 - lokalita Vyšné Ondrejovie.
Nemôže
sa stať, že sa prihlási niekto, kto je
vlastníkom lesa?
Môže sa to stať, ale práve tu upozorňujem, že
vlastníci pašienkov nie sú totožní s vlastníkmi
lesa.
Podiel sa teda vyplatí sa len vlastníkovi pašienkov
v uvedených lokalitách?
Áno.

A ako je to v súčastnosti s výsadbou sadeníc. Vysádza
sa? Niektoré oblasti
na Slovensku pripomínajú
mesačné krajiny. Ako sa staráte o vaše lesy?
Jarné zalesňovanie sa uskutočňuje v lokalite Pec.
Vysadených bolo 16 150 sadeníc. Rozhodli sme sa, že
toto vysádzanie sa uskutoční dodávateľským spôsobom
práce. Vysadili ich teda súkromníci.

Ako je to v súčastnosti s ťažbou dreva, kto
zabezpečuje tieto práce?
Riešime to výberovým konaním. Tento rok prebehlo
výberové konanie 28. marca 2010, prihlásilo sa 20
ťažobných skupín. Bolo z čoho vyberať.

Ktorá ťažobná skupina vyhrala výberové konanie?
Zo širokého okruhu záujemcov - 20 ťažobných skupín
- bola najúspešnejšia
firma Drevos z obce
Zubrohlava.

Na akých podmienkach ste sa dohodli?
Ťažiť sa bude v lokalite Pec. Cena na ktorej sme sa
dohodli je 15 euro za meter kubický. Drevo sa bude
predávať po verejnom licitovaní, pričom v triedach
III. A a B bola dosiahnutá cena 58 eur a v triede
III. C 38 eur.

Ako to bude pri palivovom dreve. Aké podmienky sú
pre záujemcov palivového dreva?
Pretože sa zmenila ťažobná skupina, zmenili sa aj
podmienky. Ťažobná skupina nedisponuje autom.
Záujemcovia palivové drevo dostanú, ak si zabezpečia
vlastný odvoz.
Kde sa môžu záujemcovia o palivové drevo prihlásiť?
Ak by náhodou niekto nemal túto informáciu,
záujemcovia sa prihlasujú u predsedu.
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Udiali sa administratívne zmeny
v evidencii
podielnikov. Dnes máte k dispozícii elektronickú
podobu.
K tomuto riešeniu nás donútil veľký počet členov
nášho urbáru. Hospodárime v 3 katastrálnych územiach
vlastníkov urbáru. Títo sú evidovaní na 32 vlastníckych listoch, čo je najväčší problém.

Koľko je v súčastnosti vlastníckych podielov?
Je ich dosť: 16 858. Pričom po dedičských konaniach
stále pribúdajú.

Čo bude výsledkom tejto novej evidencie podielov?
Výsledkom bude vlastnícky list majetku, ktorí bude
obsahovať identifikačné údaje vlastníka; záznam o
výmene vlastníckych podielov v danej lokalite a
katastrálnom území; titul nadobudnutia vlastníctva,
počet hlasov a dátum zápisu do zoznamu podielnikov.
Koľko času potrebujete na spracovanie údajov alebo
inak: kedy vlastníci obdržia nové listy vlastníctva
majetku?
Do roka od vydania tohto čísla Ľubeľských novín.

Nie je to zbytočná administratíva?
Vôbec nie. Ona sa zjednoduší. Počiatočná fáza bude
náročná. Všetko bude v počítači, údaje sa budú dať
upraviť podľa toho, čo donesie život pre jednotlivých vlastníkov.

Urbár má príjmy za ťažbu, nájom pašienkov. Aké má
výdavky?
Samozrejme, že má. Výdavky sú za lesnicu, nákup,
sadenie, vyžínanie , obaľovanie sadeníc. Výrub nežiadúcich drevín. Zo zákona musí mať spoločenstvo
odborníka lesného hospodárstva. Tento musí mať vyštudovaný lesnícky smer a vykonané patričné skúšky.
Spoločenstvo musí zaplatiť 19% daň zo zisku.

Má spoločenstvo ešte niečo dôležité v pláne do konca
roku 2010?
Chceli by sme v spolupráci s obecným úradom v Liptovských Kľačanoch upraviť údolnú cestu od horárne v
Liptovských Kľačanoch po Ostredok. Aj keď správcom
sú štátne lesy Liptovský Hrádok.
Z čoho to chcete zaplatiť?
Povedala si, že je to posledná otázka.

Veď toto je len taká malá otázočka.
Dohodli sme sa, že OÚ v Liptovských Kľačanoch nevyplatíme 19% daň zo zisku a z tohoto zisku upravíme
spomínanú cestu.
-jm-
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korene. Výber prvej hry, ktorá sa mala uviesť na Vianoce roku 1931- Palárikova veselohra Drotár- prezrádza,
že dedina získala v jeho osobe človeka rozhľadeného, národne uvedomelého, schopného odhadnúť správny titul v
podmienkach, v ktorých pôsobil, ale aj človeka s veľkou dávkou umeleckého vkusu a nárokov, o čom vydalo
svedectvo aj jeho ďalšie pôsobenie v oblasti ochotníckeho divadla. Ambróz Lukáč síce prichádzal a návrhom na
nácvik tej-ktorej hry, ale vždy sa radil s ochotníkmi, či je jeho voľba správna, pretože chcel uvádzať iba
také hry, ktoré by sa páčili chudobnému dedinskému ľudu a ktorým by jednoduchí ľudia dobre rozumeli. Až do
Veľkej noci roku 1933 pripravil učiteľ Ambróz Lukáč s miestnou mládežou a ochotníkmi z Ľubele aj Liptovských
Kľačian, v tých najprimitívnejších pomeroch, v drevenej jednotriednej škole, päť predstavení- okrem už
spomínaného Palárikovho Drotára tri Urbánkove hry: Už sú všetci v jednom vreci, Kamenný chodníček a Strídža
spod hája, ako aj Hollého veselohru Kubo.
V roku 1932 sa v Ľubeli začalo s výstavbou novej štvortriednej murovanej školy, na ktorej sa Ambróz Lukáč
pričinil značným dielom s víziou lepších podmienok pre divadelnú činnosť. Pre Lukáčovu lásku k divadlu je
príznačné aj to, že sa v roku 1933 oženil s jednou zo svojich ochotníckych herečiek Petronelou Fehérpatakou,
ktorá počnúc Palárikovým Drotárom hrala niekoľko rokov takmer vo všetkých jeho predstaveniach.
Ambrózovi Lukáčovi ako režisérovi divadelných predstavení nešlo iba o fakt, že sa divadlo hrá, ale záležalo
mu čoraz viac na tom ako sa hrá. Išlo mu teda o podčiarknutie myšlienky aj o to, aby sa táto myšlienka dostala
k divákovi v primeranej, estetickej podobe. František Kandera, ktorý hrával v predstaveniach režírovaných
Ambrózom Lukáčom, si spomínal na jeho pracovný postup: „Pri nácviku bol prísny, presný a vždy vyžadoval
poriadok. Nácvik jednotlivých divadelných predstavení trval spolu s čítacími skúškami 3 - 4 týždne. Pred
začatím nácviku pristupoval najprv k oboznámeniu ochotníkov s dejom, s jednotlivými postavami a podobne. Potom
pristúpil k čítacím skúškam a po zvládnutí textov sa začal nácvik na javisku. Časom nadobudol režijnú rutinu
a jeho hry sa neustále zlepšovali.“
Ambróz Lukáč ako organizátor ochotníckeho divadla v Ľubeli bol aj človekom koncepčným a pristupoval ku svojej
práci s istým perspektívnym pohľadom. Vedel, že zvyšovanie úrovne divadelnej práce je závislé aj na jej
materiálnom zabezpečení. Staral sa teda aj o to, aby sa prostriedky na zakúpenie potrebných vecí cieľavedome
zhromažďovali. Keď na Veľkú noc roku 1933 hrali už miestni ochotníci v novej murovanej rímsko-katolíckej
škole, mali už aj nový horizont, štyri zvislé plátenné kulisy, plátennú oponu, ktorá sa stáčala na drevenej
žrdi, a úzke stropné drapérky. Boli to síce štandardné divadelné dekorácie, aké sa v tridsiatych rokoch
exportovali z Martina, no na vtedajšiu dobu a podmienky tejto obce boli veľkým pokrokom a luxusom. V novej
škole sa začalo aj svietiť dvomi sklenenými plynovými reflektormi, ktoré sa používali až do roku 1942. Do
Ľubele zaviedli elektrický prúd až v roku 1948.
V novej škole sa divadelné predstavenia hrávali na prízemí, kde boli dve triedy predelené iba tzv. španielskou
stenou, ktorá sa pri predstaveniach odstránila a tým sa vytvorilo pomerne slušné hľadisko. Javisko sa muselo
pre každé predstavenie zvlášť zhotoviť tradičným spôsobom, bolo však priestorovo väčšie a malo už aj malé
zákulisie. Nové, priaznivejšie podmienky podnietili živšiu divadelnú činnosť v obci. Hrávalo sa zvyčajne na
Vianoce, na fašiangy, na Ducha a na Veľkú noc. Ľudia si obľúbili veselohry, realistické, psychologické hry z
dedinského života, s problémami, ktoré sami dobre poznali.
Najhranejším autorom v Ľubeli
bol až do roku 1936 Ferko Urbánek. Jeho hry boli ľuďmi doslova vyžadované a
predstavenia jeho hier boli aj častejšie opakované. Ambróz Lukáč mal svoj stály káder hercov, s ktorými
pracoval niekoľko rokov. Boli to: Rudolf Humený Múta, Július Bubniak, Juraj Kubík Brdár, Berco Guráň, Rudolf
Švec Zeleň, Ervín Hazucha, Jozef Chmelický, Helena Chmelická, Jolana Chmelická, Petronela Fehérpataká
(neskoršia Lukáčova manželka), Jozefína Fehérpataká, Božena Hazuchová, Valika Hazuchová.
Stoličky pre divákov sa zháňali po celej dedine alebo si ich diváci prinášali so sebou. Väčšinu publika
tvorili miestni maloroľníci, robotníci, ktorí pracovali mimo obce, miestni obchodníci a remeselníci a z radov
inteligencie iba farár a notár s rodinou. Na predstavenia prichádzali aj diváci zo susedných obcí- Liptovských
Kľačian, Dúbravy, Gôtovian, Liptovských Vlách a Krmeša.
Na Vianoce 1935 pripravil Ambróz Lukáč s omladeným súborom inscenáciu pomerne náročnej a umelecky hodnotnej
hry J. Mahena Jánošík, v preklade Martina Rázusa, na ktorú si spravidla trúfali iba vyspelí ochotníci.
Ochotníci z Ľubele sa na túto hru dobre pripravili- prvýkrát si vypožičali z divadelnej šatnice v Turčianskom
sv. Martine niektoré kostýmy, iné si zasa zadovážili z Liptovských Sliačov a niečo si zasa vypožičali od baču
Jána Laku, prezývaného Turek z Nemeckej Ľupče, ktorý bol po celom Liptove známy svojimi krásnymi slovenskými
krojmi. Rekvizity a súčasti scény si ochotníci vyhotovili pod vedením režiséra. Pre propagáciu hry vyhotovili
František Kandera s Ladislavom Bubniakom maľované plagáty, na ktorých bol rozkročený Jánošík s valaškou v ruke.
Predstavenie sa stretlo u divákov s veľkým úspechom, o čom svedčí aj viacero repríz. V Jánošíkovi hrali už z
väčšej časti noví a mladí herci, z ktorých väčšina potom tvorila jadro ochotníckeho súboru: František Kandera,
Ondrej Mičuda, Ladislav Bubniak, Cyril Kubík, Ondrej Sivko, Eduard Kubík, Vincent Kubík, Eva Kubíková rod.
Budveselová, Mária Jančiová, Ignác Švec, Emil Kubík a Miloš Kubík. Neskôr k týmto hercom ešte pribudli: Božena
Tomová, Anzelm Hrnčiar, Božena Kubíková Hanulovie, Cyril Pustaj, Anna Rojčeková rod. Hrnčiarová, Zuzana
Gregorová rod. Hollá, Oľga Uheľová a ďalší. S týmito hercami sa vydal Ambróz Lukáč na náročnejšiu cestu
ochotníckeho divadla, a to prostredníctvom hier, ktoré už nemožno inscenovať idylicko-romantizujúcim a popisným
urbánkovským štýlom. Hneď po Mahenovom Jánošíkovi hrali ochotníci z Ľubele Hollého Amerikána a Stodolovu
Bačovu ženu. Na Vianoce roku 1937 sa po prvý raz pokúsili o hru z meštiackeho prostredia so satirickými
prvkami a zahrali Stodolovu komédiu Čaj u pána senátora. Oporou komediálne ladeného repertoáru bol najlepší
komik z Ľubele Bartolomej Guráň, ktorý mal dokonca takú povesť, že ľudia sa išli dívať hlavne na neho, keď sa
dozvedeli, že v niektorom prestavení hrá. Na Veľkú noc roku 1938 uviedol režisér Lukáč dokonca náročnú
Chalupkovu hru Kocúrkovo. Potom nasledovala Urbánkova hra Škriatok (1938), pre predstavenie ktorej si ochotníci
z ušetrených peňazí za vstupné z predchádzajúcich predstavení zakúpili 80 skladacích záhradných stoličiek.
Pri réžii Škriatka pomáhal Lukáčovi nový učiteľ v obci Alexander Radimerský. Predstavenie Škriatka trikrát
reprízovali. Do roku 1942, keď začala ochotnícka činnosť v obci stagnovať (hrávali sa iba predstavenia so
školskou mládežou, ktoré tiež pripravoval Ambróz Lukáč), pripravili ochotníci z Ľubele pod vedením Ambróza
Lukáča ešte Kukučínov Bacúchovie dvor a Urbánkove hry Kamenný chodníček a Rozmajrín. Ambróz Lukáč po roku 1945
odišiel z Ľubele a v roku 1972 v Liptovských Kľačanoch zomrel, kde je aj pochovaný. Najmä vďaka jeho
systematickej, húževnatej a obetavej práci zapustilo ochotnícke divadlo v Ľubeli hlboké korene.
(Podľa publikácie Z dejín ochotníckeho divadla v Liptove -mm-)
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Futbalový klub očami Alina Šveca

Zaujal na ostatnej výročnej schôdzi TJ Partizán Ľubeľa. S
oduševnením a otvorene hovoril o práci v klube, o
problémoch, s ktorými sa borí ako tréner, povedal otvorene
klady a nedostatky jednotlivých hráčov...To si vyžaduje
poriadnu dávku odvahy. Skrátka - Alino Švec.

Kedy si začal trenovať A- čko?
Mužstvo som prebral 6. februára 2009 po trénerovi
Močárnikovi. Mužstvo malo po jesennej časti 17
bodov. V tomto období odišiel z mužstva výborný hráč
Mišo Kukol a začalo sa hovoriť, že mužstvo bude mať
problémy so záchranou.
Dôležité však bolo ako skončilo mužstvo sezónu.
Jasné. Nakoniec sme uhrali 22 bodov, čo bolo o 5
bodov viac, ako v jeseni.
Vidím, že máš pred sebou presnú evidenciu.
V jeseni 2008 mužstvo dalo 33 gólov a na jar 33
gólov. V hodnotení mužstvo skončilo na 8. mieste.

A ako to vyzeralo na jeseň 2009 ?
Mužstvo jesennú časť skončilo na 2. mieste s 27
bodami. Myslím, že ukončiť jesennú časť s 9 výhrami
a 4 prehrami nebolo také zlé.

Na výročnej schôdzi zaznelo, že sa ide bojovať o
postup do vyššej triedy. Vidíš to ako reálny cieľ?
Neviem, chcel by som tomu veriť, ale...nezačali sme
dobre. Budem rád, ak skončíme na 5. mieste. Som
realista.

V čom vidíš problém? Väčšinou sa neúspechy v kluboch
odvolávajú na finančnú krízu, nedostatok financií.
Nie, na financie sa v tomto prípade vôbec nemôžeme
vyhovárať. Trápi ma skôr nezáujem hráčov o tréningy
v zimnej príprave. Počas zimy bola vybavená
telocvičňa, vypožičal som švihadlá, plné lopty na
silové kruhové cvičenia. Išlo o spestrenie prípravy
na jarnú sezónu Neuspel som.
Účasť na tréningoch bola dosť nízka. Chápem, že
chalani chodia do práce na smeny. V súčastnosti
prísť o zamestnanie, nie je nič zábavné. Niekto
príde na tréning aj 20-krát a niekto raz prípaden
šeťkrát. Čudoval som sa Brankovi, že z tréningu
obvolával ešte tých, ktorí neprišli. Predstav si,
robím to teraz aj a ja.

Boli vybavené aj prípravné zápasy, ako dopadli
tieto?
Áno, boli vybavené kvalitné mužstvá, ktoré hrajú o
triedu vyššie. Myslím, že v tých zápasoch nešlo o
nejaké výhry, ale o zmeranie si síl, získanie nových
skúseností od tých, ktorí sú od nás lepší. Hralo sa
za kvalitných podmienok a naozaj s kvalitnými
mužstvami. Nastúpili sme proti Lúčkam, Likavke,
Bešeňovej, Benadikovej, Vrútkam, Kvačanom. Opäť ma
sklamalo, že zo základnej zostavy prišlo 7, niekedy
9 hráčov.
Mužstvo stratilo brankára Michala Mráza, ktorého si
hodnotil veľmi pozitívne, vedel podržať, vyburcovať
a stmeliť družstvo počas zápasu. Aká je situácia v
súčasnosti?
Máme dvoch brankárov z Jamníka a Laziska, ale
hodnotiť ich ešte nemôžem. Nebolo by to fér.

Čo by si odkázal fanúšikom futbalu?
Podpora obecenstva je dôležitá. Bez fanúšikov by
nebol futbal futbalom. Len ono je to tak, keď sa
darí,všetci ťa ťapkajú po pleci, keď sa prestane
dariť, tí istí ťa nešetria.
Výsledky volieb do NR SR v našej obci

-jm-

Počet platných odovzdaných hlasov: 605
1. SMER-SD ....................... 317
2. SNS ........................... 69
3. SAS ........................... 63
4. SDKÚ-DS ....................... 59
5. KDH ........................... 37
6. ĽS-HZDS ....................... 15
7. SDĽ ........................... 14
8. KSS ...........................
6
9. MOST-HÍD ......................
6
10.Paliho ........................
5
11.Únia - Strana pre Slovensko ...
4
12.ĽSNS ..........................
3
13.EDS ...........................
3
14.AZEN ..........................
2
15.SMK ...........................
1
16.ND ............................
1

Prestavba ZŠ a MŠ v obrázkoch...
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V tomto čísle nájdete:

Zdravý urbár - spokojní vlastníci

Turistov sa kríza nedotýka

Naša spoluobčianka získala prestížne ocenenie

Ako si na nich spomíname

Naše ZDRAVIE

Povedzme to po ľubeľsky

Futbalový klub očami Alina Šveca
Vážení spoluobčania a priatelia,

azda Vás smiem takto osloviť – mám na to dobrý
dôvod:
v
obci
s
kvalitným
susedským
spolunažívaním a zdravými medziľudskými vzťahmi
sa
nemusíme báť otvorene hovoriť o tom, čo
sa nám podarilo. Nik nebude ani vás, ani mňa
podozrievať z chválenkárstva. Môžeme ale podobne
hovoriť aj o starostiach, ktoré spoločne máme.
A nebude nás nik obviňovať z paniky a nejakého
strašenia. Skrátka – ako v dobrej rodine, ako
medzi susedmi, ktorí sa navzájom rešpektujú a
dobre sa poznajú. Je to v našej Lubeli inak? Som
si istý, že nie.

Medzi prvé naše povinnosti nielen podľa
zákona, ale najmä pre povinnosti voči obci i nám
samým patrí starostlivosť o náš majetok,
peniaze
a
ich
zveľaďovanie,
zmnožovanie.
Rozpočet
na
rok
2010
schválilo
Obecné
zastupiteľstvo v Ľubeli ako vyrovnaný vo výške
581 683 eur. A schválilo ho v dobre vôli a podľa
parametrov a poznania roku 2009. Vplyvom
finančnej krízy len príjem z podielových daní
fyzických osôb bol iba za marec a máj 2010 o 70%
nižší ako predpokladal rozpočet v príjmovej
časti. To je citeľný výpadok. Je to dopad
spoločenskej situácie na financie obce, je to
podobný problém, ako cítite v svojich rodinách,
pri svojich blízkych a známych.
A sú potom len dve možnosti: zmieriť sa,
podľahnúť, robiť iba to na čo máme, v nejakom
osobitne úspornom režime alebo sa vzoprieť a
dokončiť čo možno najviac z toho, čo sme si
predsavzali.

Verím, že ma pochopíte: to druhé je naša
cesta – napriek nedostatku peňazí a zdrojov sa
sústreďujeme na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ
s MŠ, kde z celkových výdavkov 617 275 už boli
vykonané práce za 327 862 €. Polovica diela –
podľa vyčerpaných financií je za nami, ale predpokladané ukončenie prác je júl 2010. Pred
ukončením je výstavba chodníka pri radovej
zástavbe na Boniaku, v realizácii je dažďová
kanalizácia ulice smerom ku cintorínu i v
Trstici. Dokončiť v krátkej dobe chceme
prehĺbenie a vyčistenie Kľačianky. Spoločne s
Liptovskou vodárenskou spoločnosťou sme začali
pripravovať územné konanie pre výstavbu čističky
a kanalizácie odpadových vôd v Ľubeli.

Sú tu samozrejme ešte ďalšie úlohy a
podujatia, o ktorých budeme spolu podrobnejšie a
otvorene hovoriť na pripravovaných Hovoroch s
občanmi, tak sme si to pracovne pomenovali, po
prázdninách.

Milí priatelia,
niet takej témy, o ktorej by sme spolu nemohli,
nesmeli či nevedeli sa porozprávať. Medzi
susedmi sa to tak patrí. Pri vzájomnej úcte a
spoločnej snahe prekonať aj nepriaznivé okolnosti sa spoločné, a slovo spoločné podčiarkujem, ťažkosti podarí zdolať a z úspechov sa zasa
môžeme vedno potešiť.
Zdá sa, že je tu tá chvíľa, v ktorej máme
úspechov o čosi dôležité viac. A z toho sa s
Vami teším.

Váš

PhDr. Milan Kubík
starosta

