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PREDVIANOČNÉ TRHY PRILÁKALI MNOŽSTVO ĽUDÍ
Rodičovské združenie výrazne prispieva k spoločenskému dianiu
v obci. Organizuje viacero podujatí, medzi nimi aj Mikulášske trhy.
Viac sa dočítate na strane 8.

SENIORI OSLÁVILI SVOJ DEŇ

REZBÁRSKE DNI
Motívom minuloročných rezbárskych dní bolo stvárnenie sôch svätcov. Výsledkom práce rezbárov sú krásne sochy sv. Cyrila a Metóda
a sv. Floriána. Tieto diela parádne zapasovali do prostredia kostola
a požiarnej zbrojnice.

Dňa 25. októbra sa v jedálni základnej školy uskutočnilo stretnutie
so staršími občanmi pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Obec pre
nich pripravila kultúrny program a občerstvenie. Tento rok prišlo 52
jubilantov. Seniorov privítal starosta Peter Dávidík. V prejave im poďakoval za všetku doterajšiu prácu a poprial im veľa síl a zdravia do
ďalších dní. V kultúrnom programe vystúpili žiaci základnej školy.
Potom bolo pripravené pohostenie, ktoré spríjemnila svojou hudbou
skupina Supranka.
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ÚVODNÉ SLOVO
Vážení spoluobčania, do vašich domácností prichádza obecný časopis Naša Ľubochňa. Chceme v ňom zhrnúť dianie za uplynulé obdobie a priblížiť vám plány na tento rok. Dozviete sa tu všetko podstatné zo života v našej obci.
Je začiatok roka, preto mi dovoľte, aby som vám a vašim rodinám poprial šťastný nový rok 2018, plný zdravia,
šťastia, lásky, vzájomného porozumenia a božích milostí. Prajem vám príjemné čítanie.
Peter Dávidík

Minuloročné investície
PETER DÁVIDÍK

Požiarna zbrojnica
Na začiatku minulého roku sme v budove požiarnej zbrojnice vykonali zmenu vykurovacieho systému. Neefektívne vykurovanie elektrickými akumulačnými pecami sme nahradili ústredným teplovodným kúrením. Vybudovali sa dva nezávislé okruhy kúrenia. Jeden okruh je pre vykurovanie garáže
a skladu, druhý pre vykurovanie spoločenských priestorov na poschodí budovy požiarnej zbrojnice. V týchto priestoroch si hasiči svojpomocne vytvorili samostatnú kanceláriu a kuchyňu.
Zdravotné stredisko
V roku 2016 obec získala finančné prostriedky vo výške šesťtisíc eur z ministerstva financií na rekonštrukciu zdravotného strediska. V rámci projektu
sme vykonali zmenu vykurovania. Individuálne elektrické vykurovanie bolo
zmenené na ústredné teplovodné. Nainštaloval sa automatizovaný vykurovací kotol s podávačom a zásobníkom paliva. Sprevádzkovali sa teplovodné
rozvody, radiátory, vyvložkoval sa dymovod.
Autobusová zástavka
Autobusová zástavka v smere do Kraľovian dosluhovala. Zo získaných a
vlastných finančných prostriedkov sme vybudovali novú osvetlenú štýlovú
autobusovú zástavku.

Nová komunálna technika
Na nákup komunálnej techniky sa nám nepodarilo získať dotáciu, preto sme
sa rozhodli kúpiť techniku z vlastných zdrojov. Nákup sme realizovali cez
elektronický kontraktačný systém s ukončením zákazky formou aukcie. Vysúťažili sme nasledovnú komunálnu techniku: traktor Zetor Proxima 80CL s
čelným nakladačom a paletizačnými lyžinami, prednú snehovú nastaviteľnú
radlicu, zadný samonaberací posýpač, zametaciu metlu s kropením a nádobou na nečistoty, svahový mulčovač, vlečku na kontajner, kontajner, zadné a
predné reťaze. Celková cena, ktorá bola asi 109-tisíc eur, sa aukciou znížila
na 104 992 eur.

Telocvičňa, materská škola a školská jedáleň
Počas letných prázdnin sme sa sústredili na rekonštrukciu budov školy, aby
nebol narušený vyučovací proces. Na budove telocvične a škôlky sme opravili vstupné schody, ktoré už dosluhovali a prestávali byť bezpečné. V školskej jedálni sme vymenili zastaranú nefunkčnú vzduchotechniku za moderné rekuperačné odsávanie, ktoré spĺňa požiadavky dnešnej doby.
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Projekty podané v minulom roku
PETER DÁVIDÍK

V minulom roku obec podala desať rozvojových projektov na získanie finančných prostriedkov pre zlepšenie podmienok života obyvateľov.
Podpora vzdelávania
Obec podala na základe výzvy ministerstva školstva – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských knižníc a odborných učební v
základných školách žiadosť pre poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov na projekt s názvom
Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ s MŠ vo výške 155-tisíc
eur. Predmetom projektu je obstaranie odborných učební – učebňa
biochémie, fyziky, IKT a polyfunkčnej učebne. Žiadosť je v poslednom
kole posudzovania.
Rekonštrukcia multifunkčného
ihriska
Zapojili sme sa do výzvy Úradu vlády SR, ktorá bola zameraná na výstavbu a rekonštrukciu multifunkč-

ných ihrísk. Projekt sme podali na
výmenu umelého trávnika a odvodnenie multifunkčného ihriska pri
základnej škole. Výzva bola po pol
roku od podania zo strany vyhlasovateľa zrušená s tým, že ju vyhlási
opäť v tomto roku.
Mikroregión Havran
Združenie obcí Havran – Dolný Liptov, ktoré má sídlo v budove nášho
obecného úradu a zastrešuje obce
Stankovany, Švošov, Hubová, Komjatná a Ľubochňa, podalo žiadosť na
Environmentálny fond na získanie
finančných prostriedkov v rámci nakladania s biologicky rozložiteľným
odpadom. Predmetom žiadosti je
zaobstaranie záhradných kompostérov do každej obývanej nehnuteľnosti.

Župné projekty
Na Žilinský samosprávny kraj sme
podali dva projekty. V jednom projekte sme žiadali finančné prostriedky na rekonštrukciu autobusovej
zástavky, v druhom dotáciu na vybudovanie workoutového ihriska.
Oba projekty boli úspešné, získali
sme 2 700 eur.

konvektomatu. V projekte sme žiadali finančné prostriedky vo výške
11-tisíc eur. Vyhodnotenie ešte nie
je známe.
Na Ministerstvo financií SR sme podali projekt pre získanie finančných
prostriedkov vo výške 15-tisíc eur na
výmenu vzduchotechniky v školskej
jedálni. Nebol úspešný.

Zateplenie obecného úradu
V rámci podávania žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR
sme podali žiadosť na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Žiadali sme
finančné prostriedky na opravu
strechy a zateplenie budovy vo výške
153-tisíc eur. Projekt ministerstvo
nepodporilo.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Na Ministerstvo vnútra SR - Prezídium HaZZ sme podali projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo
výške 30-tisíc eur. Projekt je v štádiu
posudzovania.

Skvalitnenie stravovania
V rámci výzvy Ministerstva školstva SR pre zlepšenie kvality prípravy stravy v školskej jedálni pre
žiakov sme podali projekt na nákup

Zberný dvor
Na Environmentálny fond sme podali žiadosť na získanie finančných
prostriedkov na vybudovanie zberného dvora. Predmetom je postavenie areálu zberného dvora s technologickým vybavením pre všetky
komodity separovaného zberu. Žiadosť je v štádiu posudzovania.

rozhlasu. V tomto roku pristúpime
k samotnej realizácii, ktorá bude
rozdelená na dve etapy. V prvej budú
riešené najvzdialenejšie a najviac
problémové lokality, v rámci druhej
etapy centrum obce. Pre zlepšenie
informovania obyvateľov začneme
so skúšobnou prevádzkou zasielania
najdôležitejších oznamov do každej
domácnosti, ktorá má mobilného
operátora, prostredníctvom SMS
správ.
V lokalite Za Skalkou, kde prebieha
nová individuálna bytová výstavba
na ulici Nová, vybudujeme dažďovú kanalizáciu, verejné osvetlenie
a spevnenú miestu komunikáciu k
novým rodinným domom.
Tak ako sme v minulom roku obnovili autobusovú zástavku v smere
do Kraľovian, tak v tomto roku postavíme novú zástavku pre smer do
Ružomberka.
Na rekonštrukciu fontány vo

Veľkom parku sme získali finančné prostriedky vo výške tritisíc eur.
V spolupráci s vedením NEDU ju
chceme obnoviť a sprevádzkovať tak,
aby spríjemňovala posedenie všetkým návštevníkom tejto zóny.
Pre našich juniorov chystáme postaviť nové detské ihrisko. Pre ostatné
vekové kategórie vybudujeme workoutové ihrisko a vonkajšie fitnes
centrum.
V rámci revitalizácie centra obce
plánujeme rekonštrukciu chodníka
pre chodcov a opravu asfaltového
koberca na ulici Lipová alej.
V tomto období prebieha transformácia TJ Havran na Obecný športový klub Havran. Minuloročná
získaná dotácia pre TJ Havran zo
Slovenského futbalového zväzu je
zazmluvnená s obcou, tak sa na futbalovom ihrisku dokončia šatne,
vypieskuje sa hracia plocha a zrekonštruuje tribúna.

Plány na tento rok
PETER DÁVIDÍK

S rekonštrukciou požiarnej zbrojnice pokračujeme aj tento rok. Už v
týchto dňoch firma Akatys vymení
okná a vstupné dvere za plastové.
Ďalšie práce budú závisieť od získania finančných prostriedkov z
ministerstva vnútra. V prípade ich
získania v tomto roku bude objem
rekonštrukčných prác rozsiahlejší.
Ak nebudú poskytnuté, požiarnici
svojpomocne zrekonštruujú sociálne zariadenia, schodište a spoločenskú sálu, aby sa tam mohli konať
menšie podujatia.
V týchto dňoch obstarávame cez
portál TENDERnet dodávateľa na
výmenu okien v budove telocvične, ktoré chceme vymeniť v priebehu marca a apríla. V roku 2016
sme získali finančné prostriedky vo
výške 39-tisíc eur účelovo poukázané na opravu strechy nad hracou

plochou. Momentálne sa dokončuje projektová dokumentácia, potom
bude cez uvedený portál prebiehať
výber zhotoviteľa. Ďalej zastrešíme
vstupné schody do budovy materskej školy, v areáli školy vybudujeme
novú asfaltovú prístupovú komunikáciu k pavilónu 1-4 a k jedálni.
Aj v tomto roku budeme pokračovať v rekonštrukcii a modernizácii
priestorov zdravotného strediska.
Plánujeme vymeniť okná a opraviť prekrytie vstupných schodov a
prístrešku pre kočíky.
V rámci prevencie proti kriminalite
budeme pokračovať v rozšírení kamerového systému na najdôležitejších križovatkách v obci a miestach,
kde sú umiestnené veľkokapacitné
kontajnery na komunálny odpad.
V minulom roku sme vykonali prípravné práce pre opravu miestneho

NEDOPLATKY DANÍ K 31. 12. 2017
Daň z nehnuteľnosti
Pozemok
Budova
282,56 €
286,83 €

Byt
9,66 €

VÝVOZ ODPADU

Pes

Komunálny odpad

Spolu

40,50 €

867,73 €

1487,28 €

Občania, ktorí si nedoplatok neuhradia v termíne do 28. 2. 2018, budú
postúpení na vymáhanie nedoplatkov.

Vývoz komunálneho odpadu v obci sa koná každý piatok.
Vývoz separovaného odpadu:
13. február
13. marec
17. apríl
15. máj
19. jún
17. júl
14. august
18. september
16. október
20. november
18. december
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Príjmy rozpočtu obce na roky 2017 - 2020
BEŽNÝ ROZPOČET PRÍJMY
Položky
100
111
121
121 001
121 002
121 003
133
133 001
133 004
133 006
133 012
133 013
200
212
221
222
223
229
242
244
292
300

Názov
Daňové príjmy:
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľnosti
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Dane za špecifické služby
Za psa
Za predajné automaty
Za ubytovanie
Za trhové miesto
Poplatok za zber TKO
Nedaňové príjmy:
Príjmy z vlastníctva
Správne a admin. poplatky
Pokuty a penále
Poplatky a platby z náhod. Predaja
Ďalšie adm.a iné poplatky
Úroky z účtov fin. hospod.
Úroky z účtov fin. hospod.
Ostatné príjmy
Granty a transfery:
z toho: školstvo
ostatné transfery
UPSVaR -ZŠ HN
z iných obcí
Príjmy bežn. rozpočtu celkom
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET PRÍJMY
233
Príjem z predaja zákl.kap.aktív
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY
454
Ostatné príjmy
CELKOM PRÍJMY OcU
PRÍJMY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet 2017
540 680,00
380 000,00
131 880,00
118 000,00
13 000,00
880,00
28 800,00
700,00
1 000,00
600,00
500,00
26 000,00
142 170,00
72 595,00
2 500,00
100,00
59 475,00
200,00
50,00
250,00
7 000,00
448 523,00
439 100,00
3 473,00
1 900,00
3 500,00
1 131 373,00

Rozpočet 2018
560 680,00
400 000,00
131 880,00
118 000,00
13 000,00
880,00
28 800,00
700,00
1 000,00
600,00
500,00
26 000,00
143 230,00
72 125,00
2 500,00
100,00
61 155,00
200,00
50,00
100,00
7 000,00
474 135,50
465 100,00
3 635,50
1 900,00
3 500,00
1 178 045,50

Rozpočet 2019
560 680,00
400 000,00
131 880,00
118 000,00
13 000,00
880,00
28 800,00
700,00
1 000,00
600,00
500,00
26 000,00
143 230,00
72 125,00
2 500,00
100,00
61 155,00
200,00
50,00
100,00
7 000,00
474 135,50
465 100,00
3 635,50
1 900,00
3 500,00
1 178 045,50

Rozpočet 2020
560 680,00
400 000,00
131 880,00
118 000,00
13 000,00
880,00
28 800,00
700,00
1 000,00
600,00
500,00
26 000,00
143 230,00
72 125,00
2 500,00
100,00
61 155,00
200,00
50,00
100,00
7 000,00
474 135,50
465 100,00
3 635,50
1 900,00
3 500,00
1 178 045,50

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

48 500,00
1 199 873,00

137 500,00
1 335 545,50

0,00
1 178 045,50

0,00
1 178 045,50

13 500,00
1 213 373,00

13 500,00
1 349 045,50

13 500,00
1 191 545,50

13 500,00
1 191 545,50

Spoločenská rubrika 2017
Najstarší občania
• Jozefa Kontúrová, 92 r.
Jubilanti - 90 rokov
• Mária Guziová
85 rokov
• Gabriela Ciňoví
80 rokov
• Ladislav Lovás
• Ing. Ján Šátek
75 rokov
• Daniel Kvorka
• Miroslav Tatár
• Vlasta Kapitáňová
• Stanislava Zrníková
70 rokov
• Ján Budinský
• Ľudmila Ambrušová
• Ján Škuta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vladimír Domský
Rastislav Kudera
Mária Maďarová
Karol Ondruš
Stanislav Vajdák
Milan Burgan
Vojtech Žihlavník
Mária Kozová
Rudolf Halák
Emanuel Plaz
Ľubomír Popovič
Zdenka Popovičová
Brigita Húsková
Václav Moravčík
Milan Schmidt
Anastázia Burošová

65 rokov
• Marta Magová
• Mária Lacková
• Anna Terpáková
• Anna Kollárová
• Helena Sekejová

•
•
•
•
•
•

Miroslav Balšínek
Ján Štefánek
Monika Labaiová
Vladimíra Pírková
Gustáv Pikla
Anna Halamová

60 rokov
• František Helis
• Miroslav Matula
• Janka Predojevič-Buliaková
• Janka Buliaková
• Tatiana Homolová
• Jozef Šalamún
• Katarína Kalúzová
• Alena Starinská
• Marta Hrabovská
• Magdaléna Vaňochová
• Anna Cabanová
• Ing. Peter Caban
• Valéria Plichtová
• Vlasta Ondríková

• Danka Lysá
• Eva Šurinová
Pri príležitosti vášho
životného jubilea vám prajeme
veľa krásnych slnečných dní
plných šťastia, zdravia, lásky
a pohody.

Narodili sa
• Dávid Drdák
• Diana Dančová
• Jakub Mihaľák
• Zuzana Jackaninová
• Štefan Hruška
• Teodor Gašper
• Alexandra Koláriková
• Nela Mullerová
• Viktória Kušnieriková
• Erik Schmidt
• Juraj Kútnik
Vitajte medzi nami! Prajeme
vám veľa zdravia, šťastia
a rodičovskej lásky.

Uzavreté manželstva
• Tomáš Lukáček
a Eva Sýkorová
• Matúš Budvesel
a Barbora Mydliarová
• Martin Loffelmann
a Kristína Jamrichová
• Ľubomír Kuniak
a Dominika Štrofová
• Juraj Kútnik
a Gabriela Schusterová
Novomanželom srdečne
blahoželáme!

Navždy nás opustili
• Zdenka Šurinová († 84 r.)
• Jiřina Čiešková († 73 r.)
• Božena Tichá († 76 r.)
• Libuša Drábiková († 49r.)
• Božena Čiešková († 67 r.)
• Oľga Pečková († 74 r.)
Pozostalým rodinám
vyslovujeme úprimnú sústrasť.
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Výdavky rozpočtu obce na roky 2017 - 2020
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY
Odd.
Názov
01.1.1.
Výdavky správy OcÚ
01.1.2.
Finančná a rozpočt. oblasť
01.3.3.
Výdavky matriky
01.7.0
Úrok z úveru
02.2.0
Civilná ochrana
03.2.0
Požiarna ochrana
04.5.1.
Cestná doprava
04.7.3.
Cestovný ruch
05.1.0.
Nakladanie s odpadmi
05.4
Verejná zelen
06.1
Rozvoj obcí VPP
06.2.0.
Rozvoj obcí
06.4.0.
Verejné osvetlenie
07.2.1.
Zdravotné stredisko - služby
08.1.0.
Rekreačné služby a zeleň
08.2.0.
Kultúrne služby
08.3.0.
Vysielacie a vydavat. služby
08.4.0.
Nábož. a iné spol. služby
09.
Škola
09.5.0.
Vzdelávanie
10.2.0
Opatrovateľská služba
10.6.0.
Byty
Celkom bežné výdavky
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET VÝDAVKY
01.1.1.
Nákup výpočt. Techniky
Kamerový systém
OcU rekonštrukcia
0320
Požiarna ochrana 04.5.1
Cestná doprava
0540
Nákup traktora
Amfiteáter
Obec - fontána - MONDI
0610
Výstavba IBV - cesta
0620
Rozvoj obce/ zastávka
Územný plán obce
0640
Verejné osvetlenie
0721
Zdravotné stredisko
0810
Detské ihrisko
Wotkoutové ihrisko
08.2.0
Múzeum ľub.lesnej železnice
0830
Miestny rozhlas
0840
Chodník
0840
Nákup energer. Zariadení
09.1
Telocvičňa
09.11
MŠ - prístrešok
09.12
ZS - prístupová cesta
09.1.
Telocvična - výmena okien
Celkom kapitálové výdavky
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY
0.1.7.0.
Splátka úveru pozemok IBV
0.1.7.0.
Splátka úveru bytovky
01.7.0
Splátka ŠFRB
0.1.7.0
Mimoriadna splátka byty
Celkom výdavky rozpočtu FO
09.1.2.1.
CELKOM VÝDAVKY OcU
z toho:
Výdavky ZŠ-rozpočtové:
Prenesené kompetencie
Originálne kompetencie
Výdavky ZŠ-mimorozpočtové:
CVC - obec
CVC - iné obce
Vlastné príjmy obce
SPOLU VÝDAVKY OcÚ+ZŠ :

Rozpočet 2017
209 530,00
2 900,00
1 907,50
9 000,00
656,00
3 767,50
11 895,50
1 000,00
39 299,00
4 950,00
2 200,00
0,00
19 820,00
620,00
12 800,00
11 550,00
1 360,00
3 230,00
700,00
1 700,00
15 300,00
1 300,00
355 485,50

Rozpočet 2018
216 460,00
2 500,00
1 950,00
7 500,00
656,00
8 529,50
9 895,50
2 500,00
42 299,00
5 650,00
3 550,00
1 000,00
20 100,00
4 100,00
13 300,00
16 300,00
2 460,00
3 230,00
3 700,00
1 700,00
16 150,00
1 450,00
384 980,00

Rozpočet 2019
215 860,00
2 500,00
1 950,00
7 500,00
656,00
5 529,50
12 895,50
2 000,00
42 299,00
5 650,00
3 550,00
1 000,00
19 100,00
2 300,00
13 300,00
12 800,00
2 460,00
3 230,00
2 700,00
1 700,00
16 150,00
1 450,00
376 580,00

Rozpočet 2020
215 860,00
2 500,00
1 950,00
7 500,00
656,00
5 529,50
12 895,50
2 000,00
42 299,00
5 650,00
3 550,00
1 000,00
19 100,00
2 300,00
13 300,00
12 800,00
2 460,00
3 230,00
2 700,00
1 700,00
16 150,00
1 450,00
376 580,00

3 500,00
4 000,00
12 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
7 000,00
3 500,00
12 000,00
0,00
2 000,00
6 000,00
11 000,00
0,00
0,00
2 500,00
5 000,00
30 000,00
3 000,00
56 000,00
4 500,00
0,00
12 000,00
154 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

17 000,00
4 000,00
20 000,00

1 000,00
10 000,00

1 000,00
10 000,00

10 000,00

10 000,00

2 500,00
2 500,00

2 500,00

21 100,00
23 000,00
20 000,00
10 000,00
74 100,00
584 085,50
618 800,00
410 000,00
154 000,00
31 000,00
6 800,00
3 500,00
13 500,00
1 202 885,50

3 500,00
20 000,00
2 700,00
2 000,00
2 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

2 500,00
5 000,00

2 500,00

19 000,00
11 000,00
229 200,00

35 000,00

30 000,00

21 100,00
23 000,00
20 000,00
5 000,00
69 100,00
683 280,00
665 450,00
440 000,00
174 500,00
27 000,00
6 950,00
3 500,00
13 500,00
1 348 730,00

21 100,00
23 000,00
20 000,00
5 000,00
69 100,00
480 680,00
662 450,00
440 000,00
171 500,00
27 000,00
6 950,00
3 500,00
13 500,00
1 143 130,00

21 100,00
23 000,00
20 000,00
5 000,00
69 100,00
475 680,00
662 450,00
440 000,00
171 500,00
27 000,00
6 950,00
3 500,00
13 500,00
1 138 130,00

59 000,00
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Zo života základnej školy
Dopravná výchova 4.A
Na dopravné ihrisko do Ružomberka sa vybrali žiaci 4.A. Najskôr dostali odborné školenie od policajta v
triede, zopakovali si všetky pravidlá
cyklistov a chodcov. Takto vyškolení
šli na dvor, kde dostali prilby a bicykle a pri jazde mohli ukázať, či si
to aj zapamätali. Ak cyklista urobil
priestupok, stal sa na chvíľu chodcom. Pri tom všetkom štvrtáci ešte
stihli zájsť aj na horúcu čokoládu,
lebo počasie bolo veľmi hmlisté.
Vianočná besiedka na 1. stupni
Pred odchodom na prázdniny a Vianoce sa deti na 1. stupni a predškoláci zišli spolu na milom stretnutí.
Zaspievali si vianočné koledy, dramatický krúžok zahral divadielko
Striebrovlások, deti zahrali na hudobných nástrojoch a spoločne sa
nakoniec pohostili. Bola to pekná
rozlúčka so starým rokom.
Imatrikulácia prvákov
V piatok 6. októbra sa na 1. stupni
uskutočnilo slávnostné prijímanie
prvákov. Imatrikuláciu sprevádzal
kultúrny program, súťaže a odovzdávanie uvítacích listín. Riaditeľ
uviedol každého prváka do stavu
žiackeho starodávnym pravítkom.
Peknej udalosti sa zúčastnili všetci
žiaci prvého stupňa i predškoláci a
rodinní príslušníci imatrikulovaných žiakov. Prváci prijali meno Písmenkáči.
Projekt – Záchrana som ja
Žiaci 4. triedy sa zapojili do súťaže,
ktorú vyhlásili nezisková organizácia Falck a nadácia Allianz. Úlohou
bolo napísať a nakresliť publikáciu
na tému prvá pomoc. Žiaci napísali
Dopravné rozprávky z lesa a zaradili
sa medzi 50 výhercov z celého Slovenska a iba medzi tri školy odmenené z celého Liptova. Do súťaže sa zapojilo štyristo škôl. Odmenou bolo
praktické školenie detí a učiteľov
vyškolenými záchranármi, škola tiež
získala defibrilátor.

EXKURZIE
• 8.A – Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, múzeum Tatrín
• 9.B – Banská Bystrica – Matejov dom, Múzeum SNP, Špania dolina
• 9.AB – Martin Matica slovenská, Národný cintorín
• 2.A, 4.A – Ľubochňa – železničná stanica
• 4.A – vyučovanie v Španej doline

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE
• Ochranárik: 1. M. Čieško; 2. Š. Holík; 3. V. Senková (všetci 5.A)
• Netradičné jablko: 2. M. Drusková (4.A); 3. V. Druska, A, Horváth
(2.A)
• Môj pohľad – Život s drogami verzus život bez nich: V. Pukajová
(6.B) – ocenená práca
• Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova: 3. M. Drusková, D. Tomáňová (4.A)

SPEVÁCKE SÚŤAŽE
• Stretnutie s koledami: 1. D. Rapošová, V. Zjarová, N. Čiešková, V.
Dančová, J. Kuniak, J. Čieško

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
• Kvalifikácia v malom futbale starších žiačok: 1. miesto
• Okresné kolo v stolnom tenise: 1. P. Šípka, A. Milan, J. Dubán; 3. R.
Žihlavníková, L. Žihlavníková, L. Dančová

INÉ AKCIE
• Záchrana som ja: výhra z organizácie Falck a nadácie Allianz –
praktické školenie detí a zamestnancov školy s vyškolenými záchranármi, škola získala externý defibrilátor
• Deň pomoci deťom: zapojenie sa do projektu Hodina deťom, vianočný koncert spojený s tvorivými dielňami – suma 800 eur rozdelená do niektorých rodín ako finančná výpomoc
• Týždeň zdravej výživy
• Finančná gramotnosť
• Európsky deň jazykov
• Žiacka konferencia
• Imatrikulácia prvákov
• Výchovné koncerty
• Vianočná besiedka
• Dopoludnie so starkými
• Dopravná výchova
• Cvičenie s Mikulášom
• Mediálna výchova
• OČAP
• Mikulášsky volejbalový turnaj
• Víťazný volejbalový turnaj učiteľov
• Zimný športový deň na Krátkom
• Medzinárodný deň školských knižníc

Vyučovanie v Španej doline
Žiaci 4.A sa v októbri zúčastnili
vyučovania v Historickej ľudovej
škole profesora Jozefa Mistríka. V
prostredí Španej doliny sa na chvíľu
stali žiakmi doby minulej. V triede
vykúrenej pieckou písali pierkom
namočeným v atramente, poznávali
banícky život a rôzne horniny. V teréne prešli baníckou cestou, nazreli
do štôlne, naučili sa, čo je koch a tajch a s chuťou zjedli pripravený obed.
Posilnení ešte vybehli na haldu Maximilián, kde si na pamiatku našli
pekné kamene.
Zimný športový deň
V lyžiarskom stredisku Vyšné Krátke ZŠ s MŠ v spolupráci s TJ Havran
Ľubochňa už po štvrtýkrát zorganizovala pekné športové dopoludnie.
V tento deň boli pre milovníkov
lyžovania a snowbordingu pripravené preteky v rôznych kategóriách.
Cieľom je udržiavať tradíciu zimných športov v Ľubochni, aktivizovať mladých ku zdravému životnému štýlu, v neposlednom rade išlo
o ďalšie z neformálnych stretnutí
medzi školou a rodičmi a celou dolnoliptovskou komunitou.
Spájame sa pre Dolný Liptov
OZ Spájame sa pre rozvoj dolného
Liptova vyhlásilo už po druhýkrát
výtvarnú súťaž. V 2. kategórii s témou tradície Liptova dievčatá 4.A
získali - Marcelka Drusková 2. miesto a Dianka Tomáňová 3. miesto z
celkového počtu 50 prác. Ocenenia
si prevzali na vernisáži v Synagóge v
Ružomberku.
Netradičné jablko
Vo výtvarnej súťaži Netradičné jablko našu školu úspešne reprezentovali viacerí žiaci. V kategórii Maľba
3. - 4. ročník sa na druhom mieste
umiestnila žiačka 4.A triedy Marcela Drusková. V kategórii Kombinovaná technika 1. - 2. ročník sa na
treťom mieste umiestnili žiaci 2.A
Viliam Druska a Adrián Horváth.
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Športové súťaže
Prvá polovica školského roka je
úspešne za nami. V krátkom príspevku sa pozrieme na úspešný uplynulý
polrok. A ako sa našim športovým
nádejám darilo? Dievčatá nás reprezentovali v dvoch súťažiach malého
futbalu. Mladšie žiačky účinkovali v
Dôvera Cup-e a postúpili do okresného kola. Zahanbiť sa nenechali
ani staršie, ktoré vyhrali svoje kolo
Futbal Cup-u a tiež sa predstavia v
okresnom kole. Úspešnú reprezentáciu majú aj stolnotenisové dievčatá,
ktoré v okresnom kole obsadili pekné 2. miesto.
V chlapčenskej kategórii chceme vyzdvihnúť futbalové úspechy, starší a
mladší žiaci vyhrali svoje kategórie v
malom futbale. Rovnako ako dievčatá postupujú do okresného kola. Najväčšiu radosť nám žiaci urobili v
stolnom tenise. S prehľadom vyhrali
a stali sa najlepšími v okrese, zaslúžene postúpili na kraj.
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Za zmienku stojí aj účinkovanie
nášho pedagogického zboru, ktorý
sa každý rok zúčastňuje volejbalového turnaja. Tento rok ho hostila
základná škola v Liptovskej Teplej.
Za účasti siedmich družstiev opäť
dokázali, že sú vo výbornej kondícii
a turnaj vyhrali.
Vianočný koncert
V decembri sa akcia uskutočnila už
jubilejný desiatykrát. Za tých desať rokov si našla svojich verných
priaznivcov z radov rodičov, starých
rodičov, absolventov školy, súčasných žiakov a bývalých i terajších
zamestnancov školy či škôlky. Niesla sa v krásnej predvianočnej atmosfére, k čomu prispeli učitelia a žiaci
krásnym kultúrnym programom.
Vianočnými tvorivými dielňami
sme naplnili aj charitatívny cieľ, z
vyzbieraných financií sme podporili
rodiny žiakov, ktoré to potrebovali
najviac.

Správa o činnosti TJ Havran Ľubochňa
JAROSLAV DRÁB

Telovýchovná jednota oslavuje v
tomto roku 85. výročie svojho vzniku, no zároveň to bude asi aj rok
jej zániku. Na základe požiadavky
niektorých členov, ktorí si myslia, že
TJ funguje zle a mala by sa pretransformovať na obecný športový klub
(OŠK). Ja si to nemyslím, je to skôr
o tom, ako sa ľuďom (členom i nečlenom) chce pracovať a spolupracovať,
aby šport v Ľubochni fungoval a napredoval. Patrí k tomu finančná, ale
aj nefinančná pomoc obecného úradu. Na základe požiadavky členov
TJ som na valnom zhromaždení 24.
2. 2017 vyzval prítomných, aby sa o
transformácii TJ na OŠK hlasovalo, čo nakoniec väčšina prítomných
schválila a súhlasila s transformáciou. Následne transformáciu schválilo aj obecné zastupiteľstvo. Vytvorila sa pracovná skupina zložená zo
zástupcov TJ a obecného zastupiteľstva, ktorá má pripraviť postup
transformácie.
TJ momentálne združuje štyri oddiely: turistický, ktorý funguje na
báze dobrovoľnosti a združuje aktívnych turistov. Zúčastňujú sa turistických výstupov jednak na okolité
kopce ( Borišov, Kopa, Kútnikov
kopec, Šíp ) ale aj Rysy , Belianské
Tatry. Nasleduje lyžiarsky oddiel,
ktorý prevádzkuje lyžiarsky vlek
na Vyšnom Krátkom, kde sa lyžuje
podľa možnosti a množstva prírodného snehu. Ak sú dobré podmienky, v spolupráci so základnou školou

organizujeme zimný športový deň,
ktorý je spojený s Memoriálom Ladislava Štúra, ktorý bol dlhé roky
dušou prevádzky vleku a lyžiarskeho
života v Ľubochni. Počas tohto dňa
sa robia preteky v sánkovaní a bobovaní pre najmenších, ale aj preteky v
obrovskom slalome podľa vekových
kategórií. Naposledy boli preteky 27.
januára a mali výbornú účasť, ale
aj kvalitu, hoci snehu nebolo až tak
veľa.
Ďalším oddielom je stolnotenisový,
ktorý v tomto roku oslavuje 60. výročie nepretržitého účinkovania v
organizovaných súťažiach. Radí sa
medzi najstaršie oddiely nielen na
Liptove. V poslednom období zaznamenal veľké oživenie, ale aj veľmi
dobré výsledky. Dlhé roky fungovalo
len jedno družstvo zložené z piatich
hráčov. Dnes máme štyri družstvá,
ktoré účinkujú v súťažiach dospelých a dve družstvá žiakov účinkujúcich v žiackej lige. Ale hrávajú aj za
dospelých. V predminulej sezóne A
družstvo postúpilo do 5. ligy, B-čko
účinkuje v 7. lige, C- čko postúpilo
do 8. ligy. D-čko, zložené väčšinou z
dôchodcov, účinkuje v 9. lige. Registrovaných máme dvadsať hráčov.
V lete organizujeme už desiaty rok
Memoriál Vlada Olosa, dlhoročného hráča a hlavne trénera mládeže.
Tohto turnaja sa zúčastňuje stále
viac hráčov a posledné tri roky už
má charakter medzinárodného turnaja, nakoľko sa ho zúčastňujú aj
hráči z Moravy. V roku 2017 sa ho
zúčastnilo 53 hráčov, turnaj mal

vynikajúcu úroveň. Nakoniec nám
zostal futbalový oddiel, ktorý je najpočetnejší, lebo má najviacej registrovaných hráčov, zhruba sto. Väčšina z nich ešte nemá 18 rokov a nemá
hlasovacie právo.
V tomto súťažnom ročníku máme
prihlásených 5 mládežníckych
družstiev, čo nemá žiadny oddiel na
Liptove. Účinkujú vo vekových kategóriách U 9, 11, 13, 15 a 19. Všetky družstvá fungujú ako spoločné
družstvá s FK Stankovany, ktorý sa
finančne spolupodieľa na ich financovaní.
Kategórie U 9, 11 , 13 a 19 účinkujú
v súťažiach organizovaných Liptovským futbalovým zväzom. Okrem
kategórie U 19 sa všetkým veľmi
dobre darí a sú na popredných priečkach svojich súťaží. Kategória U 19
je veľmi špecifická a najkomplikovanejšia, lebo chlapci vo veku 16 až
19 rokov majú veľa záujmov, šport je
až na vedľajšej koľaji. Ale to je problém celospoločenský, majú ho vo
všetkých oddieloch, čo sa prejavuje
aj v počte dorasteneckých družstiev
v súťažiach. Za päť rokov poklesol
počet z 23 na 15 družstiev.
Družstvá U 13 a 15 vlani postúpili
do krajských súťaží organizovaných
Stredoslovenským futbalovým zväzom, ktoré sú označené ako 3. liga.
Ako nováčik sa držia veľmi dobre,
U 15 je na 2. a U 13 na 4. mieste. V
rámci futbalového oddielu účinkuje
ešte družstvo žiačok, ale z dôvodu
výpomoci MFK Ružomberok, ktorý má málo žiačok, fungujeme ako

spoločné družstvo v 1. lige žiačok. V
minulej sezóne sa stali majsterkami
Slovenska halovej sezóny, ale aj dlhodobej súťaže - 1. ligy, ktorej finále sa
uskutočnilo v Poprade. Naša hráčka
Lucia Planietová bola vyhlásená za
najlepšiu hráčku turnaja a stala sa aj
reprezentantkou Slovenska. Hráčky,
ktoré končia v žiackom družstve,
posúvame do MFK Ružomberok,
kde účinkujú v 1. lige junioriek, resp.
žien. Tie svoje domáce zápasy hrávajú na štadióne v Ľubochni.
Jedinou škvrnou na fungovaní futbalového oddielu je odhlásenie
družstva mužov v sezóne 2016/17,
ktoré nasledovalo po vypadnutí z
1.triedy a následnom hromadnom
odchode hráčov. Umožnil im to
nový prestupový poriadok, mohli
odísť bez súhlasu materského oddielu. Takto nám zostalo málo ochotných hráčov hrávať 2. triedu a po
4. kole a dvoch pokutách za kontumáciu sme boli nútení odhlásiť sa zo
súťaže. Celkove však za to mohli jednak odchody hráčov, ale aj celková
situácia v TJ, keď sa po neúspešnom
pokuse o transformáciu v roku 2015
funkcionári, ktorí s touto iniciatívou prišli, vzdali svojho pôsobenia v
TJ, čím sa narušili vzťahy v celej TJ.
Jednalo sa hlavne o hráčov družstva
mužov.
Napriek tomu si myslím, že TJ v
rámci svojich možnosti funguje
dobre. Svedčia o tom úspechy mládežníckych družstiev vo futbale i
úspechy a fungovanie stolných tenistov.

ŽIVOT V OBCI
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Zo života škôlkarov
JANA MAĎAROVÁ

Materská škola je zriadená od 1.
októbra 1981, poskytuje celodennú
výchovu a vzdelávanie – predprimárne vzdelávanie deťom vo veku
spravidla od troch do šiestich rokov. Škola pracuje podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED
0 – predprimárne vzdelávanie a
podľa Školského vzdelávacieho
programu Pohyb je náš kamarát.
Výchova a vzdelávanie v materskej
škole vychádza z potrieb, možností
a záujmov detí. Chceme formovať
osobnosť dieťaťa celostne a poskytnúť mu základy pre rozvoj zdravého
sebavedomia, sebaistotu a vychovať
z neho samostatného životaschopného jedinca. Snažíme sa, aby práca
s deťmi bola zaujímavá a deťom sa
v škôlke páčilo. Základným východiskom sú obsahové celky, ktoré
vychádzajú zo životných situácií a
súvisia s každodennou realitou. Výchovno-vzdelávacia práca prebieha
prirodzenou cestou, dbá na to, aby
bolo všetko názorné, založené na
vlastnej činnosti detí, aby boli vyvážene uplatňované spontánne a riadené aktivity. Dieťa sa môže rozhodnúť pre činnosť, ktorá ho zaujme,

rešpektujeme individualitu každého
dieťaťa. Dominuje zážitkové učenie,
založené na spontánnosti, objavnosti, komunikatívnosti, aktivite, tvorivosti a experimentovaní. Hlavnou
formou učenia je hra.
V roku 2016 prešla materská škola
rekonštrukciu. Podarilo sa nám získať financie z ministerstva školstva a
rozšíriť škôlku z dvoch na tri triedy a
zvýšiť tak jej kapacitu s počtom detí
50. Materskú školu momentálne navštevuje 43 detí z Ľubochne a blízkeho okolia. V prvej triede sa výchovnovzdelávacieho procesu zúčastňujú
dvoj – trojročné deti pod vedením
Mariany Planietovej. V druhej triede sa vzdelávajú troj–štvorročné
deti, za ktoré sú zodpovedné Jana
Maďarová a Iveta Krupová. O predškolákov v tretej triede sa starajú Zuzana Piklová a Monika Pochybová.
Naša materská škola prešla viacerými etapami. Zaoberala sa regionálnou, neskôr environmentálnou
výchovou, pridal sa k tomu zdravý
životný štýl a hlavne pohybové a
športové aktivity. K tomuto zameraniu máme vypracovaný projekt, odráža sa aj v aktivitách, ktoré pre deti

organizujeme. Pravidelná pohybová
aktivita, ktorú realizujeme v materskej škole, by mala naučiť deti včleniť pohyb do každodenného života,
naučiť ich mnoho hier, spoznávať
vlastné telo, svoje limity a schopnosti. Pomocou pohybu predchádzať
stresu, naučiť ich relaxačné aj pohybové cvičenia. Zároveň sa deti učia
dodržiavať pravidlá, riešiť konflikty,
vyrovnať sa s prehrou a v neposlednom rade si budujú sociálne väzby.
Aktivity, ktoré podporujú naše zámery, sú turistické vychádzky, zimný športový deň (stavanie snehuliakov, sánkovanie, chôdza v stope a
iné).
Aj krúžková činnosť, ktorú v materskej škole ponúkame a organizujeme, je viac menej športovo
zameraná. Ponúkame hudobno-pohybový krúžok, atletický krúžok a
futbalovú prípravku. Predškoláci
sa už niekoľko rokov zúčastňujú aj
plaveckého výcviku v Dolnom Kubíne. Trvá jeden týždeň a jeho cieľom
je naučiť deti nebáť sa vody. Okrem
týchto krúžkov majú deti možnosť
zúčastňovať sa aj krúžku výtvarná
výchova, anglický jazyk a hra na
flautu.
Zúčastňujeme sa aj akcií, ktoré majú

už dlhoročnú tradíciu. Patria medzi
ne Deň materských škôl, Mikuláš,
Vianočný koncert, Karneval, Aktivity s klubom dôchodcov, Olympiáda MŠ. Obľúbená je aj rozlúčka predškolákov na konci školského roka s
opekačkou na školskom dvore, tematickým programom a spaním v
materskej škole.
V posledných rokoch sa škôlka začala pravidelne zapájať do projektov. Boli sme úspešní a podarilo sa
nám získať finančné prostriedky na
revitalizáciu školského dvora, kúpu
nového nábytku, príborov a riadov
pre deti. Momentálne máme rozpracovaný ďalší projekt, ktorého zámerom je zvýšiť bezpečnosť detí na
školskom dvore zakúpením dopadových plôch.
Cieľom všetkých zamestnancov je
vytvoriť podmienky pre telesnú, duševnú a spoločenskú pohodu dieťaťa,
dodržiavať denný režim, vytvárať
podnetné, bezpečné, láskyplné prostredie, v ktorom dieťa vie, že je milované a má pocit bezpečia, pohody
a vzájomnej dôvery. V spolupráci s
rodinou sa budeme snažiť vytvoriť
z každého jedinca všestranne rozvinutú osobnosť. K tomu smerujú
všetky aktivity materskej školy.

Rodičovské združenie prispieva k spoločenskému dianiu
JANA VAŇUGOVÁ, ZUZANA MARONOVÁ

Fašiangové obdobie v Ľubochni už
tradične patrí maškarnému plesu,
ktorý sa teší veľkej obľube všetkých
vekových kategórií dospelého veku.
Pri dobrom jedle a veselej muzike sa zabavia všetci, ktorí sa radi
nostalgicky vrátia na jednu noc do
detských čias a zamaskujú svoju
skutočnú identitu. Maškarný ples
organizujeme v priestoroch školskej
jedálne. Tešíme sa, že táto akcia má
svojich priaznivcov, s ktorými sa
vídame každý rok, ale každoročne
medzi nás zavítajú aj nové ,,masky“.
Bavia sa do skorého rána posledného
fašiangového piatku.

Švábkobranie je rozlúčkou s letom a
teplom a stáva sa nielen súťažou vo
varení jedál zo zemiakov, ale hlavne
miestom stretnutí priateľov s priateľmi, rodín s deťmi, ale aj starších
ročníkov pri dobrom jedle a pití v
príjemnom prostredí lúčky blízko
námestia. Rodičovské združenie pripravuje túto akciu na prelome leta a
jesene s cieľom dať priestor všetkým
vekovým kategóriám na relax, oddych a vychutnanie si dobrého jedla.
Aj minulý rok sa našli štyri odvážne
družstvá, ktoré ukázali, čo všetko sa
dá navariť zo zemiakov. Nechýbala
tombola, ktorá už tradične patrí ku

Švábkobraniu. Výťažok tombolového predaja sme venovali deťom zo
školského klubu na nákup pomôcok.
Druhú adventnú sobotu sa v Ľubochni konal 6. ročník Mikulášskych trhov. V stánkoch bol bohatý výber
adventného a vianočného tovaru a
samozrejme aj dobrého jedla a pitia.
Snažíme sa pri výbere predajcov v
stánkoch dbať na ich pôvod z Ľubochne, prípadne, aby mali na obec
nejakú väzbu. Dúfame, že sa nám
to darí. Každý rok pribudne nejaký
nový šikovný predajca, ktorý sa venuje hand made tvorbe. Tento rok
bol o tovar v stánkoch zo strany kupujúcich naozaj veľký záujem. Počas
celého mikulášskeho popoludnia sa
mohli deti povoziť na koči ťahanom

koníkmi. Prípravy mikulášskeho
programu a privítania mikulášskeho sprievodu sa režijne ujala Kristína Herczegová. Hlavne vďaka nej a
celému tímu ochotných ľudí dostalo
toto podujatie novú tvár. Veríme, že
sa nám podarilo pripraviť predstavenie, ktoré bolo v porovnaní s minulými ročníkmi zaujímavejšie pre
deti, rodičov i náhodných divákov.
Bohatá účasť svedčí o tom, že Mikulášsky trh a privítanie sv. Mikuláša
so sprievodom sa stáva tradičnou a
obľúbenou akciou u obyvateľov Ľubochne aj u ľudí z okolia.
Švábkobranie a Mikuláš boli organizované s finančnou pomocou obce
Ľubochňa, ktorá bola zároveň spoluorganizátorom.
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Dobrovoľní hasiči pomáhajú pri požiaroch aj pohromách
MIROSLAV JACK ANIN

Dobrovoľný hasičský zbor v Ľubochni vznikol v roku 1928. V
súčasnosti má 39 členov, z toho 16 sú
akcieschopní a vyškolení. V radoch
dobrovoľníkov je aj desať žien.
Vypomáhame pri rôznych živelných
pohromách alebo požiaroch. Vlani
sme mali osem výjazdov k požiarom v obci Hubová a v Ľubochni.
Profesionálni hasiči nás povolali na
výpomoc pri zdolávaní povodne v
Demänovej.
Náš rok vyzerá asi takto. Každoročne spoluorganizujeme hasičský ples,
ktorý sa tento rok bude konať v Ružomberku v Hoteli Kultúra. Organizujeme aj hasičskú zabíjačku spoločne s obcou Ľubochňa. Tento rok si
chceme akciu zopakovať, bude to už
4. ročník tejto super akcie.
Keďže nám po zimnom období treba
prevetrať techniku a splniť zákonom
stanovené kondičné jazdy techniky a
strojnej služby, po skončení zimy sa
zúčastníme čistenia miestnych komunikácií.
Počas roka sa venujeme cvičeniam
a školeniam, ktoré sú zamerané na
zdokonaľovanie sa a precvičenie našich schopností, ktoré neraz môžu
napomôcť pri záchrane osôb, majetku, zdravia. Sú to takticko-metodické cvičenia, ktoré sa konajú v
našom okrsku. Školenia, ktoré sme

absolvovali, boli zamerané na vyhľadávanie nezvestných osôb, prácu
vo výškach a voľných hĺbkach a poskytovanie prvej pomoci či hasenie
lesných požiarov. Tiež sa venujeme
protipožiarnej prevencii, ktorá nám
vyplýva zo zákona. Jedná sa hlavne
o kontrolu nadzemných a podzemných hydrantov. Budeme sa zameriavať aj na kontrolu komínových
telies a komínových systémov, tzv.
preventívne prehliadky.

Vždy na jar osádzame máj na hlavnom námestí, pri ktorom pomáhajú
aj obyvatelia. Akcia je spojená s hasičskou zábavou a ak je pekné počasie, vieme spraviť aj ukážku techniky
spojenú s detskými súťažami, gulášom a dobrou náladou. Každoročne
sa zúčastňujeme okresnej súťaže,
ktorá preverí našu pripravenosť. Na
počesť hasičov organizuje zbor Memoriál zaslúžilých hasičov, tento rok
to bude už 5. ročník.
Za pomoc pri akciách, napríklad pri
oslavách SNP, patrí vďaka obci Ľu-

bochňa na čele so starostom Petrom
Dávidíkom a klubu Jednoty dôchodcov Slovenska.
Momentálne je ľubochniansky zbor
hasičov zaradený do kategórie B celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na
území Slovenskej republiky.
Tento rok sme požiadali ministerstvo vnútra o dotáciu 30-tisíc eur
na obnovu hasičskej zbrojnice. Budova potrebuje nutne rekonštrukciu
vnútorných priestorov a výmenu
okien.

Aj seniori môžu viesť plnohodnotný život
MÁRIA MAĎAROVÁ

Odchod na dôchodok nie je pre každého dôvodom na radosť. Množstvo
ľudí sa obáva, že po vypadnutí z každodenného pracovného kolobehu
stratí zmysel života, nebude vedieť prebytok voľného času vyplniť a jediné, čo im ostane, bude nuda. A prečo vlastne? Veď je toľko vecí, ktorým sa
po skončení aktívneho pracovného života môžete venovať. Napríklad stať
sa členom našej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) a absolvovať s nami množstvo aktivít, ktorými si spríjemňujeme spoločné chvíle.
Spomenula by som aspoň niektoré z nich.
Naši členovia žijú plnohodnotným životom po všetkých stránkach – kultúrne a športové aktivity
a brigádnická činnosť. Pravidelne
navštevujeme Martinské divadlo, s
ktorým máme veľmi dobrú spoluprácu, ale aj divadelné predstavenia
v okolitých obciach. Z kultúrnych
podujatí by som spomenula fašiangové zábavy, karneval, Ružomberskú lýru.
Zúčastňujeme sa športových aktivít,
ako sú okresné a krajské športové
hry, na ktorých nás reprezentujú
aktívni členovia s veľmi dobrými

výsledkami. Veľmi úspešná je aj návšteva našej ľubochnianskej doliny
– na Vyšný Tajch, vždy si spríjemníme tento deň opekačkou a spevom.
Medzi športové aktivity patria aj návštevy kúpeľných miest ako Kúpele
Lúčky, Liptovská Osada a Tatralandia. Naše členky absolvovali aj týždenný pobyt v kúpeľoch Nimnica a
Vyšné Ružbachy. Nemôžem zabudnúť spomenúť výlet do Vysokých
Tatier. Navštívili sme ľadový dóm na
Hrebienku. Bolo to skutočne nádherné, určite sa tam chystáme aj na
budúci rok.

Medzi naše prioritné akcie, ktoré
sami organizujeme, patria oslavy
SNP spojené s pálením vatry a zábavou pre veľkých a malých. Aktívne
sa zapájame do diania v obci a radi
pomôžeme pri akciách, ktoré organizuje obecný úrad, športovci alebo
pomôžeme tým, ktorí o našu pomoc
požiadajú. Naše aktivity pomáhajú

seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti.
Snažíme sa, aby si mohol niečo vybrať pre seba čo najväčší počet našich členov. Aj my sa boríme s rôznymi problémami a úskaliami. Ale
spoločnou prácou obetavých členiek
výboru sa dá zvládnuť veľa.

február 2018

SPEKTRUM

Naša Ľubochňa | strana 10

Z histórie a súčasnosti ľubochnianskych turistov
JOZEF ŠALAMÚN

Ľubochňa - Ľubochnianska dolina. Dolina, ktorá
je najdlhšou na Slovensku. Meria dvadsaťpäť kilometrov. Začína sa v Ľubochni a končí sa kotlami
v úbočiach Ploskej a Čierneho kameňa. Dolina je
známa bohatstvom zveri. Nachádza sa tu niekoľko
trvalo obývaných horární. V bočných dolinách sa
nachádzajú významné prírodné rezervácie Veľkej Fatry, so zachovalými porastmi pralesovitého charakteru (Kundračka, Rumbáre, Dvorisko,
Skalná Alpa). Za lokalitou Huty nájdeme pozostatky štôlní, kde sa ťažila železná ruda. V hornej
časti doliny sa nachádzal pozostatok tajchu, ktorý bol v roku 2008 nahradený novou nádržou. V
doline je jedenásť jaskýň, z ktorých najväčšia je
jaskyňa v Čertovej skale s dĺžkou dvadsaťosem
metrov. Ľubochnianskou dolinou prechádza aj
zeleno značená cyklotrasa.
Možno práve nádherná príroda v okolí obce Ľubochňa bola podnetom pre vznik turistického
oddielu. Prvú zmienku o turistickom oddiele pri
TJ nachádzame v kronike, ktorá sa začala písať
v roku 1983. To bol pravdepodobne začiatok organizovanej turistiky v obci, aj keď individuálna
a rodinná turistika „fungovala“ dlhé roky pred
týmto dátumom.
Predsedom turistického oddielu sa stal Janko
Remenius. Patril k prvým zakladajúcim členom
spolu so svojou rodinou. Rovnako ako Jožo Šípka
s rodinou, Vlado Hlina s rodinou, Jano Štefánek s
rodinou, Jano Dančo s rodinou a ďalší.
K prvým akciám v kronike patrí výstup na Šíp,
prechod Tatranskou magistrálou, Kriváň, Choč,
Slemä. Niektorí z členov v tom čase zúčastňovali
aj lyžiarskych pochodov (Remenius, Vojto Žihľavník, Štefánek, Caban, Penciaková, Šurinová).
Turisti sa zúčastňovali aj cykloturistických akcií
organizovaných oddielom pri TJ Likavka. V roku
1986 získala prvenstvo v súťaži Bicykluje celá rodina rodina Vaňochová z Ľubochne. V kronike sa
dozvedám, že dvom členom bol uhradený zájazd
do Rumunska, kde sa zúčastnili výstupu na vrch
Moldoveanu vysoký 2543 metrov v pohorí Faragaš.
Nedá mi nespomenúť aj Mirka Straku, ktorý patril k najstarším členom a dlhé roky pôsobil ako
turistický značkár.

V roku 1987 pri výstupe na Kútnikov kopec z obce
Ľubochňa sa do kroniky zapísalo 42 účastníkov.
Okrem turistickej činnosti sa venovali aj čistote
turistických chodníkov a studničiek v obci a jej
okolí. V roku 1993 nachádzam v kronike posedný zápis a posledné fotografie. Bol to rok, keď ako
43-roční zomreli zakladatelia oddielu Jožo Šípka
a Vlado Hlina. Následne v roku 1996 ako päťdesiatjedenročný zomrel aj predseda turistického
oddielu Jano Remenius. Bol to koniec organizovanej turistiky, aj keď turistické akcie s menším
počtom turistov pokračovali ďalej. Rok 2008 bol
rokom, kedy sa turistika v Ľubochni stala opäť
súčasťou TJ Havran Ľubochňa. Začali sme písať
novú kroniku. Predsedom sa stal Jozef Šalamún,
kronikárkou Anna Šalamúnová a vedúcimi jednotlivých akcií členovia s najväčšími skúsenosťami a „chlapci“, ktorí mali na konte najviac odšliapaných kilometrov (J. Štefánek, D. Cíger, Ľ.
Popovič, F. Pastulka).
Pokračujeme v šľapajach našich predchodcov, z
ktorých viacerí derú topánky s nami aj teraz. Z
tradičných akcií spomeniem každoročný výstup
na Šíp na konci apríla, pokračujeme v každoročnom výstupe na Kútnikov kopec, teraz už spolu s
turistami z Hubovej. Samozrejmosťou je Štefanský výstup na Borišov. V roku 2008 sa nám podarilo zorganizovať dlho plánovanú akciu. Bola
ňou návšteva obce v Poľsku s takmer rovnakým
názvom ako naša - Lubochnia. Následne predstavitelia obce Lubochnia navštívili našu obec a
družba bola nadviazaná. Škoda, že ja to tak ďaleko, asi sedem hodín cesty autom.
Pretože náš vekový priemer za tie roky predsa len
máličko stúpol, každý rok si naplánujeme z tých
náročnejších výstupov (okrem tých menej náročných) len jeden, maximálne dva. Za tie roky spo-

meniem: Východná Vysoká, Kriváň, Fatranský
Kriváň, Furkotský štít, Ostrý Roháč, Babia hora,
Pilsko, Baranec, Choč, Ďumbier, Chopok, Rysy,
Predné Solisko, Ostrva, Kôprovský štít, Slavkovský štít, Zbojnícka chata. Ročne je to okolo 15 akcií. Nezabúdame ani na letné posedenie v prírode
pri guláši a predvianočnú kapustnicu.
Výstup na Zbojnícku chatu v roku 2014 sme venovali pamiatke Evky Šidovej, ktorá zahynula pri
výstupe na chatu v snehovej fujavici zo 14. na 15.
februára 2008. Bola zamestnaná v NEDU. Mnohí z nás ju poznali len z videnia, ale bola to naša
„kolegyňa“, turistka. Láska k horám sa jej stala
osudnou. V roku 2015 vrch Javorina v Bielych
Karpatoch, Babia hora, Kôprovský štít. V roku
2016 Ďumbier, Čerenová, Slovenský raj, Neznáma - Čierny Váh. V roku 2017 Bachledova dolina,
Rígeľ a Petránová- vrchy východne od Hybe, Belianska jaskyňa, fačkovský Kľak a ako každoročne
zakončenie sezóny Borišovom na Štefana.
Venujeme sa aj brigádnickej činnosti: čistenie turistických chodníkov a studničiek v obci a okolí,
údržba a obnova lavičiek popri turistických chodníkoch, výstavba kríža na Kútnikovom kopci,
ktorý tu údajne niekedy stál, výmena smerovníka
v osade Podšíp a zhotovenie lavičky, zhotovenie
sedenia pri chodníku na Kútnikov kopec a sedenia pod vrcholom.
Toto je malý prierez históriou ľubochnianskej turistiky a oboznámenie čitateľov aj s našou súčasnou činnosťou. Zároveň má byť tento článok spomienkou na tých, ktorí sa o rozvoj turistiky v obci
zaslúžili, a nebolo im dopriate dodrať topánky v
krásnych lesoch a kľukatých chodníkoch hrebeňmi našich hôr. Jano, Jožo a Vlado, myslíme na vás
a ďakujeme.

