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Milí Ľubičania,
veľmi si Vážim, že som dostala tú možnosť prihovoriť
• Redakčný príhovor
sa Vám a o to viac v čase,
• Obecný úrad
keď sa blížia najkrajšie
sviatky roka, Vianoce.
• Nové pamätné tabule
Nechcem týmto spôsobom
• Takto sme kultúrne žili
klasicky rekapitulovať a
predstavovať ďalšie pláno• Takto budeme kultúrne žiť
vané investičné akcie, tak
• Kultúra v obci
ako sme na to zvyknutí, keďže okrem Vianoc sa blíži aj koniec roka. Mám za
• Základná škola
to, že je to kompetencia starostu obce a obecného
• Materská škola
úradu.
• Základná umelecká škola
V rámci svojich možností som sa snažila vystúpiť
z radu a uchádzať sa o miesto poslankyne obce s
• Hasiči
rešpektom a úctou. Sebakriticky však rozmýšľam
• Takto to vidím ja - JUH
nad tým, či by voľby nemali byť každý rok, aby sme
sa aj my zvolení poslanci ako aj zvolený starosta
• Redakčný komentár - JUH
obce, ocitli v pozícii uchádzačov o Vaše hlasy, kto• Klub kresťanských seniorov
ré rozhodnú každý rok. Zároveň však chcem po• MS SČK Ľubica
ukázať na to, že ľudia sa sťažujú na nedostatočnú
informovanosť o závažných rozhodnutiach v obci a
• Spomienky ako z trezoru
ich dôvodoch a aj napriek tomu, ak poslanci zorga• Rok 2017, rok výročí obce
nizujú verejnú schôdzu pre občanov obce príde na
ňu sotva 50 občanov z cca 3 500 občanov (opráv• Kultúra dorazila aj do Zaľubice
nených voličov nad 18 rokov) obce Ľubica.
• Príchod reformačných myšlienok Je potrebné pre vedenie obce ako aj pre nás poslancov prerokovávať smerovanie obce v rámci širšej
• História - Obchod u Molitora
verejnej diskusie občanov, aby sme my poslanci
• História - 125 výročie
nevystupovali ako jednoliaty celok bez vlastného
• Došlo do redakcie
názoru.
Zároveň mi chýba podpora obyvateľov našej obce,
ktorí už síce nie sú verejne činní ale sú to ľudia, ktorí
N E PR E D A J N É
celý život tvorili hodnoty a sú ochotní sa podeliť
• Príhovor poslanca
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o svoje skúsenosti, majú výborné nápady alebo názory. Obec je ako rodina. Ak zdedíte od rodičov dlhy,
musíte ich splácať ak nechcete prísť o strechu nad
hlavou. A týmto chcem poukázať na to, že takáto situácia nastala po predchádzajúcich voľbách. Čo urobí
hlava rodiny? (rozumej „starosta“). Zistí finančnú situáciu rodiny (rozumej „obce“). Rodičia ma učili „zdravému gazdovskému rozumu“ a teda „prikrívaj sa takou
perinou na akú máš“. Každý „gazda“ (rozumej „starosta“) vie, že musí zabezpečiť základný chod svojej
domácnosti (rozumej „verejné osvetlenie obce, vývoz
odpadu“, atď. ) a teda ani neuvažuje nad väčšou investíciou, nehovoriac nad „exotickou dovolenkou“.
Nie je problém pre rodinu vziať si úver, ale je potrebné
myslieť na to, ako a kto ho bude ďalšie roky splácať.
A tak som to poňala aj ja. Nejdem v tejto chvíli súdiť,
či to bolo s dostatočnou intenzitou alebo s nedostatočnou. Je to na hlave rodiny. Asi som bola „nedostatočne presvedčivá“. V rámci svojej kompetencie
ako predsedníčky komisie územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby, dopravy a životného
prostredia sme s kolegami poslancami odsúhlasili investičné aktivity obce na nasledujúce rozpočtové obdobie, zohľadňujúce najdôležitejšie potreby Vás občanov. Avšak, ako hovorí môj najlepší kolega poslanec
a priateľ: „Najdôležitejší je veliteľ štábu (rozumej „starosta“), ktorý rozdáva úlohy a rozkazy, tak som to zariadila aj ja v rámci svojich kompetencií a odporúčania
komisie sa posunuli veliteľovi štábu. Každý človek,
ako aj starosta obce je osobnosť, má svoje nadanie,
talent, genialitu a temperament a ako volený predstaviteľ obce väčšinou „by mal byť“ rešpektovaný.
Na záver: Nie je v moci poslancov realizovať schválené uznesenia obecného zastupiteľstva. Vždy je to
na konečnom rozhodnutí veliteľa štábu. Ešte raz milí
Ľubičania, nechcela som navodiť v tomto predvianočnom čase atmosféru napätia a smútku. Chcem len
zvýrazniť, že Vianoce nám dávajú príležitosť spytovať sa sami seba, čo sme v našom živote urobili pre
iných, aby boli šťastní . Niekedy k tomu stačí málo
– dobré a láskavé slovo. A tým naplníme vianočné
prianie: Pokoj ľuďom dobrej vôle ............................
s láskou, pokorou a úctou, požehnané a láskyplné
vianočné sviatky Vám praje Monika Rontová s rod.
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REDAKČNÝ PRÍHOVOR
Vážení spoluobčania ľubičania
Ak držíte v rukách druhé číslo občasníka
Ľubica, tak sa kruh uzavrel a časopis sa dostal k Vám - našim spoluobčanom tak ako
mal. Ak však niekomu nedošiel, je možné
požiadať o výtlačok priamo na obecnom
úrade. Časopis nájdete v elektronickej podobe na oficiálnej stránke obce.
Nájdete tu informácie o diani vo všetkých
organizáciách v pôsobnosti obce, ale aj
dobrovoľných spolkoch či združeniach,
ktoré si našli čas a napísali nám aj Vám a
ukázali čomu sa venujú vo svojom voľnom
čase. Často krát v prospech tých ktorí to
najviac potrebujú bez nároku na odmenu.
Popravde ale musíme povedať za celú redakčnú radu, že sme sklamaní zo spätnej
väzby s Vami našimi spoluobčanmi – čitateľmi. Podnety, alebo námety ktoré by ste
privítali aby sme pre Vás spracovali vlastne
neprišli žiadne. Je nám to ľúto, lebo tento
časopis ako sme písali v prvom čísle, chce
slúžiť Vám na lepšiu informovanosť. Aj keď
pri osobných stretnutiach veľa spoluobčanov tvrdí, že nemá dostatok informácií na
základe nulových podnetov sa zdá, že Vám
je všetko jasné. Napriek tomu nechceme
poľaviť v informovanosti o dianí v obci a pri-

nášať Vám aj naďalej témy, ktoré by mohli
zaujať.
V rubrike VAŠA TÉMA aj keď je vlastne
redakčná (dúfam že len pre toto číslo) je
spracovaná téma JUH. V tomto článku
sa dozviete, ako to všetko vzniklo ako to
prebiehalo a ako to dnes vlastne vyzerá a
aký je právny stav . Doplnili sme tento článok o prehľadnú mapu bývalého Ľubického katastra, ktorý si my starší ešte matne
pamätáme. A tiež ako to vyzerá dnes po
niekoľkonásobnom odobratí katastra obci
Ľubica mestom Kežmarok. V rubrike Došlo
do redakcie uverejňujeme jediný, hoc anonymný príspevok od „ľubických poľovníkov“
bez redakčnej úpravy. V časopise nájdete
z každého rožku trošku, čo sa udialo alebo sa v najbližšom období udeje v kultúre,
športe ale aj v klube dôchodcov, alebo v
miestnom spolku SČK.
Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí si
našli v tomto uponáhľanom čase čas na to,
aby sa s Vami podelili hlavne o to pekné na
čom v uplynulom období pracovali a prípadne čo by chceli v najbližšom čase zrealizovať.
Redacia

Najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni.
Budú to sviatky radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné...
Veď sú to jediné sviatky v roku, ktoré majú toľko prívlastkov.
Vianoce, niet vari krajších sviatkov. A preto milí čitatelia nášho občasníka, prijmite aj od
nás – redakcie, malý darček - vrúcne prianie:
Nech v tento čarovný čas splnia sa Vám sny...
Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. On bude nazvaný zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec a Knieža pokoja.
Vo Vašich srdciach a domovoch nech vládne pokoj a láska...
Nech Vianoce prežijete s tými, ktorých milujete...
Svetlo sviečok nech po celý rok horí vo Vašich srdciach...
Nech iskričky prskaviek žiaria vo Vašich očiach...
... vlastne si želáme, aby ste mali Vianoce každý deň v roku...
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OBECNÝ ÚRAD

Vážení občania Ľubice.
Blíži sa záver roka 2017 a mnohí z nás
budeme bilancovať , spomínať, aký bol ten
uplynulý rok, čo sme stihli urobiť, naplniť
svoje plány. Dovoľte, aby som aj ja za našu
obec spomenul, čo sa od prvého vydania
tohto časopisu, teda od júla, v našej obci
podarilo zrealizovať a čo nás ešte len čaká.
Prehľad zrealizovaných stavebných akcií:
1. Zriadila sa závora, lampa a kamera na

odstavných plochách na ul. Petržalskej
2. Postavil sa základový a okrasný múrik
z pieskovca v parku pri kostolíku, na budúci rok sa bude pokračovať vydláždením,
výsadbou a osadením lavičiek a zábradlia
3. Doplnilo sa detské ihrisko pri mlyne
o hrací, tunel húsenicu, detský stolík a farebné tabule na
kreslenie v tvare kvetov.
4. Rozšírilo sa
verejné osvetlenie okolo hasičskej zbrojnice
o 4 stĺpy.
5. Obložilo sa
schodisko travertínom na ul.
Športovej
6. Doplnilo sa
zábradlie
na
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schodisku na ulici Športovej
7. V materskej škole pribudla nová brána
s časťou oplotenia.
8. Opravilo sa vstupné schodisko do ZUŠ.
9. Pre obecný úrad sa zrealizovala nová vodovodná prípojka
10. Obec zabezpečila 200 ks kompostovacích zásobníkov pre obyvateľov.
11. Do konca roka by sa mali osadiť 2 stĺpy
verejného osvetlenia na ul. Kruhovej.
Tieto akcie boli financované z vlastných
zdrojov obce.
Okrem týchto akcií obec podala niekoľko
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
a to na:
Rekonštrukciu obecného úradu – výmena
dverí, omietky a zadná fasáda
Rozšírenie kamerového systému
Detské ihrisko
Opravu potoka Ľubička
Nákup kompostérov
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Tri projekty neboli podporené, na ďalšie sa
čaká aký bude výsledok posúdenia.
Boli podané ešte tri malé regionálne projekty, ktoré taktiež neboli podporené.
Ďalšie činnosti, ktoré spomeniem boli financované len z vlastných finančných zdrojov
obce. Začiatkom augusta sa ukončili práce
na zateplení a obnove fasády na budove
„zdravotného strediska“. Druha etapa rekonštrukcie tejto budovy prebieha v týchto

Ľubica - občasník
dňoch a majú byť dokončené do konca decembra. Týka sa to interiéru budovy, hlavne
chodby, schodište, toalety, podlahy. Ďalej
nové omietky, dvere, maľby a znižuje sa aj
strop. Mení sa elektroinštalácia, osvetlenie. Táto budova bola ťažko skúšaná v roku
2010 pri záplavách. Sídlia v nej zdravotné
ambulancie, masérka aj obecné prevádzky Malé obecné služby a Terénna sociálna
práca. Denne tu prejde veľa ľudí a hlavne
rodičov s malými deťmi. Stav tejto budovy
hlavne spoločné priestory a poškodená fasáda znepríjemňovali prevádzku v spomenutých zariadeniach.
V zlom stave je aj obecný rozhlas. Na nefunkčné koncové body nás už takmer každý týždeň upozorňujú spoluobčania z celej
obce, nehovoriac o tom, že na ulici Pod lesom rozhlas nemali vôbec a taktiež na uliciach Nová Jarná, Športová. Rozhlas je po

svojej životnosti, náhradné diely takmer nedostupné a teda opravy drahé. Hoci sme
v tomto roku v rozpočte nemali schválené
finančné prostriedky na rekonštrukciu rozhlasu, pustili sme sa do toho. Podľa dostupných možností vlastného financovania sme
zakúpili novú rozhlasovú ústredňu, vysielač
na budovu obecného úradu a 12 nových
koncových bodov, ktoré sme inštalovali
hlavne na už spomenuté ulice a vymenili
aspoň niektoré nefunkčné body v obci. Situáciu nám komplikovalo aj to, že sme mu-

seli nájsť riešenie, ktoré umožní vysielať súčasne do starej časti aj novej časti rozhlasu
a do káblovej TV Ľubica. Celkovo obec
podľa nového projektu na pokrytie celej
obce potrebuje až 63 týchto koncových bodov. Na to je potrebná ešte finančná čiastka
vo výške takmer 30 000 €. Rozhodli sme sa
to urobiť na dve etapy a tak sme to aj navrhli do pripravovaného rozpočtu. Hlavnou
výhodou nového rozhlasu je jeho šírenie
„vzduchom“ takže sa eliminuje poruchovosť
v káblových rozvodoch a zároveň sa môže
umiestňovať podľa projektu na stĺpy verejného osvetlenia a nemusia sa k novým
bodom robiť ani prekopávky na kabeláž.
Následne po inštalácii v celej obci dokáže
nahradiť
aj
sirénu,
pretože
b u d e
zapojený na
varovný
systém.
Štadión Alojza Cveka má vymenené oplotenie na čelnej strane tribúny. Starý plechový
sa vymenil za betónový. Prácu tu komplikovali hlavne korene po zrezaných topoľoch.
Uprostred leta bol požiar na ulici Poľnej.
Poškodený dom potreboval hlavne novú
strechu. Sociálne slabší spoluobčania
pokračovanie na strane 6
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potrebovali nie len finančnú pomoc ale aj
organizačnú pri odstraňovaní následkov
požiaru. Rímskokatolícky veriaci vyhlásili
zbierku a táto čiastka poslúžila na tesárske
práce. Drevo na strechu a jeho porezanie
aj odvoz odpadu po požiari zabezpečila
a uhradila obec. Na plech prišiel príspevok
od štátu.
Na ulici Poľnej obec musela riešiť aj havarijný stav pri nájomných bytoch, kde bolo
nutné vymeniť rozvodnú a istiacu skriňu NN
siete.
Rekonštrukčné práce a následnú revíziu
trafostanice v majetku obce bolo nutné urobiť aj na skládke TKO.
Obec má v majetku a prevádzke veľké
množstvo prevádzkových budov, nájomných bytov a na tie je potrebné vynakladať
nemalé prevádzkové náklady, medzi ktoré
patria aj revízne práce v celom rozsahu.
V auguste sme mali možnosť vidieť peknú
spoločenskú udalosť, kedy na budove terajšieho penziónu a Kafe Leibic boli odhalené dve pamätné tabule našich slávnych
rodákov - Samuel Bredetzky (1772-1812),
Dávid Frőlich ( 1595-1648). Aj na tejto
peknej akcii
sa
finančne (úhrada
p a m ä t n ýc h
tabúľ) a organizačne
zúčastnila
obec.
Hasiči
sa
dočkali novej
striekačky
a tak im držíme palce,
aby aj v nasledujúcom
roku s ňou dosahovali pekné výsledky v súťažiach.
Dlhoročné úsilie obce o zriadenie banko-
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matu v našej obci sa podarilo. Od momentu, kedy sa obec rozhodla zobrať úver na

stavebné akcie, snažili sme sa to spojiť aj
s možnosťou zriadenia bankomatu. Obec
na jeho umiestnenie ponúkla všetky svoje

priestory, budovy, ktoré spravuje. Podmienky bezbariérového prístupu, možnosť parkovať, nie slnečná strana ulice, či podmienka
nezasahovať do budovy v pamiatkovej zóne
a ďalšie, tieto boli dôvodom, prečo práve
predajňa FRESCH na námestí bola vybratá ako najvhodnejšia. Tu je potrebné spomenúť majiteľa pána Marcela Polomčáka,
ktorý túto
myšlienku
podporil
a
súhlasil s prenájmom
priestorov.
Obec aj v druhom polroku napreduje v príprave na elektronizáciu verejnej správy,
o ktorej aj toľko počúvame v masmédiách.

Ľubica - občasník
Tu len spomeniem, že obec sa rozhodla neisť cez štátom ponúkané projekty (DECOM)
ale rieši to samostatne v spolupráci s dodá-

máme správu, že aj v tomto roku obec spolupracuje pri ich značkovaní v našom katastri. Značila sa trasa z katastra Kežmarok

vateľom nášho informačného systému.
Spomeniem aj našu web stránku, ktorá už
mala starý grafický dizajn od júna 2010. Za

medzi Zlatnou (rybník) cez ulicu Pod lesom
do Tvarožnej.
Obyvatelia ulice „Nová Športová“ a „Nová
Jarná“ určite nepotešila správa z posledného obecného zastupiteľstva, že plánovaná
výstavba cesty a chodníkov na týchto uliciach sa v jeseni stopla. Hoci obec urobila úspešné výberové konanie, výhercovia
odstúpili od realizácie a krátky čas pred zimou už aj následnému v poradí neumožnil
tieto práce zrealizovať v tomto roku. Obec
plánuje po novej súťaži hneď v jarných
mesiacoch tieto akcie zrealizovať. Naviac
je odsúhlasený zámer, hneď na jar začať
aj investičné, rekonštrukčné práce na ulici Povstaleckej. K plánovaným akciám na
najbližšie obdobie ešte spomeniem zámer
riešenia rekonštrukcie verejného osvetlenia
v celej obci.
Výstavba však úspešne začala na ulici Sv.
Alžbety, hneď po ukončení a skolaudovaní inžinierskych sieti. Pribudne tak v našej
obci 29 rodinných domov.
Lesník, poslanec, obyvateľ z ulice Pod lesom Ján Krempasky sa pustil do zhotovenia a postavenia tzv. uvítacích tabúľ, ktoré
majú byť umiestnené pri vstupe do našej
obce na ulici Vrbovskej a Gen. Svobodu.

toto obdobie mala cez 24 000 000 návštev.
Za posledných päť rokov v rade bola hodnotená a aj päť krát ocenená. (4., 1., 3., 4.,
5. miesto). Samozrejme nehodnotí sa len
grafický dizajn ale aj ďalších 63 kritérií, ktoré si porota preveruje. Dňa 20. novembra
2017 dostala naša web stránka novú grafiku, nový dizajn. Pridali sme pre občanov
k doterajšej mailovej možnosti registrácie
aj možnosť bezplatného príjmu SMS správ.
Dúfam, že aj to pomôže naďalej naším občanom získavať informácie o dianí v našej
obci.
Pre milovníkov turistiky a cykloturistiky

pokračovanie na strane 8
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Prípravné práce začali a majú byť ukončené v najbližších dňoch.
Na záver chcem popriať všetkým spoluobčanom pokojné prežitie blížiacich sa Vianočných sviatkov, pevné zdravie a úspešný nový rok.
Autor: M. Kruk

NOVÉ PAMÄTNÉ TABULE V ĽUBICI

Obec, niekedy mesto Ľubica sa pekným kultúrnym podujatím okrášlila
13.10.2017 dvoma pamätnými tabuľami svojich významných rodákov
na priečelí Penziónu Leibic, ktorých
autorom je Mgr. art Ladislav Galko.
Teraz je Penzion Leibic vo vlastníctve rodiny Balabasovcov. Bývalá
evanjelická fara a škola, ktorú Balabasovci odkúpili a bez akýchkoľvek
dotácii vlastnoručne zrenovovali bol
pôvodne v 16. storočí Frőlichov dom.
V ňom sa narodil cisársko-kráľovský
matematik a astronóm Dávid Frőlich (1595-1648), priekopník vedeckého zemepisu v
Uhorsku, jeden z významných európskych tvorcov kalendárovej literatúry a priekopnícky
propagátor Koperníkovho héliocentrizmu. Potom sa rodina Frőlichovcov presťahovala do
Kežmarku a samotný Dávid Frőlich žil neskôr vo svojom dome na Hradnej ulici č.28.
Kežmarská spisovateľka PhDr. Nora Baráthová o Dávidovi Frőlichovi napísala peknú životopisnú knihu, ktorá sa na tomto podujatí predávala a doposiaľ je sprístupnená v našich
knihkupectvách. Po povojnovej násilnej deportácii spišských Nemcov v Ľubici ostalo iba
zopár evanjelikov a Evanjelická cirkev augsburského vyznania dlhodobo nemala prostriedky na renováciu schátralej budovy.“ Frȍlichov „dom bol v počiatku 18. storočia prebudovaný na evanjelickú školu a faru, kde býval a pôsobil ako učiteľ Matej Bredetzky a vyrástol jeho syn Samuel Bredetzky (1772-1812), významný stredoeurópsky osvietenský
prírodovedec, mineralóg, geograf, topograf, etnograf, jazykovedec, štatistik, učiteľ a spisovateľ, popredný predstaviteľ vlastivedného bádania európskeho mena, autor náboženskej
a pedagogickej literatúry prírodovedca, geografa a nakoniec výsoký cirkevný hodnostár,
ev. superintendent v Galícii. Rodina Bredetzkych sa presťahovala z Chminianskych Jakubovian do Ľubice s 5. ročným Samuelom aj preto, aby dochovala rodičov Samuelovej matky Zuzany Fábryovej. Odvtedy sa počas celého života Samuel Bredetzky cítil Ľubičanom.
Miloval predovšetkým Spiš, ktorý azda najviac spropagoval v cisárskej monarchii. Ľubicu
spomínal v svojich etnografických a jazykovedných prácach aj z pohľadu na ľubické nárečie. V jeho jazykovedných stopách ďalej pokračoval ďalší významný ľubický rodák Dr.
Viktor Lumtzer (1868-1897), ktorý má pamätník na Školskej ulici. Ľubičan a kežmarský
študent Samuel Bredetzky vo svojich povestných zborníkoch uviedol veľa dokumentov
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o histórii tejto obce. Ľubičanov opísal aj
ako významných pltníkov, ktorí splavovali po rieke Poprad a neskôr po Visle svoj
tovar až do Varšavy. Trvalo im to 10 dní.
Tiež sugestívne opísal pastiersky poriadok mladých Ľubičanov. Opisoval svoju
obec, Ľubické kúpele a celý Spiš. Najmä
uverejňoval geografické práce svojich kežmarských profesorov o Vysokých Tatrách.

Spolupráca s Ľubicou

Pri iniciovaní a samotnej organizácii celého podujatia odhaľovania pamätných tabúľ som
sa stretol s mimoriadnym záujmom a zanietením Ľubičanov. Ako zlatou niťou sa tiahla
ruka p. prednostu Ing. M. Kruka, ktorý manažérsky celé podujatie organizoval v spolupráci
so starostom Ing J. Kapolkom, predsedom kultúrnej
komisie Mgr P. Mrázikom, vedúcim experimentálneho divadla exTeatro Mgr. M.Hanáčkom, majiteľom
Penzionu & Cafe LEIBIC Jozefom Balabásom str. a
ml., Ľubickou televíziou, Ing. D. Cvekovou a ďalšími
Ľubičanmi, Vďaka za organizáciu patrí aj Združeniu
Euroregión Tatry, SDS Levoči a KDV Kežmarok. Ich
entuziazmus priam nadchol vzácnych hostí: primátora Kežmarku Mgr J. Ferenčáka, prednášateľku PhDr.
K. Kurdi PhD. z budapeštianskej univerzity, významných slovenských hvezdárov RNDr.
V. Rušína DrSc a ľubického rodáka Ing. Ľ.Klocoka CSc., dlhoročného člena tatranskej
Záchrannej horskej služby M. Matúšeka, známeho speleológa a geológa RNDr. S. Pavlarčíka CSc, oboch predsedov Spišského dejepisného spolku v Levoči PhDr. F. Živčáka a
doc. I. Chalupeckého a radu ďalších hostí tohto podujatia. Dokonca tu vznikol aj prvý popud pomenovať jeden z hvezdárskych tatranských astronomických objektov Frőlichovým
menom.
Penzion & Cafe LEIBIC
Dnes je Penzion & Cafe LEIBIC v Ľubici obohatený o historické artefakty a rozvíja sa
na báze historického turizmu. Chce udržiavať pamiatku života a diela oboch významných
osobnosti zriadzovaním vhodných expozícii z ich diela. Zaiste milo prekvapia domácich
a zahraničných návštevníkov, lebo ich dielo je žiaľ ešte našej verejnosti takmer neznáme.
Penzión je tiež jednou zo zástavok svätojakubskej púte do Compostely, kde sa vydávajú
pečiatky do púťových credenciálov.
Iniciátor a spoluorganizátor podujatia Milan Choma
Máte zaujímavú tému? Článok? Zaujíma Vás niečo?
Stačí, ak nám napíšete na mailovú adresu:
miroslav.kruk@obeclubica.sk
najneskôr do 15. marca 2018.
ročník I, číslo 2 - december 2017
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TAKTO SME KULTÚRNE ŽILI...
Obecný adventný veniec nám aj tohto roku
pripomína, že sa blížia najkrajšie sviatky roka

Na námestí pred požiarnou zbrojnicou v
predvečer prvej adventnej nedele, 2.decembra 2017 posvätili adventný veniec a
zapálili prvú adventnú sviecu. Už päť rokov tvrdíme, že náš veniec je najkrajší na
Spiši. Doteraz sa ešte nikdy, nikto neprihlásil, že má vedomosť o krajšom a väčšom.
Každoročne staviame konštrukciu venca z
dreva a zo živej čečiny. Veľdielo pripravuje
poslanec OZ Miroslav Zavacký spolu s niektorými poslancami a zamestnancami OcÚ.
Konečnú výzdobu robí a podľa najnovších
trendov veniec ozdobuje p. Andrea Suchá.
Podľa starostu obce zhotovením adventného venca zdôrazňujeme, že vianočné sviatky ne sú len o nakupovaní darčekov, ale
predovšetkým o spolupatričnosti. Starosta
Ján Kapolka zdôraznil, že zapálenie prvej
adventnej sviečky odštartuje celý rad predvianočných programov a podujatí v našej
obci. Adventný veniec vzdáva hold tomu,
kto je očakávaný a zároveň prichádza ako
víťaz. Rozlievajúce sa svetlo zo sviec adventného venca symbolizuje prichádzajúceho Ježiša Krista na tento svet. Adventný
veniec pred požiarnou zbrojnicou si môžete
pozrieť a na pár chvíľ sa pred ním pomodliť
do konca decembra.

Najviac sa na Mikuláša tešili deti
Sviatok sv. Mikuláša pripadá na 6. decembra. Obec Ľubica vo svojej tradícii obdarovať každé dieťa pokračovala aj v tomto roku.
Pre deti pripravila zaujímavé Mikulášske
popoludnie. Celý spoločenský dom Cultus
praskal vo švíkoch. V úvode si deti pozreli rozprávku Hansa Christiana Andersena
Statočný cínový vojačik v prevedení hercov
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divadla Babadlo z Prešova. Krehký príbeh
o láske, chrabrosti a odvahe odohrali herci
pre naše deti v stredu, na sv. Mikuláša o
16:00 hod. v spoločenskom dome Cultus.
V našej obci sme hneď po predstavení privítali sv. Mikuláša – vzácneho hosťa, ktorý
počas svojej dlhej púte prišiel pozdraviť aj
ľubické deti. Mikuláš neprišiel sám, sprevádzali ho čert a anjelici. Počas stretnutia stihol Mikuláš aj množstvo fotografií, veď každé dieťa túži mať pamiatku na sv. Mikuláša.
V závere stretnutia sv. Mikuláš rozdal všetkým deťom pripravené balíčky a rozsvietil
vianočnú svetelnú výzdobu v obci.

Naša obec sa rozžiarila
Obec Ľubica sa rozsvietila v deň sv. Mikuláša a ponúka aj nové prvky výzdoby. Obec
rozšírila vianočnú výzdobu, jej súčasťou je
nová svetelná fontána na Vrbovskej ulici.
Tak ako každý rok, aj v tomto roku je vyzdobená Ľubica na hlavnom námestí a naprieč
hlavnou cestou. Tam ostane výzdoba rovnaká ako predchádzajúce roky. Do výzdoby obec investuje podľa svojich možností.
Ústredný vianočný stromček, ktorý je aj na
ulici Pod Lesom
(v Zaľubici) a aj
celá svetelná výzdoba sa pýši nádhernou
modrou – bielou farebnosťou. Obec bude
vianočnou výzdobou vyzdobená približne
do polovice januára 2018.
Vianočná svetelná výzdoba 2017 – súťaž
Obec Ľubica aj v roku 2017 vyhlasuje
tradičnú súťaž vo Vianočnej svetelnej
výzdobe. Komisia vykoná prehliadku
obce 27.12.2017 od 16:00 hod.

Ľubica - občasník

TAKTO BUDEME KULTÚRNE ŽIŤ...

Pozvánka na adventný ekumenický Vianočný punč 2017
koncert 2017
Slovo advent môžeme vyjadriť slovami
príchod, čakanie alebo nástup. Pre nás to
znamená, že očakávame príchod Spasiteľa
Ježiša Krista. A práve toto čakanie si v našej obci obohacujeme adventným ekumenickým koncertom. Podpora dialógu a tolerancie medzi ľuďmi navzájom je odkazom
už tretieho adventného ekumenického koncertu. Tradíciu ekumenických koncertov v
Ľubici a jej iniciovanie stmeliť všetky cirkevné spoločenstvá v obci pod záštitou obce
Ľubica založil predseda kultúrnej komisie
Pavol Mrázik po dohovore s evanjelickým
farárom Romanom Porubänom v septembri
2015. Obec Ľubica nastúpila do projektu
ZUŠ A. Cígera v Kežmarku s tým, že oslovila poslednú rím.kat. cirkev, ktorú dovtedy
v tomto projekte zastrešenú nemali. A tak,
aj vďaka obci Ľubica a komisii kultúry, mládeže, školstva a športu v Ľubici vznikol v
spolupráci zo zainteresovanými stranami
(s predsedníctvom cirkevného zboru Ev.
Cirkvi a. v. na Slovensku Kežmarok, fília
Ľubica, rímskokat. farským úradom v Ľubici, gréckokat. farským úradom v Ľubici,
pravoslávnym farským úradom v Ľubici a
ZUŠ A. Cígera v Kežmarku) v našej obci
veľký projekt, na ktorý Vás srdečne pozývame. Stretneme sa v tretiu adventnú nedeľu,
17.12.2017 o 18:30 hod. v evanjelickom
a.v. kostole. Po koncerte Vás pozývame na
adventné pohostenie, ktoré bude v evanjelickej záhrade v smere od Mariánskeho
stĺpu. Myslíme si, že je veľmi aktuálne, obzvlášť v dnešnom svete plnom konfliktov a
dekadencie hodnôt ako takých ľuďom odkázať, aby medzi sebou nachádzali to, čo ich
spája a nie to, čo ich rozdeľuje.
P.S. – nezabudnite sa poriadne obliecť...

Tradícia podávania vianočného punču a
čaju v čase polnočnej svätej omše bola v
Ľubici založená v roku 2011. Starosta obce
spolu s poslanci OZ nenechávajú nič na
náhodu a aj tohto roku pripravujú Vianočný
punč 2017. Ten sa bude podávať bezplatne na námestí pred požiarnou zbrojnicou
všetkým občanom, ktorí sa zastavia cestou
z „polnočnej“. Služba pri naberačkách a
nádobách s nápojmi je už dnes pripravená. Tak ako po minulé roky sa tešíme na
stretnutie, kde si pri spoločnom stretnutí
môžeme zaspomínať a navzájom si blahoželať k vianočným sviatkom. Pobyt pri punči aj tohto roku spríjemnia deti preoblečené za biblické postavy. Atmosféru v živom
Betleheme dotvoria živé zvieratká, ktoré
prinesie sl. Miriam Krempaská. O kultúrny
program v podobe vianočných kolied sa
postará mládežnícky spevokol. Darčekom
bude aj laserShow, ktorú pre občanov pripraví ľubičan p. Miroslav Marhefka. Tešíme
sa na Vás po „polnočnej omši“ na Vianočnom stretnutí pri punči.

Živý Betlehem okrášli v našej obci aj
tohtoročné Vianoce
Už po piaty krát zažijú Ľubičania, ale i návštevníci našej obce príjemnú sviatočnú
atmosféru aj mimo svojich domovov. Pred
požiarnou zbrojnicou bude nainštalovaný
Betlehem, ktorý bude skrášľovať atmosféru
v Ľubici počas celých Vianočných sviatkov.
Najznámejšie betlehemské postavy – Mária, Jozef a malý Ježiško budú spolu so
zvieratami pripomínať príbeh Narodenia
Ježiša Krista po polnočnej omši, keď budú
poslanci OZ a starosta obce podávať
pokračovanie na strane 12
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vianočný punč, na 1. sviatok vianočný a na
sv. Štefana. Betlehem bude námestie
skrášľovať až do 7. januára 2018.

Silvester 2017
Oslavy Silvestra a vítania Nového roku
2018 budú tak ako každý rok na námestí
pred požiarnou zbrojnicou v čase od 23:30
do 02:30. O polnoci prednesie svoj príhovor starosta obce Ján Kapolka a nebude
chýbať ani tradičný ohňostroj. Na program
vyčlenila obec z rozpočtu cca 800 €, z toho
ohňostroj bude zhruba za 350 €. Bude taký,
ako každý rok. O bezpečnosť sa bude v po-

sledný deň roka starať hliadka obecnej polície a naši dobrovoľní hasiči. Viac o pripravovanom programe prezradí referát kultúry
počas najbližších relácií TV Ľubica.

Novoročný koncert 2018
Novoročný koncert organizuje obec Ľubica.
Pripravujeme ho na záver sviatočných dní,
7. januára 2018. Novoročný koncert bude
v podaní Slovenského kresťanského speváckeho zboru KRÉDO – VIRUJU o 17:00
hod. Miesto konania koncertu oznámi referát kultúry v dohľadnej dobe.
PaedDr. Pavol Mrázik

KULTÚRA V OBCI
Mariášový turnaj
V sobotu 9. septembra sa v našej obci konal mariášový turnaj, ktorého sa tohto roku
zúčastnilo 27 členov mariášového klubu
Vysoké Tatry. O pohár starostu obce sa
súťažilo podľa zaužívaných pravidiel – 5
kôl v trvaní 50 minút. Organizátorom akcie
bol, ako každoročne, päťnásobný majster
Slovenska – Michal Skybjak, ktorý hráva
kráľovskú kartovú hru už celých 15 rokov.
Po niekoľkohodinovom maratóne vyšiel
spomedzi hráčov ako víťaz Jaroslav Tkáč.
Druhé miesto obsadil Alexander Precák,
no a na treťom mieste sa umiestnil Štefan
Britaňák.

Beh Ľubicou
September už tradične patrí športovému
podujatiu „Beh Ľubicou“. V piatok 29. septembra sa na štartovacej čiare stretlo v
jednotlivých kategóriách viac ako 300 súťažiacich z 15 škôl. Žiaci 1., 2. a 3. ročníka
súťažili v behu na 450 m. Žiactvo 4. a 5.
ročníka pretekalo na trati dlhej 600 m. Žiaci a žiacky 6. a 7. ročníka mali pred sebou
12 ročník I, číslo 2 - december 2017

náročnejšiu 1200 m dlhú trať, no a ôsmaci, deviataci, dorastenci a dorastenky čakal 2500 m dlhý okruh. Veríme, že obec si
spolu so ZŠ tradíciu uchová a na ďalší rok
sa na štartovacej čiare opäť stretnú atléti
najrozličnejších vekových i výkonnostných
kategórií.

Ľubica si uctila významných krajanov
Na priečelí kaviarne Leibic boli v piatok 13.
októbra slávnostne odhalené pamätné tabule vzdávajúce úctu Samuelovi Bredetzkemu – jednému z popredných predstaviteľov vlastivedného bádaniu v Uhorsku a
Dávidovi Frölichovi – ľubickému rodákovi,
ktorý podnikol prvý známy horolezecký výstup na tatranský štít. Iniciátorom podujatia
bol pán Mgr. Milan Choma. Medzi pozvanými hosťami bola i profesorka histórie z budapeštianskej univerzity – Krisztina Kurdi
a tatranský astronóm Ľubomír Klocok. Tí
sa spolu so starostom obce – Ing. Jánom
Kapolkom ujali slávnostného aktu odhalenie. Program otvorili herci z divadla ExTeatro scénickou kompozíciou pod názvom
Život v kameňoch. Nasledovala prednáš-

Ľubica - občasník
ka o Bredetzkeho živote a diele, v úvode,
ktorej vyslovila niekoľko slov známa historička. Nato sa slova ujal organizátor akcie.
Z jeho úst napokon odzneli i informácie o
prevratných činoch Dávida Frölicha. Obaja
dejatelia si zaslúžia pozornosť nielen nás,
ale aj celej Európy, pretože svojho času to
boli vynikajúci občania s vysokým kreditom
múdrosti, šikovnosti, vedeckej slávy i vysokej profesionality vo viacerých odboroch
ľudskej činnosti.

Anna Skasková. V úvode stretnutia privítal prítomných hostí starosta obce Ing. Ján
Kapolka, nato sa slova ujal predseda kultúrnej komisie PaedDr. Pavol Mrázik. V závere oficiálnej časti programu si oslávenci
prezvali z rúk pána starostu malú pozornosť
v podobe kvetiny a darčekovej poukážky a
nasledoval kultúrny program v podaní folklórneho súboru Zvonárka. V príjemnej atmosfére sa nieslo celé popoludňajšie posedenie.

Október – mesiac úcty k starším

DFS Zvonárka oslávil 10 rokov od svojho založenia

Mesiac október oslavujeme ako mesiac
úcty k starším. Oprávnene – hoci by sme
tak mali konať počas celého roku a nielen v
jeho určitú časť. Pri príležitosti osláv pripravila obec pre skôr narodených bohatý kultúrny program. V nedeľu 15. októbra sme si
v spoločenskom dome Cultus uctili našich
seniorov. V úvode programu sa predstavili žiaci materskej školy, ktorí prítomných
potešili krátkym umeleckým prednesom.
Program obohatili svojím vystúpením i žiaci
IV.A a IV.B triedy. Záver zas patril žiakom
zo Základnej umeleckej školy. Členovia kultúrnej komisie obdarovali návštevníkov pri
odchode kvetinami a pozdravmi, ktoré zhotovili žiaci základnej školy.

Stretnutie starostu obce s jubilantmi
V utorok 14. novembra sa v spoločenskom
dome Cultus konalo Stretnutie starostu
obce s jubilantmi, ktorí v tomto roku dovŕšili
alebo dovŕšia 65, 70, 75, 80 a viac rokov.
Tento rok sa okrúhlych narodenín dožilo
viac ako sto seniorov. Posedenia sa zúčastnilo 45 jubilantov, ktorí si v príjemnej
atmosfére zaspomínali na uplynulé roky
života. Najstaršou pozvanou bola Mária
Lesná, ktorá v tomto roku oslávila 96 rokov,
no a najstaršou prítomnou zas 94-ročná

Vo štvrtok 16. novembra usporiadali súčasní ale i niekdajší členovia súboru v spoločenskom dome Cultus stretnutie, ktorým
oslávili významné jubileum. Slávnostný
večer otvorila a prítomných hostí privítala
vedúca súboru Lujza Šoltésová. Nasledoval príhovor riaditeľky Základnej školy –
PaedDr. Anny Fedorovej a starostu obce
– Ing. Jána Kapolku. Celý večer sa niesol
v dobrej nálade, k čomu svojim spevom
a tancom prispeli ako súčasní tak i bývalí
členovia. Počas desiatich rokoch sme mali
možnosť zazrieť folklórny súbor Zvonárka
na desiatkach kultúrnych podujatí, akými
je napríklad Stretnutie starostu obce s jubilantmi, Október – mesiac úcty k starším,
Deň matiek, Vynášanie Moreny a mnohé
iné. Súbor funguje popri Základnej škole v
Ľubici a v súčasnosti združuje 22 členov vo
veku od 6 do 12 rokov, ktorých spája láska
k folklórnemu dedičstvu našich predkov.
Blašková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Aký bude nový školský rok 2017/2018?
Každý
začiatok školského roka
je zvláštny,
ale začiatok
tohto
školského roka
2017/18 bol
mimoriadne
zaujímavý a
nevšedný.
Od roku 1989
nezačal ani
jeden školský rok tak, že by školstvo nemalo svojho ministra. 31. augusta podal demisiu osemnásty minister školstva a v tomto
čase už máme vymenovaného devätnásteho ministra školstva v ére demokratického
Slovenska.
Začiatok tohto školského roka nie je poznamenaný len výmenou ministra školstva a
vládnou krízou, či krízou politických hodnôt
a svetovými akútnymi problémami, akými sú
migrácia, terorizmus, extrémizmus, otepľovanie atmosféry, nebezpečenstvo vojny, ale
aj značnými zmenami vo vnútri školského
systému na Slovensku. Veľké očakávania
boli a sú od novej reformy školstva, ktorej
základy poradcovia ministra školstva spísali do dokumentu „Učiace sa Slovensko“.
Reformné zmeny sa majú týkať aj základných škôl. Dokument prešiel rozsiahlym
pripomienkovým konaním a už koncom augusta mal byť predložený ucelený reformný materiál. Autori dokumentu si prajú, aby
nový minister pokračoval v snahe presadiť
myšlienky obsiahnuté v tomto dokumente,
ale všeobecne cítiť v pedagogickej spoločnosti určitú skepsu, či sa bude pokračovať
v reforme školstva. Doteraz nebola jasne
14 ročník I, číslo 2 - december 2017

vyslovená podpora tohto dokumentu predstaviteľmi vlády SR, aj keď reforma bola
avizovaná v Programovom vyhlásení vlády
SR. Rovnako sú diskutované také zmeny
v školstve, ako navýšenie hodín dejepisu,
nový vzdelávací program pre materské školy, a takou diskusiou bola aj rozprava o tom,
akým typom písma písať.
V tomto školskom roku čaká žiakov nové
meranie PISA 2018 (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných
žiakov ZŠ a SŠ), ktorej hlavnou sledovanou
oblasťou je čitateľská gramotnosť, ale aj
prvýkrát zisťovanie podmienok práce učiteľov, ich názorov na školskú politiku, pozitíva
a negatíva práce - TALIS 2018, ktorá bude
realizovaná formou online dotazníkového
prieskumu učiteľov a riaditeľov škôl ISCED
2. Získa sa tak medzinárodne porovnateľný obraz o postojoch a názoroch učiteľov v
rozličných krajinách.

Okrem týchto nových meraní sa uskutočnia
aj „klasické testovania“ T5-2017 a T9-2018.
Základné školy vzdelávajú žiakov 1., 2. a 3.
ročníka a 5., 6. a 7. ročníka podľa inovovaných vzdelávacích programov. Žiaci, ktorí v
školskom roku 2017/2018 navštevujú štvrtý
ročník (1. stupeň ZŠ) a ôsmy a deviaty ročník (2. stupeň ZŠ), sa do ukončenia stupňa
vzdelávania vzdelávajú podľa ŠkVP vypracovaných podľa doteraz platných ŠVP pre
základné školy.
Na základe inovovaného ŠVP v našej ZŠ v
7. ročníku okrem anglického a nemeckého
jazyka vyučujeme aj ruský jazyk, v 9. roč.
na základe nariadenia MŠVVaŠ SR sme
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navýšili počet hodín dejepisu na 3 hod. týždenne.
Školské zariadenia, ktoré sú originálnou
kompetenciou obce, t. j. školská jedáleň,
školský klub detí a CVČ svojou činnosťou
v priebehu školského roka významne pomáhajú komplexnej starostlivosti o našich
žiakov.
Prostredie a
podmienky, v
ktorých žiaci
trávia voľný
čas, výrazne
ovplyvňuje
utváranie ich
osobností,
názorov, charakterových
čŕt ústiacich
do
určitej
hodnotovej
orientácie. A
tak v CVČ ponúkame nielen našim žiakom 28 záujmových útvarov
(krúžkov). Novinkou v tomto roku je futbalový krúžok pre mladších, starších žiakov a
dorast. Prostriedky CVČ, ktoré nám poskytne zriaďovateľ, chceme využiť na náklady
športových, vedomostných, umeleckých a
iných súťaží, exkurzie, výchovné programy.
Školský klub detí svojou činnosťou potvrdzuje, že to nie je iba úschovňa detí, ale
zariadenie, ktoré zmysluplnou činnosťou
vytvára priestor na trávenie popoludňajšieho času, keď rodičia sú ešte v práci. Aj v
tomto školskom roku činnosť ŠKD ponúkame od 6.30 hod. (ranná zberná trieda).
Na príchod nového školského roka sme
sa pripravovali už počas letných prázdnin,
kedy škola žila čulým pracovným ruchom.
V letných mesiacoch bola prevedená rozsiahla oprava bazénových šatní, úprava
administratívnych a vstupných priestorov
- žiacke a učiteľský vchod, rekonštrukcia

zariadení na osobnú hygienu žiakov na II.
poschodí. Nielen pre nových žiakov
sme vymaľovali triedy, vymenili svietidlá za
úspornejšie, doplnili žalúzie. Poopravovali
a odstránili sme nedostatky aj v niektorých
častiach chodieb, v šatniach pri telocvični a
školskej kuchyni. V exteriéri školy boli nainštalované odpadkové koše a stojany na
bicykle.
Štvrtého septembra nastúpilo do našej ZŠ
436 žiakov z toho 71 prváčikov, 41 učiteľov
sa pustilo do každodennej práce, zazvonil
zvonček v škole, kuchárky začali variť zdravé obedy, upratovačky vyzametajú kilometre chodieb a tried a školník dozerá na to, či
všetko beží ako má...
Tak sa žiada popriať všetkým týmto „školákom“, aby chodili do školy s úsmevom, radosťou, aby sa tešili na kamarátov, učiteľov,
žiakov, na to, čo nové sa naučia.

Žiada sa im popriať, aby dostali dobrého
ministra, ministerku, dobrých vedúcich,
pokračovanie na strane 16
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riaditeľov, chápajúcich a spolupracujúcich
rodičov a veľa peňazí... Aby sa škola skutočne stala „dielňou ľudskosti“ a nie strojky-

ňou stresov, nepokojov, napätia, šikanovania, vyhorenosti, ľahostajnosti a rezignácie.
Práca učiteľa je nadčasová. Vieme, že svet
má a bude mať ťažkosti, a tak povinnosťou
učiteľa je pripraviť deti a mladých ľudí na to,
aby sa vedeli vo svete orientovať, aby dokázali odolávať zlu sveta, aby ostali sebou aj
pri masívnych spôsoboch manipulácie, aby
nezabudli na to, že zmyslom života je múdrosť, tvorivosť a dobro, ktoré poskytujeme
druhým.
PaedDr. Anna Fedorová
riaditeľka ZŠ

MATERSKÁ ŠKOLA
Materská škola je ako prvá „ škola“ s ktorou
sa dieťa vo svojom živote stretáva. Výchovou sa usiluje rozvíjať celú osobnosť, všímajúc si konečný cieľ človeka, ako aj dobro
spoločnosti, ktorej je členom a na ktorej činnosti bude mať účasť, keď sa stane dospelý. Tajomstvo výchovného úspechu MŠ je
v postoji k dieťaťu, človeku a v snahe vžiť sa
do ich sveta „ťažkostí“ a radosti. Každé dieťa dobré či neposlušné, potrebuje niekoho,
o koho sa môže oprieť. Doma rodičov a v
škôlke svoje učiteľky. Dieťa potrebuje niekoho, komu môže dôverovať, komu môže
otvoriť svoje srdce. Inými slovami hľadá
človeka, ktorý by ho mal rád, ktorý by ho
bral vážne, podal mu ruku a zaobchádzal
s ním slušne. Veľký vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa má prostredie, v ktorom je
vychovávané. Preto sa v našej materskej
škole snažíme vytvárať príjemnú atmosféru
bez rušivých momentov, so zameraním na
vytvorenie dostatočného priestoru na tvorivé hry a činnosti. Práve pri tvorivých hrách
vzniká možnosť viesť deti k prosociálnemu
správaniu nielen v interakcii dieťa - dieťa,
ale aj dieťa - dospelý. Deti majú práva, ale aj
povinnosti, plnenie ktorých sa od nich očakáva. Aj naďalej pracujeme podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 a Škol16 ročník I, číslo 2 - december 2017

ského vzdelávacieho programu „Slniečko“.
Pri plánovaní výchovno vzdelávacej činnosti vychádzame z kvalitnej diagnostiky detí,
čo už zvládajú, čo je pre ne nové, v čom
majú medzery. Deti podnecujeme otázkami
tak, aby získali dojem, že k objaveniu podstaty vecí a javov prišli sami.
4. Septembra sme slávnostne zahájili školský rok 2017/2018. V mesiaci október si
deti MŠ častejšie ako inokedy opakujú slová
dedko - babka , starký - starká. Poďakovaním svojím starým rodičom bolo vystúpenie
našich 5.a 6. ročných detí v spoločenskom
dome Cultus. Toto príjemné nedeľné popoludnie bolo spríjemnené programom plným
piesní, básní a tancov, ktoré deti nacvičili
spoločne s pani učiteľkami. Všetci starí rodičia si odniesli nielen pekný zážitok
z vystúpenia svojich vnúčat, ale aj krásny
darček, ktorý im deti vytvorili. Darčekom
im vyjadrili svoju lásku a vďaku za ich starostlivosť. V rámci dopravnej výchovy sme
zorganizovali na ulici Školskej súťaž v jazde na kolobežkách. Súťaž prebehla v dvoch
disciplínach, v ktorých si deti overili svoju
rýchlosť, šikovnosť, bojovnosť a odvahu....
Odmenou okrem sladkostí bola okružná
jazda Ľubicou na hasičskom aute, riadeným členom pánom Jánom Andrášom.
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V rámci spolupráce ZŠ s MŠ sa na školskom dvore ZŠ uskutočnila „ šarkaniáda“.
Deti si za krásneho počasia „ babieho leta“
púšťali šarkanov, ktorých si svojpomocne
vytvorili. Bolo to krásne dopoludnie plné
pohybu a radosti z lietajúcich šarkanov.
Z iniciatívy slovenského výboru Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať „ Deň detí materských škôl“. Oslavy tohto dňa sa tento rok
zúčastnila aj naša materská škola. V rámci
tohto dňa sa 7. Novembra 2017 uskutočnila
spoločná diskotéka, rôzne tvorivé hry a činnosti, ochutnávka ovocných a zeleninových
šalátov a pre rodičov pripravili pani kuchárky ochutnávku nátierok, ktoré deti jedia počas celého školského roka.
V mesiaci november navštívila našu škôlku
canisterapeutka. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Deti sa naučili ako sa zblížiť so psom, ako sa ho nebáť,
ako sa k nemu približovať, ale aj opačne,
aby sa pes nebál ich. Vysvetlila im, ako sa
pes správa v určitých situáciách, prečo psa
neťahať za chvost, nedráždiť ho, keď je za
plotom... Táto beseda sa deťom veľmi páčila. Naša materská škola sa zameriava
primárne na zážitkové učenie. Praktické
aktivity sú každodennou súčasťou nášho
života.

Čo nás ešte čaká v mesiaci december?
Dňa 6. decembra privítame v našej MŠ „
Svätého Mikuláša“, na ktorého sa deti veľmi
tešia. Nacvičujú spolu s pani učiteľkami vianočné pesničky a básničky, zdobia interiér
a exteriér vianočnou výzdobou. Vianoce
patria k najkrajším sviatkom v roku. Okrem
neopakovateľných chvíľ strávených v kruhu najbližších, je ich atmosféra spojená
s rúškom tajomstva a tradícií, ktoré sa snažíme deťom každý rok pripomenúť. S deťmi si pripravíme vianočný stôl, na ktorom
nemôžu chýbať vianočné dobroty. Pri vianočnom stromčeku počúvame a spievame
si vianočné koledy a otvárame si darčeky.
Výchova je vecou srdca. Niet nič lepšie pre
výchovu mladého človeka, ako mu dávať
lásku, pochopenie, porozumenie a úctu.
Osobne pre každého: Ak sa budeme riadiť
týmito slovami my učitelia, máme nádej,
že úspešná výchova je možná i v dnešnej
dobe. Záver môjho príspevku ukončím odkazom J.A. Komenského:
„ Začiatkom a koncom našej didaktiky nech
je hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale deti sa viac
naučili, aby bolo v škole menej zhonu, nechuti a márnej práce, viac voľného času
a potešenia zo zaručených úspechov“.
Mária Zelinová, učiteľka MŠ

Máte zaujímavý článok, príspevok do časopisu?
Chcete sa s ním podeliť s ostatnými?
Máte námet na tému, článok, deje sa okolo Vás niečo zaujímavé?
DAJTE NÁM VEDIEŤ!
na mailovú adresu:

lubicadnes@gmail.com
poprípade v podatelni obecného úradu v Ľubici
ĎAKUJEME
ročník I, číslo 2 - december 2017
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ORGANIZÁCIE V OBCI - Hasiči
,,Celý život pre pár sekúnd.“

Sekundy v našom živote si malo ľudí uvedomuje, zamýšľame sa nad minútami, hodinami až dňami. Neuvedomujeme si, že
aj sekundy môžu byť krásne, podstatné, no
zároveň plné energie. Sekundy či stotiny,
ktoré dokážu ovplyvniť pocity človeka, či už
smutné, alebo naopak radostné.
Tento
citát:
,,Celý život pre
pár sekúnd“ je
aj pre nás, dobrovoľných
hasičov, výstižný.
Šport, ktorému
sa
venujeme
nám ukázal, že
aj pár sekúnd
je podstatných.
Bojujeme, trénujeme tvrdo celý život aby
sme za pár sekúnd dokázali, že to stojí za
to. Tento šport nie je len o tréningoch či ťažkej práci, ale aj o čase, kedy sme s ľuďmi,
ktorí si vzájomne pomáhajú a tvoria jednu
rodinu.
Dobrovoľný hasičský zbor v Ľubici je jeden
z mála, ktorý sa venuje hasičine naplno.
Jeden z mála, kde približne 30 mladých
ľudí pracuje súdržne, kde sa 30 ľudí vzájomne podporuje a venuje sa niečomu čo
miluje. Veď, ktorá obec sa môže pýšiť troma
ženskými a jedným mužským družstvom?
Naša tvrdá práca, tréningy sa aj v sezóne
2017 podpísala úspešnými výsledkami.
Sezónu okúsili aj mladšie ženské družstvá.
Hasičský šport robia s láskou a preto ich
neodradili neúspechy. Neúspech ich posúval stále vpred. Bojovnosť, súdržnosť a
trpezlivosť ich priviedla k úspechom. Začiatok úspechu bola práve nočná hasičská

súťaž v Ľubici, kedy zvíťazili. Úspechom
bolo aj víťazstvo okresnej súťaže, postup
na krajskú súťaž, kde tretia priečka patrila
práve im. Dievčatá nabrali skúsenosti, poučili sa na vlastných chybách a ponechali
si krásne spomienky. Hrdo reprezentovali
našu obec a veríme, že ju budú reprezentovať aj naďalej.
Ženy, ktoré pôsobia v DHZ Ľubica štvrtý
rok, tak práve sezóna 2017 bola tá, ktorú
očakávali. Po celu sezónu bojovali o prvenstvo v OHL KK, čo sa im následne podarilo
opakovane, kedy 1. miesto im patrilo aj v
roku 2016. Víťazi mali zabezpečený postup
na Východoslovenskú súťaž, kde naše ženy
s medailu nezískali, no 5. miesto im zaslúžene patrilo. Dokázali sa prebojovať aj na
jednu z najväčších súťaži ,,Slovenský super
pohár v Kútoch“, kde obsadili 16-tú priečku.
Družstvo mužov, ktorí taktiež v dresoch
DHZ Ľubica, zažiarili na súťažiach. Konkurencia je síce príliš veľká, no našich Ľubičanov, to neodrádza. Nemôžme povedať,
že tento rok bol neúspešný, boli aj úspechy, ktoré ich po neúspechu posúvali stále
vpred.
K nám, dobrovoľným hasičom, nepatria len
športové súťaže. Je mnoho aktivít, ktorým
sa venujeme súčasne. Pomáhame obci na
rôznych akciách, zúčastňujeme sa brigád,
zasahujeme pri požiaroch... Aktivity, ako aj
udržiavanie tradícií (svadby, slávnosť Sv.
Floriána, ples hasičov, rahunky, vianočná
kapustnica...)
Keď, mnoho ľudí počuje „dobrovoľná činnosť“ myslí si, že je to strata času. No za
dobrovoľnosťou sa skrýva pocit šťastia, radosti. Tieto pocity nás napĺňajú, robia z nás
dobrosrdečných ľudí.
DHZ Ľubica nás naučila, vážiť si ľudí, pomáhať si vzájomne, podporiť sa, byť pre niekoho oporou, udržiavať dobré vzťahy,
pokračovanie na strane 20
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kolektív. Zanecháva v nás spomienky, za
ktoré vďačíme všetkým, ktorí nás podporujú, sledujú naše úspechy ale aj neúspechy.
Ďakujeme obci za podporu. Hasičský šport
nie je lacný, financie sú veľké. Sú obce,
ktoré nemôžu financovať mladých hasičov
a tak si mladí hasiči sponzorujú veľa veci

samí. Naša obec nás podporuje aj z finančnej stránky, začo by sme sa tak tiež chceli
poďakovať.
,,Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“
Olekšáková

Bohu na slávu blízkemu na pomoci,
sú hasiči vo dne v noci,
Nebojácne k živelnej pohrome člen tejto organizácie kráča
nevadí, že pri tom riskuje, že sa zašpiní,
zraní, zmáča.
Či je to oheň, povodeň, alebo iné nešťastie,
počet takýchto oduševnených ľudí rastie
a práve v takejto chvíli,
zrazu sú k sebe všetci milí!
Ten čo sa hneval pomáha,
pomocnú ruku nepriateľovi podáva!
Technika veľa dokáže,
ale len vtedy ak ju má kto vytiahnuť z garáže!
Bez obsluhy je zbytočná aj keď potrebná,
buďme radi, že aj naša obec takýchto dobrovoľníkov má!
Čo sa preukázalo aj počas uplynulého
polroka.
Na úkor svojho
voľného času sa
zanietení
starší,
ale hlavne mladší členovia nášho
zboru
zúčastnili
niekoľkých brigád.
Priestory zbrojnice vo veži, sklad, dielňu
a samotné garáže sme viackrát upratali.
Začiatkom decembra sme vyčistili strechu
a ríny na budove, pretože boli zanesené blatom a konármi. Po tejto skúsenosti
môžeme tvrdiť, že odkedy bociany nenosia deti nosia špinu, ale aj tak patria tieto
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vtáky k obecnej zbrojnici a nejeden turista
si ich roztomilé hniezdo fotí. V septembri
boli dvaja dobrovoľníci po dohode vedenia
obce a správy Vojenských lesov a majetkov
v Kežmarku s cisternovým vozidlom preplachovať a čistiť potrubia pod cestou v doline
Venglaibtz. Funkčnosť techniky bola pravidelne preskúšaná a pokazené sme opravili.
Vymenili sme duše a pneumatiky na vozidle Praga RN, dorobili sa smerové svetlá ,
nastavili a znovu pregitovali i nastriekali
dvere tohto vozidla. Najviac sa o to zaslúžil, samozrejme okrem iných členov Juraj
Drugáč vďaka ktorému bolo aj cisternové
vozidlo Tatra 138 pripravené na kontrolu
STK ktorou úspešne prešlo napriek niektorým komplikáciám . Pri ich oprave pomohli
bezplatne aj iní obyvatelia obce aj keď nie
sú členmi nášho zboru. Stále čakáme na
repas tohto vozidla, ktorý sľúbilo ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Záchranné vozidlo Iveco prešlo tiež pravidelnou
servisnou kontrolou. V Malom Slavkove
bolo školenie strojníkov a obsluhy generátorov ktorého sa tiež zúčastnili ôsmi určení
hasiči z Ľubice. Od júla majú naši súťažiaci
pokračovanie na strane 25
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TAK TO VIDÍM JA
OTÁZKA „JUH“

Otázka
,,
JUH“
dlhodobo
traumatizuje
vzťahy medzi
obcou Ľubica a mestom
Kežmarok.
Zložitosť tejto otázky v
právnej
rovine navyše
umožňuje jej
zneužívanie
v politickom boji, čoho sme boli opakovane
svedkami už niekoľkokrát za posledných 25
rokov. Vždy sa nájde politik, ktorý “ vidí“
ľahké východisko z tejto zložitej situácie,
samozrejme ale iba v prípade, ak ho ľudia
v nadchádzajúcich voľbách podporia. A
tak sa zas a znova rozdúchavajú vášne
ľudí žijúcich v tejto lokalite v záujme krátkodobých záujmov politikov pôsobiacich
na rôznych úrovniach. Výsledkom je stav,
v ktorom mesto Kežmarok síce poberá podielové dane aj za časť tejto lokality, ktorá
sa po právnej stránke nachádza v katastrál-

nom území obce Ľubica, ale investovať do
obnovy infraštruktúry v tejto časti nemôže,
keďže sa nejedná o majetok mesta. Naopak obec Ľubica by obnovu infraštruktúry
v tejto lokalite z toho istého dôvodu urobiť
mohla, ale nemá na to prostriedky, keďže
podielové dane končia v pokladni mesta
Kežmarok. A tak ľudia strácajú záujem o
riešenie tohto problému, pretože nevidia
východisko z tohto spletenca právnych stanovísk a mediálnych kampaní. A možno to
tak aj niekomu vyhovuje. Lenže tam, kde
niekto získava výhodu, zákonite musí byť aj
niekto, kto na tom stráca. A tu sú tými čo
strácajú jednoznačne tí, ktorí v danej lokalite žijú. Pritom stačí len rešpektovať existujúci právny stav. Ako je to možné, že ľudia
žijúci na katastrálnom území obce Ľubica
sa rozhodnú prihlásiť k trvalému pobytu tak,
ako keby žili v katastrálnom území mesta
Kežmarok. Neviem, či by sa našiel niekto,
kto žije napríklad v katastrálnom území
obce Spišská Teplica, a napriek tomu by sa
prihlásil k trvalému pobytu v meste Poprad
v presvedčení, že on je Popradčan. Za podmienky dodržiavania zákona jednak zo
pokračovanie na strane 22
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strany občana, ale hlavne zo strany príslušných obcí je nemožné aby k takejto situácii
došlo. Táto situácia je absurdná, pretože
ak sa môže niekto, kto žije v katastrálnom
území obce Ľubica a je prihlásený k trvalému pobytu v meste Kežmarok, môže sa na
základe tohto princípu prihlásiť k trvalému
pobytu v ľubovoľnej obci, či mestu v rámci
našej republiky a možno aj celého sveta.
Veď prečo by nemohol žiť v katastrálnom
území obce Ľubica a zároveň byť prihlásený k trvalému pobytu napríklad v Holumnici, Poprade, či Bratislave a možno aj
v Paríži či Viedni. V tejto otázke jednoducho neexistuje možnosť voľby, pretože ak
niekto reálne žije na katastrálnom území
nejakej obce, tak by tam mal mať aj trvalý
pobyt. Kontrolovať súlad týchto podmienok
by mal prostredníctvom presadzovania zákona v prvom rade štát, no dopláca na život v takejto schizofrénii hlavne konkrétna
komunita ľudí žijúca na takomto území. S
touto schizofréniou súvisí práve poberanie
podielových daní a vzťah konkrétnej obce
k majetku, ktorý slúži ako infraštruktúra
každému, kto v tejto lokalite žije. Jednoducho povedané, ak chcem aby sa lokalita v
ktorej žijem mala šancu rozvíjať, nemôžem
sa hlásiť k trvalému pobytu v inej lokalite,
lebo tým zákonite presmerujem podielové
dane, ktoré by mali slúžiť na rozvoj tej oblasti, v ktorej reálne žijem, do oblasti, kde
som prihlásený k trvalému pobytu. A tu je
celá podstata problému. Prihlásením sa k
trvalému pobytu v inej lokalite ako žijem reálne okrádam samého seba v slepej viere v
nereálne sľuby. Splnenie týchto sľubov je za
súčasného právneho stavu možné vďaka
medzinárodným záväzkom len na základe
súhlasu zastupiteľstiev dotknutých obcí. O
tejto podmienke vie väčšina zodpovedných
politikov počínajúc obecnou úrovňou. Dnes
už neplatia časy, keď na zmenu hraníc katastrálnych území stačilo rozhodnutie vlády
príslušného štátu. Práve takéto rozhodnutia
22 ročník I, číslo 2 - december 2017

na lokálnej úrovni pripravili obec Ľubica za
posledných cca 70 rokov o územie o rozlohe cca 22 hektárov. Pre lepšiu predstavu o
ktoré územie ide predkladáme mapku, ktorá znázorňuje jednak hranicu katastrálnych
území Ľubica a Kežmarok k rokom cca
1950 a takisto aj hranicu dnešnú. Z mapy
je jasne vidieť, že pôvodná hranica kopírovala koryto Ľubického potoka (znázornená
červenou čiarou) a následne pokračovala
pozdĺž dnešnej Kukučínovej ulice smerom
k záhradkárskej osade. Počas uplynulých
rokov bola táto hranica opakovane posúvaná. V súčasnosti platný stav je znázornený modrou čiarou. A tak sa časť Ľubickej
cesty, ako aj priľahlé ulice (Komenského,
Zochova, ...), v súčasnosti nachádzajú v
katastri mesta Kežmarok. Keďže ide o územie o rozlohe cca 22 ha, tento posun katastrálnej hranice v neprospech obce Ľubica je dodnes obyvateľmi obce vnímaný ako
nespravodlivý. Preto je otázka akéhokoľvek
posunu katastrálnej hranice vnímaná obyvateľmi veľmi citlivo. Obdobne je to aj s
hranicou, ktorá prechádza sídliskom Juh.
Hoci táto hranica sa za posledných cca 70
rokov nemenila, práve nerešpektovanie jej
významu komplikuje život ľuďom, ktorých
bytmi prechádza. Práve z týchto ľudí si niektorí politici (možno nevedome) robia rukojemníkov v spore medzi obcou Ľubica a
mestom Kežmarok. Práve v snahe pomôcť
týmto ľudom obecné zastupiteľstvo obce
Ľubica schválilo uznesenie č.110/5/2016,
ktoré umožňuje posun katastrálnej hranice
do najbližšej steny bytu bytového domu tak,
aby bolo jasné do ktorého katastrálneho
územia príslušný byt patrí. Práve to umožní
ľuďom žijúcim v týchto bytoch dostať sa z
tejto patovej situácie. Škoda že zastupiteľstvo mesta Kežmarok nebolo do dnešného
dňa schopné prijať obdobné uznesenie. Iba
tento krok umožňuje riešenie tejto situácie.
Prečo k nemu zatiaľ neprišlo si môžeme len
domýšľať.
Ing. Vladimír Harabín
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REDAKČNÝ KOMENTÁR ĽUBICA - KEŽMAROK
Prvá zmienka o vyznačení katastrov medzi
Ľubicou a Kežmarkom je datovaná rokom
1234.
Spor o kataster začal podľa dostupných listinných dokumentov rokom 1474
Po navrátení Ľubice zo zálohy počas vlády
Márie Terézie, bol kataster potvrdený v pôvodných hraniciach.
V roku 1931 už figuruje stav katastra menší o časť medzi pôvodným Tvarožnianským
potokom a potokom Ľubica , nepodarilo sa
nám zistiť akým spôsobom o spomínané
územie obec prišla , ale zjavne už fungoval
princíp staršieho brata.
Za vlády všemocnej Komunistickej strany
došlo k ďalšiemu odobratiu katastra obce
Ľubica v prospech mesta Kežmarok bez
akejkoľvek náhrady.
Dialo sa tak vo viacerých etapách. Najskôr
po Komenského ulicu, potom až po terajšiu
hranicu katastra.
O rok neskôr už Kežmarok netrocháril a
zabral celý kataster obce tým, že ju pohltil
- to znamená pričlenil k sebe, čím si uvoľnil
celý kataster obce Ľubica pre svoje stavebné aktivity.
V prvom rade preložil Kežmarok prirodzenú
hranicu Tvarožniansky potok do terajšieho
miesta aby si vytvoril priestor na zastavanie územia, čím vznikol terajší stav. Pritom
Kežmarok ak už chcel stavať štátne byty

mal ich stavať na svojom a nie u susedov.
Tak by sa mal správať dobrý sused a nie
ako väčší a mocnejší brat. Tesco je tiež
postavené na pôvodnom Ľubickom katastri.
Doložená mapa Vám farebne označuje o
akú časť katastra sme už prišli a o čo ešte
nás chce mesto Kežmarok pripraviť. Každý vždy v histórii, čo znie až ironicky aj v
dávnych časoch, kedy sa zákon vymáhal
mečom, dosiahol zákonný stav. Paradoxne až v moderných dobách zákony platia
iba pre silnejšieho. O komunistoch to bolo
samozrejmé, ale teraz v demokratickom
a zákonnom štáte? Súdy rozhodli, ale zákon nemá kto dodržiavať .To je celý problém na čom tento nerozhodný stav stojí v
neprospech občanov , ktorí tam bývajú a
v prospech mesta Kežmarok. Za 25 rokov
od znovu osamostatnenia obce Ľubica natieklo do rozpočtu mesta Kežmarok za tú
časť Juhu ktorý sa nachádza na Ľubickom
katastri, ak by sme vychádzali z dnešnej
úrovne podielových daní, tak za 23 rokov
by to malo byť 32.200 000€ , ktoré mesto
použilo , až na malé výnimky v prospech
iných časti mesta.
Toľko fakty ktoré sú mestom Kežmarok obchádzané a vina je podsúvaná obci Ľubica,
nech si každý skutočnosť a pravdu nájde
sám.
Za redakčnú radu Ján Krempaský
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nové čerpadlo s výkonom 2 200 litrov za
min. a keď budú pravidelne a poctivo trénovať môžu svoju výkonnosť zlepšiť, aj napriek tomu, že väčšiu časť sezóny pretekali
zo strojom s menšou výkonnosťou dosiahli
niekoľko úspechov . Ženy boli na 16-stich
pretekoch z toho boli 2 krát tretie a 5 krát
zvíťazili. Stali sa víťazkami Kežmarskej
hasičskej ligy. Na východoslovenskej lige
v Spišskom Bystrom, kde súťažili ženské
družstvá z okresov Košického a Prešovského kraja, sa umiestnili na peknom 5–tom
mieste a úspešne reprezentovali náš okres
a našu obec aj na najväčšej hasičskej súťaži Superliga Slovenska v Kútoch kde sa
umiestnili na 16 mieste z 30 súťažiacich

ženských družstiev. Dorastenky boli na
10 –tich pretekoch. Tri krát sa umiestnili na
prvom , tri krát na druhom a dva krát na
treťom mieste. Na krajskej súťaži dorasteniek získali bronz. Veľkú radosť nám urobili aj víťazstvom na nočnej súťaži v Ľubici
a ich zásluhou pohár Michala Šoltésa ostal
doma. Druhé družstvo dorasteniek súťažilo na dvoch pretekoch a na súťaži v Ždiari
boli dievčatá druhé. Dvadsaťjeden pretekov absolvovali muži Dva krát boli druhí,
dva krát tretí a raz zvíťazili. Na nočnú súťaž
v Ľubici nastúpilo aj druhé mužské družstvo. Sezóna je za nami a dá sa povedať,
že bola úspešná. Málo ktorá obec má toľko zanietených pretekárov v tomto športe.
A ani mestá nepostavia toľko družstiev. Jediný problém robí doprava súťažiacich, pre-

to ďakujem tým, ktorí občas prepravili svojimi autami našich súťažiacich. Vďaka patrí
aj obci, že hradí náklady na dopravu, lebo
sú obce kde sa súťažiaci skladajú na pohonné hmoty, aby vôbec mohli prísť na pre-

teky. Ľubicu pekne reprezentovali aj deti
v Kežmarsko zamagurskej hasičskej lige.
Dievčatá sa zúčastnili 6-tich súťaží. Zväčša
sa umiestňovali na štvrtom a piatom mieste
a raz boli tretie. Na poslednej tohoročnej
a najväčšej súťaži Halových majstrovstvách
Slovenska vo Svite sa umiestnili medzi 50timi dievčenskými družstvami na peknom
11–stom mieste. Chlapci tiež boli na šiestich pretekoch. Raz boli tretí a raz zvíťazili.
Na spomínanej súťaži vo Svite skončili piaty s pomedzi 50-tich chlapčenských družstiev z celého Slovenska. Obavy o našich
nasledovníkov nemusíme mať.

Výjazd k požiarom za posledný polrok bol
len jeden. Na pokyn krajského dispečera
z Prešova sme boli vyslaný na pomoc pri
hasení smetiska v Žakovciach. Spoločne
veríme, že pri dodržiavaní bezpečnostných
predpisov a pri rozumnom manipulovaní
s ohňom nebude zásahov veľa a prajeme
si aby nebol žiaden!
Ján Dziak
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ORGANIZÁCIE V OBCI - Klub kresťanských seniorov
Z činnosti Klubu kresťanských seniorov Slovenska v Ľubici
Už istý čas pôsobí v našej obci
Klub seniorovpresnejšie to bol
15. marec 2015,
kedy sa konalo
ustanovujúce
zhromaždenie
za účasti 49 členov a predsedu
územného centra z Prešova.
Koncom marca
aj obecné zastupiteľstvo povedalo áno
činnosti klubu. Jeho členovia sa stretávali
v záujmovom centre „ U Karaša“. Postupne ale vyvstala túžba mať vlastný priestor
na stretnutia. V apríli 2015 sme dostali od
obce dom na Povstaleckej 63. Tento dom
však potreboval rekonštrukciu, do ktorej sa
pustili tí najpracovitejší a dostatočne zruční
z nás.
Organizátorom a aj hlavným brigádnikom
bol náš predseda Mgr. František Hanáček.
Budova sa najskôr musela vyčistiť, vytrhala sa zhnitá podlaha, vyviezla sa zemina,
betónovalo sa, vyrovnávali sa krivé múry
sadrokartónovými stenami, znižoval sa
strop, brúsenie a tmelenie vystriedalo natieranie okien, dverí, zárubní....Nové obkladačky, plávajúca podlaha, montáž svetiel...
Upratovanie a vyzdobenie priestorov.....A
je tu finále! Slávnostné otvorenie klubu sa
uskutočnilo 13.novembra 2015 za účasti vzácnych hostí. Pozvanie prijal starosta
obce Ing.Kapolka, poslanci obecného zastupiteľstva, predstavitelia cirkví- vdp.Peter
Fedor- správca grécko-katolíckej farnosti,
p.Martin Skladaný- správca rímsko-katolíc-
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kej farnosti, p.kaplán Ján Grivalský i p.farár Michal Lipták. Po krátkom príhovore pán
starosta oficiálne otvoril v našej obci Klub
kresťanských seniorov v Ľubici. Následne
náš duchovný otec p. farár Martin Skladaný
požehnal tieto krásne nové priestory. Nakoniec sa nám všetkým prihovoril predseda
klubu, ktorý okrem iného zhodnotil prácu a
poďakoval všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k spoločnému dielu.
Dať dohromady je začiatok, vydržať pohromade je pokrok, spolupracovať je úspech.
Medzitým, ako sa jedna budova opravovala,
rozbehli sa aj aktivity nášho klubu. Absolvovali sme v dvoch častiach základný záchranársky kurz pre seniorov .V máji 2015 sa
naše 5-členné družstvo zúčastnilo na športovej súťaži v päťboji. Túto súťaž každoročne organizuje Územné centrum ZKSS v
Prešove v areáli kostola Krista Kráľa v Sekčove. Súčasťou je aj sv. omša. V roku 2015
sme sa umiestnili na 7. mieste, v r. 2016
sme boli na 4.mieste. V Prešove sa koná
aj iná súťaž, ide o bowling. Aj v tejto súťaži
sa zlepšujeme , tento rok sme sa umiestnili
na 2.mieste a p. Tomaškovičová skončila v
kategórii žien prvá. Tešia nás úspechy, ale
predovšetkým nás tešia dobré medziľudské vzťahy, ktoré v klube vládnu. Možno
aj vďaka nim sa členská základňa neustále
rozširuje a dnes nás je vyše sto. Pridali sa
k nám členovia z Kežmarku a okolia. Svoje členstvo využívajú hlavne pri kultúrnych
akciách ako sú návštevy divadiel , koncertov a rôznych výletov. Boli sme v Prahe,
v Trenčíne, v Poľsku- v Novom Targu, vo
Vieličke, videli sme Zámoček na Javorine,
potešil nás výlet do Zakopaného, Medžugoria atď. Zaujímavá bola aj beseda s právnikom či bylinkárom z Prahy. Neúnavnou
organizátorkou väčšiny akcií/ zabezpečuje
vstupenky, autobus, ale aj dobrú náladu/ je
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pani Boženka Dučáková, podpredsedníčka
klubu. Často sa viaceré stretneme u nej v
obchode- v Textile a naše schôdze pokračujú....V klube si pripomenieme narodeniny, meniny členov, hráme šípky, karty/ mali
sme dokonca turnaj/, organizujeme pred
sviatkami tvorivé dielne, pripomíname si
tradície- párali sme perie, obliekli sme saaspoň niektorí do masiek počas fašiangového sprievodu cez obec. Prispievame
svojimi výrobkami do obecnej veľkonočnej
výstavky , aktívne sa zúčastňujeme na
pobožnostiach sv.ruženca, na celoslovenskej púti seniorov v Levoči. Svojou účasťou
sme podporili naše ľubické experimentálne
divadlo exTeatro, ktoré robí radosť svojim priaznivcom niekoľkokrát do roka. Pre
deti hrá rozprávku a pre dospelých nočné
predstavenie Krvavé dejiny na hrade v Kežmarku, biblické výjavy pod názvom INRI v
kultúrnom dome Cultus v Ľubici. Možno aj
preto, že niektoré naše seniorky sú aj členkami tohto divadla. Organizujeme v klube
Deň matiek, v lete sa už tradične koná populárny Annabál - gulášpartia v Sokolovni v
lese .Chodí k nám Mikuláš, s ktorým sme si
veselo zaspievali . Kto chce, môže prísť do
klubu aj na Silvestra a s prítomnými môže
odprevadiť starý rok.....V klube má všetko

poriadok: členovia sú zaregistrovaní, platia
členské, majú preukazy, máme plán práce,
pravidelne zasadá výbor, ktorý pripravuje
akcie, plán práce a počúva pripomienky
členov . Posledná výročná členská schôdza s bohatou členskou účasťou sa uskutočnila 19.2.2017 v Café Leibitz. Prišiel medzi nás predseda Územného centra ZKSS
v Prešove pán Andrej Dupaľ. Pravidelne sa
stretávame v utorok a v piatok. V tieto dni
sa klubom nesie vôňa kávy, čaju, nejakých
koláčikov, ktoré si sem-tam upečieme. V
klube je príjemne a kto sa potrebuje porozprávať, určite tu nájde spriaznenú dušu.
Takmer všetci si tykáme a pri spoločných
rozhovoroch sa navzájom lepšie spoznávame a máme k sebe bližšie, robíme si spoločné plány. A to je dôležité, lebo šťastný
človek často býva aj zdravší. Spokojnejší
človek je priateľskejší k ľuďom, rád pomôže
i poradí. Na svete nie sú podstatné veci, ale
vzťahy a tie sa snažíme mať čo najlepšie.
Preto prosíme nášho Nebeského Otca, aby
nám doprial ešte veľa zdravia, pohody a
zdravého rozumu a to želáme aj našim susedom, priateľom a ostatným obyvateľom
našej malebnej obce.....
Mgr.Sylvia Česánková, kronikárka klubu

ORGANIZÁCIE V OBCI - MS SČK Ľubica

Činnosť a aktivity MS SČK Ľubica

Každá práca a činnosť človeka je spojená s
druhým človekom, a tým je dôležitá pre obe
strany. Každý člen v rodine ... mama, otec,
starí rodičia ale i deti... pomáhajú a vytvárajú hodnoty pre rodinu tak aj Slovenský červený kríž vytvára hodnoty pre druhých ľudí
ktorí ju potrebujú. Práca a činnosť Miestneho spolku SČK Ľubica je prospešná pre
ľudí v rámci obce ale aj okolia.
Poslaním a jedným z princípov Slovenského červeného kríža je ľudskosť. Ľudskosť je

spojená s odovzdaním seba samého tomu
druhému. Jednou najdôležitejšou aktivitou
a činnosťou ktorú organizujeme je Odber
krvi. Odber krvi organizujeme v spolupráci
s Národnou transfúznou stanicou Poprad tri
krát ročne. Na odbery priemerne prichádza
okolo 45 – 50 dobrovoľných bezpríspevkových darcov krvi.
Okrem tejto dôležitej aktivity máme aj činnosti spojené s členmi MS SČK Ľubica, ako
sú akcie Úcta k starším a Jubilea členov
MS SČK. V roku túto akciu robíme v mesiaci
pokračovanie na strane 28
ročník I, číslo 2 - december 2017
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mesiaci september a október a navštívime
10 členov MS SČK ktorí sa dožívajú krásneho jubilea, a obdivuhodného vysokého
veku pri ktorom im odovzdávame malý darček. Niektorí členovia sú osamotení a pri
návšteve si človek uvedomí aké dôležité je
mať niekoho blízkeho vedľa seba a môcť sa
porozprávať, potešiť ale i pohladiť.
Naše aktivity sú spojené aj s deťmi, kde takou naj aktivitou je Hurá prázdniny ktorú organizuje obec v spolupráci aj s našim spolkom ale i s dobrovoľníkmi ÚS SČK Poprad.
Na tejto akcií sú deti nadšené pri ukážkach
prvej pomoci a ukážkach poranenia detí na
tele. Poranenia vytvárame deťom ako ukážku, aby vedeli aké nebezpečné je hrať sa a
nedávať pozor či na bicykli, ceste, na lúke,
ihrisku keď hrajú futbal alebo sa naháňajú.
Deti odchádzajú s nadšením a tešia sa na
ďalšie stretnutia s nami.
Okrem tejto akcie robíme aj Prednášky a
ukážky deťom v Materskej škole. Malým
škôlkarom sa pokúšame priblížiť a ukázať
čo majú robiť pri situácií, že musia pomôcť
kamarátovi alebo mamke, dedkovi. Pri tejto
príležitosti s deťmi robíme súťaž v kreslení
a po vyhodnotení súťaže dostanú sladkosť.
Už niekoľko rokov organizuje ÚS SČK Poprad v spolupráci s Kauflandom zbierka potravín pod názvom „Pomáhame potravinami“ pre sociálne slabé rodiny. Naši členovia

výboru a dobrovoľníci sa zúčastňujú zbierky, kde vidíme ako občania vnímajú pomoc
potravinami ako jednu z najlepších foriem
pomoci ľuďom.
Na začiatku každého roka, MS SČK Ľubica
pripravuje a organizuje Ples MS SČK Ľubica, kde táto akcia je pre každého ktorý nás
osloví a chce sa zabaviť a zatancovať. Je
to akcia ktorá má už niekoľko rokov tradíciu a veríme, že budeme ju každým rokom
vylepšovať tak, aby sa každý z nás veľmi
dobre cítil a odchádzal s túžbou že aj o rok
príde zas.
Ako na začiatku roka pripravujeme ples tak
na konci roka, kde už nám svietia sviečky
na stromčeku a dýcha v každom domove
advent a prichádzajúce Vianoce, aj my
chceme pomôcť malými darčekmi niektorým rodinám pred Vianocami. Pomáhame
sociálne slabým rodinám základnými potravinami a pri príležitosti Mikuláša a Vianoc
im odovzdávame máličko ale je to zo srdca
a z lásky.
Za každou jednou činnosťou nášho MS
SČK je kúsok nás, z nášho srdca, tu sa
prejavuje tá naša ľudskosť a je to jeden z
princípov ako aj dobrovoľnosť. Dobrovoľnosť je v každom, keď sa stretávame, dohodneme a chceme pomáhať ľuďom ktorí
to potrebujú.
Kolektív MS SČK Ľubica

SPOMIENKY AKO Z TREZORA
KEDYSI S TISÍCAMI ŽIEN A DIEVČAT
CVIČILA NA ŠTADIÓNE SPARTAKIÁDU
Stále čiperná pani učiteľka nás pozvala do
svojho – ako sama povedala – skromného
bytu v Kežmarku. Pani učiteľka Viera Klusová učila v Ľubici od roku 1962 až do roku
1996. Dodnes je aktívna, plná humoru a
má vo všetkom prehľad. Samozrejme, pozerá aj TV Ľubica a rada si prečíta aj náš
nový občasník Ľubica. Pri prezeraní svojho
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„učiteľského“ albumu našla fotku, ktorú ešte
nikto nikdy a nikde nevidel. Je to fotka, na
ktorej sú dievčatá z Ľubice s kúželkami v
rukách. A tak sa to všetko začalo. Počas
príjemného stretnutia sme sa porozprávali
a niečo nové dozvedeli.

Spomienky na časy v školstve
Bola som v dobrom kolektíve, vzťahy boli
vynikajúce. Aj keď bola stará škola, tam
som ako učiteľka začínala a neľutujem, že

Ľubica - občasník
som sa dostala do
Ľubice. Kolektív
bol dobrý, snažili
sme sa spoločne
vychádzať. Horšie
bolo to, že sme
učili vo viacerých
budovách. Najhoršie bolo, že sme
nemali priestory,
kde by sme učili
deti, lebo deti pribúdalo. Učila som
sedem mesiacov na starej škole pri kostole,
tam už nebolo ani tak teplo, ani uhlia nebolo, nebolo čo priložiť do pece. Školníčka musela mať takú piecku, ktorú musela
vyčistiť a pripraviť na ďalší deň, nedalo sa
prikladať, trošku sme pomrzli, ale to nebolo
až také zlé.

Učila som pri MNV (pri Obecnom úrade v
Ľubici), potom som učila na hornej škole
(stará fara pri rímskokatolíckom kostole)
len v jednom školskom roku. Tam som učila poobede a potom som učila prvákov nad
poštou (nad fitness). Striedali sa tam prváci
s druhákmi a učila som tam až do otvorenia
novej ZŠ, ktorú poznáme dodnes. Nemohli
sme sa toho otvorenia dočkať, lebo tam sa
učilo iba ráno, a tak sme mohli vykonávať aj
mimoškolskú činnosť a krúžky s deťmi. Deti
boli milé. Ja som rada učila na prvom stupni a zvlášť prvákov, lebo to boli čisté duše.
Deti som mala veľmi rada.

Pedagogický zbor

Ľubica alebo Kežmarok
Po maturite som nastúpila do školy v Nálepkove, okres SNV. V roku 1962 som sa
vydala
do Kežmarku a brat mi vybavil
miesto – mohla som si vybrať, kde chcem
učiť, či Kežmarok, alebo Ľubica. Vybrala
som si Ľubicu. Poznala som tam niektorých
učiteľov. Neľutujem, že som nastúpila do
Ľubice, aj keď bolo treba dochádzať. V Ľubici som učila až do roku 1996, kedy som
odišla do dôchodku.

Učilo sa vo viacerých budovách

Kolektív učiteľov, nemôžem povedať ani
slovo, dobre sme vychádzali. V novej škole,
keď už boli kabinety, každý ročník mal svoj
kabinet, aj tam sme dobre vychádzali. Keď
mala niektorá z učiteliek narodeniny alebo meniny, cez veľkú prestávku sme stihli
vypiť kávu, zjesť koláčik a už sme utekali
do triedy. Dnes keď sa stretnem s bývalými kolegyňami na rôznych stretnutiach so
žiakmi, tak spomíname, že načo tam pôjdeme, veď deti nás už nebudú poznať, ale
radi tam ideme, môžeme sa porozprávať a
už len tam sa zídeme. Teraz sme sa naposledy stretli v škole pri 30. výročí otvorenia
školy (r. 2012). Porozprávame sa, popozeráme a sme radi, že ešte žijeme, čas prejde
veľmi rýchlo.

Spartakiádu som si zamilovala

pokračovanie na strane 30
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Ako študentka v roku 1955 som bola na
I. celoštátnej spartakiáde za SVÄZARM v
Prahe. Bol to ohromný zážitok a vtedy som
si povedala, že keď bude v budúcnosti spartakiáda, vždy budem cvičiť, aby som tam
mohla ísť. V roku 1960 som bola v Prahe
na II. celoštátnej spartakiáde. V roku 1965
som na spartakiáde nebola, lebo som mala
malé deti. V roku 1970 spartakiáda nebola,
lebo predtým bol rok 1968.

Nostalgia
Presvedčila som dievčatá z Ľubice a začala som s nimi chodiť na nácvik do Kežmarku 2-krát do týždňa. V tom čase sme boli
pridelené ku ženám z Tatraľanu. Tam som
sa zdokonalila aj ja ako cvičiteľka a začali
sme cvičiť v domácom prostredí v Ľubici,
tiež 2-krát do týždňa. Ja som mala cvičenie
na starosti každý deň poobede. Dievčatám
som sa venovala tak, ako som najlepšie
vedela. Pýtala som sa ich, kto má záujem
cvičiť. Škoda, že nemohli cvičiť všetky dievčatá, ktoré sa prihlásili. Napr. zo 14 dievčat vybrali vždy len polovicu. Podľa mňa si
zaslúžili ísť na spartakiádu všetky dievčatá,
lebo všetky dobre cvičili.

sme modré oblečenia, žienky nemali trému
a publikum na nás pozeralo s nadšením.
Bolo ticho ako v hrobe.

Slovko na záver
Prianím pani učiteľky Viery Klusovej bolo,
aby si ľudia aspoň trochu zaspomínali na
časy dávno minulé. Nám bolo potešením
zájsť na kávu k pani učiteľke, ktorá dodnes
srší optimizmom a životným elánom. Mimochodom, 7 . októbra 2017 pani učiteľka
oslávila krásne životné jubileum – 80 rokov
života. Milá pani učiteľka, v mene redakcie
časopisu Ľubica Vám prajeme to, čo hovorí
stará múdrosť: Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi. A my Vás máme radi a želáme
Vám, aby ste ešte dlho žili medzi nami.

Spartakiáda v Prahe v roku 1975
Spartakiáda sa organizovala každých 5
rokov. Dievčatá obetovali svoj čas. Byť na
obrovskom štadióne v Prahe, na to sa zabudnúť nedá. Dievčatá cvičili za TJ Tatran
Ľubica.

Človeka poteší pri srdci
Mala som jedno šťastie, že som mala dobrého manžela, spomína pani učiteľka. On
bol s deťmi a ja som cvičila. Nemôžem
povedať, bol ku mne vždy tolerantný. Poslednú spartakiádu som nacvičovala v
roku 1980. Pamätám si, že aj pri rôznych
oslavách, napr. oslavy MDŽ, sme vystúpili
v kultúrnom dome spolu so ženami. Mali
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Cvičenky z ľavej strany: Lýdia Sopková, Betka Balogová, Irenka Sopková
		
Cvičiteľka: Viera Klusová
Vpredu: Anna Kalafutová, Marienka Hricová a Ma-		
rienka Zavacká

Za redakciu Pavol Mrázik

Ľubica - občasník

PRIPRAVUJEME A POZÝVAME
Predposledná fašiangová sobota 3.2.2018 sa v našej obci bude niesť v znamení uchovávania ľudových tradícií. Veď čas fašiangov je časom zábav, dobrého jedla a teda
aj zabíjačiek. Obec Ľubica na sobotu 3.2.2018 pripravuje pravú obecnú zabíjačku.
Preto malých aj veľkých, tučných aj chudých pozývame na pravú a nefalšovanú obecnú zabíjačku. Široká verejnosť bude svedkom toho, ako sa naši poslanci, starosta a
zamestnanci obce vedia popasovať s prasaťom. Výsledkom ich šikovných rúk budú
zabíjačkové špeciality ako klobásky, hurky, krejzupa a ostatné dobroty. Smädný uhasia smäd vo výčape. Radosť budú mať aj deti. Tie sa môžu vyšantiť nielen pri muzike,
ale aj pri rôznych súťažiach. Čaká nás deň plný vôní, chutí, súťaží a dobrej nálady, ku
ktorej prispeje aj ľudová hudba. Posledné kvik bude v sobotu 3.2.2018 od 9tej hodiny
na ulici Remeselníckej – niekdajšia promenáda. Tešíme sa Vás.
Za poslancov – Pavol Mrázik, predseda Komisie kultúry, mládeže, školstva
a športu

ROK 2017, ROK VÝROČÍ OBCE

V tomto roku
si pripomíname 25 rokov
od úspešného referenda
o osamostatnení sa obce
Ľubica .
Je to novodobý míľnik v dejinách obce, ktorá aj napriek
snahám mesta Kežmarok o to aby referendum nebolo platné sa dokázali občania zmobilizovať a vysokou účasťou na
referende prehlasovali aj občanov našej
časti Juhu ktorí referendum väčšinou odignorovali. Za štvrť storočie sme ako obec
prešli dlhú cestu. Pre niektorých úspešnú,
pre druhých neslanú, nemastnú. Prvotným
cieľom znovu osamostatnenia obce bolo
aby sme si svoje veci spravovali sami a aby
sme čosi aj v obci vybudovali. Či sa naše
nádeje naplnili, alebo nie to nech si každý
zodpovie sám.
My starší si ešte pamätáme, že za čias
Kežmarku sa v Ľubici takmer nič neurobilo

a manželstvo, z ktorého má prospech len
jeden nemalo šancu vydržať. Naše vzťahy
či už v dávnej alebo tej celkom nedávnej
dobe sme mali vždycky tak trochu napäté.
Zo strany Kežmarku ešte aj dnes cítiť akúsi nadradenosť, bez snahy nájsť spoločne
prospešné riešenia v mnohých dôležitých
veciach.

Pripomíname si v tomto roku aj 65 rokov od založenia sídliska Zaľubica
Na samom začiatku bol vznik Vojenského výcvikového priestoru Kežmarok-Javorina v roku 1952. Nebyť tohto bodu určite
by Zaľubica nevznikla. Sídlisko vzniklo ako
„hospodársky dvor“ pre potreby Národného
podniku Vojenské lesy a statky so sídlom v
Prahe, podnik VLM Kežmarok. Vybudoval
sa tu poľnohospodársky dvor a postupne aj
byty pre zamestnancov Poľnohospodárskej
správy Zaľubica a aj dve horárne pre lesnícky personál. Neskôr pribudli aj „bytovky“
v ktorých sa vystriedalo množstvo rodín, ba
pokračovanie na strane 32
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boli aj časy keď tu chvíľu bývali aj dôstojníci Sovietskej armády. Sídlisko bolo do roku
1960 včlenené vo VVP a obyvatelia patrili pod Vojenský obvodný úrad Javorina. V
roku 1960 nariadením Krajského národného výboru sa sídlisko pričlenilo správne k
obci Ľubica aj keď v skutočnosti až do zrušenia VVP celé územie Zaľubice bolo stále
v ňom. V roku 1974 spolu s obcou Ľubica
aj Zaľubica prešla pod mesto Kežmarok.
Zaľubica až do roku 1992 to znamená do
doby, kedy sa obec osamostatnila bola jeho
mestskou časťou. V roku 1997 Obecné
zastupiteľstvo obce Ľubica rozhodlo tejto
miestnej časti odňať jej pôvodný historický
názov a premenovať ju na ulicu Pod lesom,
čo hlavne starší ľudia dodnes neprijali. V
tejto súvislosti vyvstáva otázka prečo sa tak
udialo a či občania po dvadsiatich rokoch

môžu ešte veriť, že Obecné zastupiteľstvo
túto krivdu z minulosti napraví. Je tu aj dôležitý fakt, že v každých mapách sa píše o
Zaľubici a nie o ulici Pod lesom . Pred časom pri požiari rodinného domu Hasičský
zbor privolaný k zásahu dlhé minúty blúdil
najskôr v Kežmarku na ulici Pod lesom potom v Ľubici v Kacvinkoch pri záhradkách,
až nakoniec tesne pred príchodom našich
hasičov našli miesto požiaru. Ak by bola
Zaľubica ako predtým prišli by oveľa skôr a
škoda by bola určite menšia. To sa môže
stať aj pri Rýchlej zdravotnej službe čo by
mohlo mať už fatálne následky.
V závere treba celej našej starobylej obci
pri príležitosti najnovších jubileí popriať,
aby sa rozvíjala do krásy v prospech svojich občanov .
Ján Krempaský

KULTÚRA DORAZILA AJ DO ZAĽUBICE
V tomto roku sme pripravili aj pre občanov
Zaľubice a tunajších záhradkárov dve kultúrne akcie.

Kultúrne zvyky ktoré sú späté s našimi krajmi sú nepochybne stavanie mája a Jánske vatry. O stavaní mája sme písali už v
predchádzajúcom čísle. Dohodli sme sa
zo spoluobčanmi obnoviť tradíciu Jánskej
vatry. Predtým sme tu mali tradíciu Vatry
zvrchovanosti, tak z prípravou vatry nebol
žiadny problém. Priamo v obci sa doteraz
tento zvyk na obecnej úrovni neuskutočnil.
Príprava reprezentačnej vatry do ktorej sa
zapojilo viacero občanov , táto sa rozhorela
o 21 hodine na vtedy ešte neupravenej ploche pred Závodnou jedálňou. To však zúčastneným občanom vôbec neprekážalo.
Pozvanie Zaľubičanov neodmietol starosta
obce Ing. Ján Kapolka a poslanec Ing Vladimír Harabín. Krásny slnečný podvečer
podčiarkol výbornú atmosféru , o hudbu sa
postarala rodina Ľuba Gancarčíka , tancovalo a zabávalo sa až do tmy. Zadrepčil si
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aj pán Starosta z manželkou. Bola to bezprostredná atmosféra stretnutia ľudí so Starostom priamo v Zaľubici, pri ktorej si mohol
vypočuť čo ich trápi a z čoho sa tešia, lebo
toho druhého v tejto časti obce zatiaľ veľa
nie je. Potom prítomní hostia prijali pozvanie tunajšieho poslanca na posedenie v altánku pri guláši až do hlbokej teplej letnej
noci.
V Zaľubici väčšinou žijú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť chodiť za kultúrou a preto je
potrebné aby kultúra prišla k ním a spestrila
im trocha život. Chceme aj v nasledujúcom
roku pripraviť aspoň tieto dve kultúrne akcie a vybudovať tak tradíciu aj do budúcich
rokov.
Zaľubičania

Ľubica - občasník

PRÍCHOD REFORMAČNÝCH MYŠLIENOK DO ĽUBICE

Evanjelická cirkev augsburského vyznania
na Slovensku si celý rok 2017 pripomína
500. výročie od pribitia 95 téz Dr. Martinom
Lutherom na dvere zámockého kostola vo
Wittenbergu (31. októbra 1517). Lutherov
pôvodný zámer bol vyvolať akadenickú
dišputu k predávaniu odpustkov a poukázať na základe Písma Svätého na ich nezmyselnosť. Vynájdenie kníhtlače však pomohlo rýchlemu šíreniu sa týchto téz takmer
do celej Európy, a tak reformačný proces
naberal na svojich obrátkach a nedal sa už
zastaviť. Jeden z týchto tlačených exemplárov 95. Lutherových výpovedí sa nachádza
aj v Lyceálnej knižnici v Kežmarku.
Po odchode Tatárov Spiš bol vyľudnení
a nesmierne veľký význam v tom čase zohrala nemecká kolonizácia, ktorá sem prúdila v 13. storočí na pozvanie uhorského
kráľa Belu IV. Nastáva proces pretvárania
dovtedajších dedín, ktoré boli roľnícky zamerané na samostatné slobodné mestá,
nezávislé od zemepánov. Nemeckí kolonisti ako hostia, dostali od panovníkov mnohé výsady, čím sa umožnil slobodný rozvoj
obchodu, remesiel, poľnohospodárstva aj

kultúry. Tento nemecký vplyv udal celkové
smerovanie Spiša i v čase príchodu reformácie.
Farári si po vzore cechov, aby mohli lepšie
uplatňovať a brániť svoje práva voči mestám a hlavne voči spišskému prepoštovi,
založili Bratstvo 24 kráľovských farárov.
Združovalo farárov bývalej provincie 24
spišských miest. Volili si seniora ako hlavu spoločenstva, mali spoločnú knižnicu,
ročne sa schádzali a radili sa o veciach
hmotných i duchovných. Zároveň bratstvo
slúžilo aj ako záruka zbožného a čestného života jej členov. Na základe Matriculy
Molleriany, ktorá sa nachádza v Lyceálnej
knižnici v Kežmarku, sú v Bratstve 24 miest
uvádzané nasledovné obce: Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves,
Levoča, Harichovce, Iliašovce, Spišský
Štvrtok, Hrabušice, Švábove, Poprad, Veľká, Spišská Sobota, Mlynica, Veľká Lomnica, Huncovce, Žakovce, Vrbov, Tvarožná,
Ruskinovce, Ľubica, Spišská Belá, Odorín,
Bystrany a Kurimany.1
Do značnej miery šíreniu reformačných
myšlienok v Uhorsku pripravil pôdu humanizmus svojím záujmom o štúdium Biblie,
ale i vplyv husitizmu. Prívrženci Jána Husa,
ktorí zostali na Slovensku bežne kázali
v reči, ktorej rozumel pospolitý ľud a rovnako prisluhovali sviatosť Večere Pánovej
pod obojím spôsobom. Lutherovo učenie
prichádzalo do Uhorska a na Spiš prostredníctvom kráľovského dvora v Budíne, ktorý
bol reformácii naklonený. Tútor neplnoletého kráľa Ľudovíta II. Juraj Brandenburský
pozval do tamojšej školy významných učiteľov Simona Grynaeusa a Vita Windsheima,
ktorí boli Lutherovými stúpencami. K nim
sa pripojili kňazi ako Ján Henckel a Konrád
Cordátus. Okrem toho na kráľovskom dvore
bolo v tom čase veľa Nemcov, ktorí sa
pokračovanie na strane 34
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prikláňali k reformácii.
K šíreniu reformačných myšlienok v Hornom Uhorsku a na Spiši prispeli čulé obchodné styky s Nemeckom a v neposlednom rade aj tá skutočnosť, že zo Spiša
odchádzali mladí ľudia študovať na nemecké univerzity. Už v roku 1522 sa na
univerzitu vo Wittenbergu zapísal Martin
Ciriak z Levoče. Okrem priamych správ z
Nemecka sa študenti wittenbergskej univerzity dostali do najužšieho kontaktu s reformáciou a s reformátormi, a tak sa stali
priamymi svedkami, prijímateľmi a potom
aj rozširovateľmi reformačných myšlienok
na území Spiša. Po prvý krát na Slovensku
odznelo 95 Lutherových téz z úst ľubického
kňaza Tomáša Preisnera v roku 1520, ktorý
ich prečítal z kazateľnice kostola Sv. Ducha
v Ľubici.2
Túto skutočnosť si v reformačnom roku pripomenula aj filiálka Ľubica Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok. V rámci
projektu 500 minút reformácie sa Lutherove tézy na Spiši s ich výkladom začali čítať
a vysvetľovať práve v Ľubickom evanjelickom kostole dňa 29. júla 2017 o 1900 h.
Každú sobotu večer sme sa stretávali na
inom mieste v inom chráme Horného Spiša (Bušovce, Výborná, Toporec, Lomnička, Ihľany, Tvarožná, Mlynica, V. Lomnica,
Huncovce, Podhorany, Stráne pod Tatrami,
Vrbov, Tatranská kotlina), kde sme si na pokračovanie čítali a vykladali 95 Lutherových
téz. Záver, čiže posledné čítanie v predvečer pamiatky reformácie 30. októbra 2017
opäť patril Ľubici. V krátkej scénke nám
deti pripomenuli, kvôli čomu nastala reformácia, ale rovnako nám pripomenuli i tú
skutočnosť, že to bola práve Ľubica, kde
po prvýkrát na Slovensku zazneli reformné
Lutherove tézy.
Lutherovo učenie sa postupne udomácňovalo v Uhorsku. To sa však nepáčilo Ostrihomskému arcibiskupovi Jurajovi Szathmárymu, ktorí nariadil čítať pápežskú
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bulu proti Lutherovi vo všetkých významnejších kostoloch krajiny. Reformačné myšlienky však boli v spišských mestách známe už pred rokom 1520, no spočiatku sa
obmedzovali iba na užšie kruhy a ostali bez
podstatných vonkajších zmien vo vtedajšom cirkevnom živote. Postupné prebudenie prenikalo hlbšie a zaujalo širšie vrstvy.
Politická situácia po bitke pri Moháči (1526)
bola pre reformáciu vcelku priaznivá, lebo
dvaja opoziční králi zvolení za sebou si nárokovali na kráľovstvo a usilovali sa získať si
každý na svoju stranu väčšiu časť šľachty,
ktorú kvôli náboženským otázkam nechceli
od seba oddeliť. Bol to vhodný čas na vystúpenie mnohých kazateľov, ktorí vedeli
vplývať na obyvateľstvo, aby prijalo Lutherovo učenie.
Jedným z prvých šíriteľov Lutherových reformačných myšlienok v Ľubici po Tomášovi Preisnerovi bol Juraj Leudischer, ktorý
do úradu nastúpil po zomrelom katolíckom
farárovi Jakobovi Fritzovi. Do Ľubice prichádza z Kežmarku a pôsobil tu od roku
1542. Aby bola voľba potvrdená Johannom
Horváthom, dostal novozvolený duchovný
dar v sume troch dukátov a svojou intervenciou k potvrdeniu voľby prispel aj vplyvný
levočský šľachtic Johann Bobest. V matrike XXIV. mestských farárov vznikol verš na
túto situáciu: „Ver mi, dary obmäkčia ľudí
a bohov, dokonca aj Jupiter dokáže byť po
prijatom dare miernejší.“ Po niekoľkých mesiacoch bol však Juraj Leudischer obvinený
z luteranizmu vlastnými veriacimi a tak pozbavený tohto úradu.
Po ňom úrad ľubického farára od roku 1546
zastával Šalamon Regner. Tento najskôr
nebol veľkým zástancom reformácie. Spišskému prepoštovi Jakubovi sa sťažoval, že
spišská šľachta je najväčším nepriateľom
katolíckych kňazov, vyháňa ich z fár a zamestnáva evanjelikov. Regner zastával aj
úrad seniora fraternity (bratstvo v náboženskom zmysle) v rokoch 1555 – 1557.

Ľubica - občasník
Lutherove reformačné myšlienky pochopil
až neskôr a potom sa pridal k reformácii.
Výraznou mierou sa však zaslúžil o posilnenie luteranizmu v Ľubici. Zomrel v roku
1563. Ku evanjelikom sa začali hlásiť masy
ľudí, ktorí využívali predtým katolícke kostoly Svätého Ducha a svätej Márie bez toho,
aby v nich došlo k zmenám v interiéry. Takisto prešla pod užívanie evanjelickej cirkvi
škola a farský dom až na 125 rokov.
Lutherove tézy vyvolali silné reformačné
hnutie, ktoré výrazným spôsobom zasiahlo
do behu dejín v Nemecku i v celej Európe.
Nový myšlienkový prúd mal dopad nielen

pre cirkev, ale rovnako silno ovplyvnil politickú, sociálnu i kultúrnu oblasť, ktorá definitívne opustila hranice stredoveku a vstúpila
do nového obdobia.
Mgr. Roman Porubän
evanjelický farár v Ľubici
Malovcová, B.: Vznik a vývoj evanjelickej a v. cirkevnej správy na Spiši do polovice 20. storočia,
Rigorózna práca FKUK, Bratislava 2005, str. 12
2
Bruckner, Győző: A reformáció és ellenreformáció története
a Szepességen. Budapest 1922, str. 54, podobne rukopis K. Genersicha v Archíve lýcea v Kežmarku
1

HISTÓRIA - Obchod u Molitora

Nebude na škodu pripomenúť hlavne mladším občanom Ľubice niektoré historické
fakty týkajúce sa bežného obchodu a známych obchodníkov na území obce. Dnes
bude zmienka o rodine Molitorovcov. Podľa
dostupných materiálov sa s menom Molitor
stretávame prvýkrát v knihe narodených
r. 1780. Prvým známejším nositeľom toho
priezviska bol Gustáv Molitor, nar. 12.7.1847

v Ľubici. Po štúdiách na evanjelickom gymnáziu v Kežmarku a absolvovaní učiteľského ústavu v Nyíregyháze ho školská správa
provincie XVI. Spišských miest ustanovila
za učiteľa II. triedy. Zároveň sa stal učiteľom obecnej školy v Ľubici, ktorá bola vtedy
päť triedna a bezkonfesijná, teda ju mohli
navštevovať žiaci všetkých vierovyznaní.
Prvá manželka Irma Emeritzy krátko po
svatbe zomrela. S druhou manželkou, rod.
Rusnákovou, mal štyroch synov- Viktora,
Otta, Gustáva a Štefana. Ako učiteľ pôsobil
v Ľubici do r. 1911. Zomrel 5. apríla 1934.

pokračovanie článku 36

OTTO MOLITOR

1878 – 1962

Fotografia učiteľa Gustáva Molitora na školskom table
Obecnej školy Ľubica, rok 1896.
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Pre mnohých starých občanov Ľubice je
azda najznámejší zo spomínanej rodiny. Po
ukončení meštianskej školy nastúpil na dráhu obchodníka. Najprv ako učeň v obchode. Po uplynutí štvorročnej učňovskej doby
sa stal zamestnancom – tovarišom obchodnej firmy S. A. STROMPF v Poprade. V r.
1903 sa oženil s Margitou, rodenou Polsz.
Obchodnícke a podnikateľské aktivity sa v
ňom nezapreli, pretože v tom istom roku
si manželia otvorili obchod so zmiešaným
tovarom na prízemí rodinného meštianskeho domu, kde bývali. Tento dom sa dnes
nachádza na Vrbovskej ulici oproti fontáne.
Za rakúsko - uhorskej monarchie sa táto
ulica nazývala ,,Kossuth Lajos utca“. Tak
vznikol obchod, ktorý až do svojho zrušenia
v časoch socializmu, nikto v Ľubici nenazval inak ako ,,u Molitora“. I keď od začiatku
znárodnenia túto predajňu prevádzkovala
obchodná spoločnosť Jednota. Rodinné
nešťastie postihlo aj Otta. Manželka Margita taktiež predčasne umiera. Druhýkrát sa
oženil r. 1905 s Alžbetou rod. Kopnikovou.
Obchod zrejme prosperoval a rodinný podnik bez väčšej ujmy prežil aj ťažké časy I. sv.
vojny. Je tak možné, že aj v jeho obchode
nakupovali tovar zajatci zo zajateckého tábora v Ľubici. Podnikateľskú činnosť rozšíril
už v r. 1912 zriadením výrobne bryndze. V
tých časoch nebola o surovinu núdza. Chov
ovcí bolo najrozšírenejšie odvetvie na území Slovenska tej doby. Historické údaje o
počte oviec na Slovensku hovoria o miliónoch kusov. Hovorilo sa, koľko obyvateľov
Slovenska, toľko ovcí. Dnes sa uvádzajú
číselné stavy v desiatkach tisícov. Spišská
bryndza sa vyznačovala výbornou kvalitou
a smelo sa mohla porovnávať s liptovskou.
A tak nečudo, že postupom času sa Otto
Molitor dostal z počiatočnej produkcie 60
metrických centov na 200 metrických centov ročne. Samozrejme, to už boli časy I.
ČSR. Svetom otriasala hospodárska krí-

36

ročník I, číslo 2 - december 2017

za. U nás sa plne prejavila v rokoch 1932
– 33. Množstvo obchodníkov a podnikateľov skrachovalo. Niektorí sa spájali, aby
dokázali konkurovať na stagnujúcom trhu.
Napokon sa ľubická bryndziareň v r. 1938
začlenila do ,,Syndikátu bryndziarní na Slovensku“ so sídlom v Turčianskom Svätom
Martine. V Molitorovej bryndziarni vyrábali,
napr. štyri druhy bryndze: lahôdkovú, liptovskú, zimnú a korkovicu (najlacnejší druh).
Okrem toho produkovali ďalšie štyri druhy
hrudkového syra. Ani II. svetová vojna výraznejšie nepoškodila podnikanie v tejto
oblasti. Po vojne sa výroba opätovne rozbehla a prevádzka mala asi 30 dodávateľov
ovčieho syra z celého Spiša. Domácimi dodávateľmi boli Ovčiarska spoločnosť z Hlavnej ulice, Ovčiarska spoločnosť Handwerk
(dnešná Remeselnícka ulica) alebo Košiarna spoločnosť Ľubické Kúpele. Individuálni zmluvní dodávatelia boli, napr. Ondrej
Hoffman či Ján Gorel, ale aj ďalší súkromní
chovatelia oviec. Niektorí dodávatelia spolupracovali aj formou výroby a dodávky drevených bryndzových geletiek. V Ľubici to
boli výrobcovia ako Gejza Hajovský, Ervín
Krausz, Ludwig Lumtzer, Karol Melcher a
iní. Osud bryndziarne spečatil rok 1948 a
nástup nového režimu. Postupne sa začali
znárodňovať najprv väčšie a neskôr menšie rodinné podniky alebo obchody. Štátne
inštitúcie sa nemilosrdne riadili pokynmi
komunistických aparátčikov usadených na
krajských a okresných úradoch. Pričom ale
mnohí z nich boli pred pár rokmi oddanými gardistami. Nikomu zo zodpovedných
funkcionárov to akosi nevadilo. Na majiteľoch podnikov, súkromných prevádzok či
obchodov skúšali rôzne triky a obštrukcie.
Od podvodne podpísanej zmluvy, tvrdého
nátlaku štátnych a straníckych orgánov až
po vykonštruovaný proces a väzenie. Dotyčný človek tak nemal veľa možností na
výber. Takýto osud postihol aj rodinnú firmu
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a obchod Otta Molitora.
Pod úradným nátlakom podpísal dokumenty o prenájme svojej prevádzky na tri roky
novému subjektu DHPV-KZ Košice. Zmluva začala plynúť od 1. mája 1950. Rodina,
samozrejme, už nikdy neuvidela svoj majetok naspäť. Po roku bolo celé zariadenie
prevádzky demontované. Mlyn na mletie
syra odviezli do Košíc a ostatný inventár na
výrobu bryndze do Spišského Podhradia.
Priestory obchodu a predajňa ešte ako tak
fungovali. Ale v r. 1953 definitívne skončili
všetky súkromné prevádzky. Obchod prešiel do rúk Jednoty. Len toto pomenovanie
.... obchod u Molitora ... sa nadlho vžilo do
podvedomia miestnych obyvateľov. Občas
sme tam ako malí chlapci koncom 60-tych
rokov chodili kupovať ,,grulcuker“, čiže zemiakový cukor. Vyrábala ho škrobáreň Sp.
Nová Ves. Bola to veľmi sladká, zhruba
dvojkilová obdĺžniková masa zemiakového
cukru zabalená v papieri. Z tej tuhej hmoty
predavačka odsekla kúsok a odvážila. To
preto, že správny ,,grulcuker“ sa predával
na váhu. Pokiaľ sme mali 10 halierov, tak
za desať halierov bol len 1 dekagram. Ak
sme kúpili
za
korunu, 10 dkg
sladkého
bolo akurát
dosť. Keď-

že niekto mal aj 2-3 koruny a kúpil naraz,
toto sa už nedalo skonzumovať ani pri najväčšej statočnosti a odhodlaní. Tá štipľavá sladkosť sa vznášala ešte meter okolo
úst. O zalepených zuboch a ústach hustou
presladenou hmotou ani nehovoriac. Potom začali predávať zemiakový cukor balený v tabuľkách ako čokoláda, neskôr ho
prifarbovali potravinárskymi farbivami až
ho nakoniec vytlačili iné cukrovinky a z
predaja sa vytratil. Pravda, každý máme
iné spomienky na roky mladosti a príbehy
s tým spojené. Obchod nakoniec definitívne zatvorili po otvorení nového nákupného
centra. Je zaujímavé, že členovia tejto rodiny boli pôvodom karpatskí Nemci. Po vojne
mali skutočne namále, keďže im hrozila deportácia ako nežiadúcim osobám na základe Benešových dekrétov. Neskôr získali
osvedčenie o národnej a politickej spoľahlivosti, ktoré vydal Národný výbor 19. septembra 1945 a bolo potvrdené aj Okresným
súdom v Kežmarku 7.2.1946. Hoci sa rodina počas vojny politicky neangažovala, musel Otto Molitor tieto potvrdenia získať. Inak
rodine a jemu hrozil odsun, aj keď on sám
prekročil vekovú hranicu 62 rokov. Pritom
v Benešových dekrétoch sa jasne uvádzalo, že občania nemeckej národnosti, ktorí
prekročili tento vek, z nášho územia odsunutí nebudú !!! A to starý pán ani netušil, že
za pár rokov pri zmene režimu príde o majetok tak či tak. Nakoniec
tie životné útrapy prekonal.
Zomrel 27. februára 1962
ako 84 -ročný. Pochovaný
je na cintoríne v Ľubici.
Miloš Ochlan

Záber na pôvodný obchod Otta
Molitora, rok 1914. Horné poschodie slúžilo ako obytná časť. Táto snímka pochádza ešte z obdobia Rakúsko-Uhorska a zároveň slúžila ako
Spoločná fotografia výrobcov a dodá- pohľadnica. Tieto domy stoja s trochu zmenenými fasádami dodnes,
vateľov drevených geletiek na bryndzu presne tak ako pred 100 rokmi. Dnešná Vrbovská ulica bola za monarpre Otta Molitora. Na snímke sú ľubickí chie ulicou Lajoša Košuta. Na druhej strane oproti obchodu stála vodná
občania Hajovský, Krausz a Lumtzer. nádrž tzv. ,,kasta“, ktorá zachytávala pitnú vodu. Dnes je to fontána.
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HISTÓRIA - 125. výročie vzniku korunovej meny v
Rakúsko - Uhorsku, alebo čím platili naši prarodičia
I. OBDOBIE 1892 – 1918 - pokračovanie z minulého čísla

O celkovo dobrej hospodárskej
kondícii Rakúsko
– Uhorska po zavedení korunovej
meny svedčí napríklad aj zavedenie
zlatých mincí do
obehu. Pre nás je
dnes trocha nepochopiteľné, prečo razili 10, 20 a 100 korunové mince v zlate, keď vydávali rovnaké
nominály bankoviek. Nesmieme si tento jav
mýliť s prechodom korunovej meny na zlatý štandard, pretože zlaté mince sa razili aj
predtým, keď zlatková mena bola založená
na striebre. V tomto prípade sa jednalo o
zmenu podstaty monetárneho systému. Zákon jasne hovoril, že jedna rakúsko-uhorská
koruna, aj keď bola zo striebra, teoreticky
obsahuje 0,3048 gramu zlata. Naša monarchia sa vtedy snažila priblížiť úrovňou hospodárskeho pokroku a rozvoja takým krajinám v Európe akými boli Veľká Británia,
Nemecko a Francúzsko. Jedným z atribútov vyspelosti toho-ktorého štátu bolo emitovanie zlatých obehových mincí a ich udržanie na trhu i napriek tomu, že bankovky
spoľahlivo plnili tento účel. Tým sa vysielal
signál do okolitého sveta o sile meny, stabilite finančného trhu a pravdaže o hospodárskej prosperite habsburského mocnárstva. Bankové zákony a predpisy pred I. sv.
vojnou dokonca povoľovali za určitých podmienok výmenu bankoviek za zlaté mince.
Kto to stihol pred vypuknutím vojny a uložil
si časť majetku v zlate, urobil veľmi dobre.
Všetky tieto výdobytky a mierovú stabilitu
krajiny absolútne rozvrátila prvá vojna. Po
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vypuknutí sa časom prestali raziť zlaté nominály, okamžite sa zrušila ich výmena za
bankovky. Zákonom vyhlásili úradné ceny
bežných druhov potravín a hneď nato zaviedli prídelový lístkový systém. Z obehu sa
najprv vytratili zlaté mince, neskôr strieborné koruny, dvojkoruny či päťkoruny a v roku
1917 bol problém v obchodoch vydávať
vôbec nejaké drobné. V roku 1918 z niektorých oblastí zmizli mince úplne z obehu.
Dokonca už v r. 1915 začali mincovne v
Kremnici a Viedni raziť na skúšku drobné
obežné mince 2, 10, 20 halierov z čistého
železa. Proti pôsobeniu korózie sa galvanicky upravili zinkovým práškom. Pravdaže
ani tento typ dlho v obehu nevydržal. Úrady
činili všetky možné aj nemožné pokusy, aby
dostali drobné obeživo na trh. Bežná verejnosť to pociťovala naopak. Kde sa len dalo,
platili ľudia papierovými bankovkami. Vedeli, že prídu horšie časy a kovové peniaze
si stále uchovávali svoju vnútornú hodnotu. U bankoviek sa hodnota zachovávala
len v časoch stability. Pri akejkoľvek kríze
mohli stratiť značnú časť svojej hodnoty a
po prekročení udržateľných medzí sa z nich
stávali bezcenné kusy papiera. Zverejňovali
sa vyhlášky, ktoré žiadali obyvateľstvo, aby
prestalo s tezauráciou (zhromažďovaním)
kovových peňazí doma a vrátilo ich do obehu. Niektoré vlastenecké letáky takých spoluobčanov nazývali škodcami národného
hospodárstva. V odbornej numizmatickej
literatúre, prípadne historickej tlači sa dá
exaktne vypozorovať, ako prebiehala kríza
na peňažnom trhu, zároveň s neodvratným
rozpadom hospodárstva počas jednotlivých
rokov vojny. Samozrejme, že obyvateľstvo
po predchádzajúcom, relatívne dlhodobom
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mierovom blahobyte zažívalo obrovské
strádanie. Každý si chcel uchrániť aspoň
zlomok nejakej hodnoty. Túto situáciu by
sme mohli prirovnať k duelu štátnej moci
so svojimi občanmi. O čo viac sa ten prvý
snažil zachovať aké-také funkčné zriadenie
a silou mocou vnucoval verejnosti niekedy
až drakonické opatrenia týkajúce sa hlavne
financií, protivník na druhej strane bariéry,
čiže vlastní obyvatelia, s o to väčšmi neutíchajúcou zarputilosťou zhromažďovali a
skrývali doma všetko, čo len vôbec pripomínalo nejaký kovový peniaz. Mince z drahých kovov začali ešte razantnejšie ukrývať
po nepríjemných konfiškáciach medených
a mosadzných predmetov z domácností
pre účely vojenskej výroby. Tieto konfiškácie prevádzali miestne úrady v spolupráci s
armádou i žandárstvom, pričom vyvolávali
v krajine značné pobúrenie občanov, keďže
sa jednalo zväčša o predmety sakrálneho
charakteru. Nakoniec došlo aj na kostolné
zvony. Skrátka, takéto činy okamžite vzbudzovali hlavne u bežných ľudí podvedomé
psychologické väzby na drahý kov a následne až chronickú nedôveru v štátne inštitúcie. Keďže niektorí finanční odborníci
hneď na začiatku vojny tušili, že tento stav
nedopadne dobre, v roku 1914 sa v obehu
nenápadne objavila prvá papierová dvojkoruna. Neskôr nasledovala papierová jednokoruna a kolotoč sa mohol začať. Takýto
zápas samozrejme nemohol mať víťaza. S
pokračovaním vojny sa ekonomika rútila do
obrovskej priepasti inflácie a zdražovania
tovarov. V poslednom roku vojny bol v obchodoch problém vôbec niečo kúpiť i keď
niektorí disponovali väčšou sumou bankoviek. Po skončení vojny a už po vzniku
ČSR vydala ešte stále fungujúca Rakúsko
– Uhorská banka .... čiže ,,Oesterreichisch
– Ungarische Bank“ vo Viedni bankovku
v hodnote 10 000 kronen. Táto už nebola
pustená do obehu na našom území. Ak si

však porovnáme kúpnu silu 10 000 kronen
pred a po I. svetovej vojne, tak napr: pred
vojnou kúpil za túto sumu človek v Ľubici
približne dva klasické meštianske domy. Po
r. 1918 z 10 000 korún zásluhou inflácie a
rozvrátenia meny ostala z tejto sumy reálna
hodnota 2500 - 3000 korún. V povojnovom
Rakúsku a Maďarsku tieto platidlá zostali v
obehu aj naďalej. Cyklus zdražovania tam
pokračoval oveľa intenzívnejšie. Neskôr sa
u nich za túto bankovku dal urobiť už len
bežný rodinný nákup. Situácia na konci
vojny vo finančnej oblasti donútila niektoré
mestá alebo podnikateľov, že začali vydávať tzv. núdzové platidlá. Napríklad továrnik
Karol Wein, majiteľ pradiarne a fabriky na
spracovanie ľanu v Kežmarku, vlastnil obchod, kde si jeho zamestnanci mohli nakúpiť tovar za núdzové peniaze (poukážky),
ktoré si sám dával tlačiť. Potom si lepšie
uvedomíme hodnotu papierových peňazí a
riziko možného znehodnotenia, ktoré bankovky v sebe skrývajú, ak vládne elity doženú krajinu do vojnových dobrodružstiev.
Skúsme si teda porovnať niektoré ceny, ktoré začali platiť po zavedení korunovej meny
r. 1892. Musíme si však uvedomiť, že ceny
a tovary mali pohyblivú hodnotu a záviselo aj od oblasti, kde sa uvádzali. V poľnohospodárskych oblastiach mohla byť cena
základných potravín aj polovičná oproti
mestám či priemyselným oblastiam. Takže
náklady tovaru, práce a potravinárskych
produktov uvedené v tomto článku majú
skôr akúsi orientačnú hodnotu. Nemožno
to všeobecne a plošne uplatniť na celé územie vtedajšej monarchie.
Mzdy niektorých povolaní uvádzané v rakúsko-uhorských korunách ,,K“.
- plat univerzitného profesora Tomáša G.
Masaryka (neskoršieho prezidenta) bol v r.
1897 stanovený na 4960 K. Suma je počítaná za obdobie 1 roka, keďže vtedy bolo
zvykom uvádzať hodnotu platov za celý karočník I, číslo 2 - december 2017
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lendárny rok. Mesačne to vychádzalo asi
413 rakúsko-uhorských korún, čo bol na tú
dobu vysoko nadštandartný príjem.
- na slušnej úrovni ostávali aj tzv. úradní lekári (štátni a mestskí). Vo väčších mestách
dosahovala ich ročná mzda okolo 3500 3800 K.
- skromnejšie platy dostávali bežní učitelia
alebo úradníci. Mzda obyčajného učiteľa
činila v priemere 1200 K ročne. V chudobnejších regiónoch len 700 – 800 K s prídavkami v naturáliach od obce. O niečo lepšie
príjmy mali profesori reálnych gymnázií a
odborných škôl 1400 – 1600 K. Nižšie kategórie štátnych úradníkov poberali ročný
príjem okolo 1400 K, pravdaže podľa dosiahnutej triedy.
- najnižšie zárobky mali obyčajní zamestnanci, prípadne robotníci vo fabrikách. Vyučený predavač v obchode poberal od 500 K
ročne. Obyčajný robotník v textilnej fabrike
začínal na 400 – 500 K. Lepšie sa vodilo
kvalifikovaným robotníkom s odbornými
znalosťami. Títo si prišli na 800 až 1000 K
za rok.
- osobitnú kapitolu tvorili sezónni poľnohospodárski robotníci, lesní robotníci či
služobníctvo na jednotlivých veľkostatkoch
alebo šľachtických panstvách. Platy týchto kategórii boli zvyčajne oveľa nižšie ako
napr. robotníctva. Záležalo na zručnosti a
schopnostiach jednotlivca, aké podmienky si vedel vyjednať. Tieto nízke mzdy sa
kompenzovali poskytovaním dennej stravy,
prideľovaním šatstva, prípadne osobitnými
dávkami v poľnohospodárskych naturáliach.
- málokto si vtedy dovolil taký luxusný prostriedok ako bicykel. V r. 1895 stál dovozový výrobok anglickej firmy PREMIER, model HELICAL okolo 300 K. Pre niekoho to
bol celoročný plat. A tak sa chodilo naďalej
pešo.
- jednoduchý prízemný dom na menšom
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pozemku sa dal začiatkom 20. storočia
v Ľubici kúpiť približne za 2000 K. Väčšie
meštianske domy, zhruba za 5000 – 6000
K. Záležalo hlavne na veľkosti obytnej plochy a pozemku.
- dosť rozšírené bolo vtedy poskytovanie
podnájmu. Tovarišom, putujúcim remeselníkom, poprípade študentom zo vzdialených regiónov. Izba bez kuchyne vyšla ročne na 100 – 150 K, kto chcel viac komfortu,
samostatná izba spolu s kuchyňou vyšla aj
na 200 – 250 K za rok. Tieto ceny neraz
presahovali možnosti jednotlivca. A tak sa
často stávalo, že v tmavej izbe bez základného sociálneho vybavenia a hygieny s
rozlohou pár metrov štvorcových sa tiesnili
4-5 podnájomníci. Väčšie mestá mali zo zákona povinnosť zriadiť tzv. mestskú nocľaháreň. Týždenný poplatok v nocľahárni činil
1,50 – 2 K.
- čo sa týka hodnoty niektorých spotrebných výrobkov ako boli vreckové hodinky,
tam bola situácia priaznivejšia. Viedenské, nemecké ale hlavne švajčiarske firmy
zvládli na masovej úrovni strojovú výrobu
jednotlivých súčiastok. Títo veľkí producenti vreckových hodiniek dokázali stlačiť ceny
na prijateľnú úroveň pre širšie vrstvy obyvateľstva. Jednoduché vreckové hodinky
z obyčajného kovu sa dali kúpiť už za 4-5
K. Pravdaže hodinárski majstri sa predháňali v ponukách svojho tovaru. Objavovali
sa hodinky dvojplášťové či trojplášťové. Zo
striebra aj zo zlata. Dvojplášťové vreckové
hodinky z 18 karátového zlata, švajčiarskej
značky Omega, sa ponúkali na predaj za 20
K. Klasické nástenné hodiny – pondusovky
stáli 8-10 K.
- veľké cenové rozdiely badať v odevoch a
obuvi. Množstvo odevov sa šilo v domácnostiach, často aj z domácky utkaných látok. U obuvi platilo to isté, pokým po vojne
nenastúpila továrenská výroba. U krajčíra
si dávali šiť obleky skôr zámožnejší zá-
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kazníci. Oblek na mieru z kvalitnejšej látky
vyšiel na 50-60 K. Bežné pánske topánky
stáli 10 – 12 K. Jednoduchí ľudia nakupovali tento tovar na jarmokoch a trhoch, kde
stál asi polovicu.
Ak sa pristavíme pri cenách mäsa začiatkom 20. Storočia, obyvateľstvo viac preferovalo baranie a hovädzie mäso, ktoré
vyšlo lacnejšie ako bravčovina. Bravčové
sa pokladalo za kvalitnejšie a pravdaže
bolo drahšie Tieto stravovacie návyky platili
pre celú monarchiu. Dnes je tomu presne
naopak. Bravčového sa prejedáme, ale je
zas lacnejšie. Z historických prameňov a
rodinných príbehov našich starých rodičov
vieme, že v spomínanom období priemerná
rodina konzumovala mäso maximálne raz
za týždeň, bežne len raz za dva týždne, nehovoriac o časoch vojny. Drvivú časť denného menu tvorili zemiaky, kapusta, strukoviny či tmavý chlieb, doplnené sezónnou
zeleninou a ovocím z vlastnej záhrady. Ostatné produkty ako mlieko, maslo, tvaroh,
syr či vajcia nemal možnosť dorobiť každý,
pokiaľ nechoval dobytok alebo hydinu. A aj
tieto potravinové komodity sa obvykle ihneď
predávali na miestnych trhoch a neboli na
každodennom jedálnom lístku obyčajných
domácností.
Vojna priniesla mnoho obmedzení v živote
obyvateľstva. Úrady sa síce snažili udržať
zásobovanie domáceho trhu základnými
potravinami aj regulovanými cenami. Lenže
nepomohol ani prídelový lístkový systém.
Vojnové udalosti spustili nezastaviteľnú infláciu, čiže veľký pokles hodnoty peňazí a
zdražovanie, ktoré nemalo konca-kraja. A
tak sa dostal do popredia čierny trh, kde
ceny stúpli oproti úradným o stovky percent. Potom sa predmetom kšeftov stali prídelové lístky. Za tie sa dal nakúpiť tovar, u
ktorého štát reguloval cenu. Každá domácnosť obdržala od miestnych úradov mesačne na hlavu niekoľko prídelových lístkov.

Dospelí mali nárok aj na menší prídel tabaku, alkoholu alebo kávy. Pravdaže lístok
bol len akási poukážka a zároveň potvrdenie pre obchodníka, že predal tovar v súlade zo zákonom. Zákazník celú sumu za
odobraný tovar následne zaplatil peniazmi.
Mnohí obyvatelia však niektorý prideľovaný
tovar k svojmu živobytiu ani nepotrebovali. Avšak o to poctivejšie a veľmi svedomito
odoberali lístky napríklad na tabak či liehoviny a následne ich s ešte väčšou energiou
vymieňali za iné, z ich pohľadu užitočnejšie. Prípadne ich rovno predávali za hotové
peniaze. Čitateľa treba ale uviesť na správnu mieru. Prídelový lístok na jeden týždeň
dával dospelému spotrebiteľovi možnosť
zakúpiť za úradnú cenu buď kilový chlieb
alebo trištvrte kilo múky. Samozrejme, k
tomu obdržal ešte lístok na určenú gramáž
zemiakov a doplnkovej poživatiny, napr.
slivkový lekvár, prípadne strukovín. Tieto
kombinácie boli rôzne. No celkom bežne sa
stávalo, že obchody boli prázdne. Lístky na
mäso sa vydávali raz mesačne. Predstavovalo to množstvo asi 1-1,5 kg. Vláda vydala
vyhlášku, kde obyvateľom nariadila, ktoré
dni sa mohlo konzumovať mäso. Určovali
sa tzv. mäsité a bezmäsité dni. Úradne sa
stanovilo, že denná dávka mäsa pre dospelú osobu bude max. 150 gramov. Údenárske výrobky sa skoro vôbec nedostávali na
trh. Nakoniec začalo v mäsiarstvách prevažovať v ponuke konské mäso. Ak chcel
zákazník viac mäsa, múky alebo chleba,
mohol si to kúpiť na čiernom trhu bez prídelových lístkov za zhruba desaťnásobne vyššie ceny. V poslednom roku ,,Veľkej vojny“,
ako sa I. svetová vojna v Európe nazývala,
sa skutočne dostali k slovu uchránené zlaté
a strieborné mince z domácností. V mnohých prípadoch sa naplnilo úslovie: ,,Chlieb
za zlato“. Pred vojnou si človek za zlatú 10
korunovú mincu kúpil približne 36 – 37 kusov kilového čierneho chleba, počas vojny
ročník I, číslo 2 - december 2017
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bol rád aj za ten jeden kus. Bežne sa do
chlebového cesta pridávali otruby z obilnín,
poprípade nasekaná žihľava. Skutočne sú
známe prípady, keď ľudia počas vojny zaplatili za jeden chlieb zlatou mincou. Ak už
neboli poruke žiadne mince, v nejednom
prípade sa na stôl dostala polievka z kŕmnej repy, či opečené zemiakové šupky. Hlad
bol skrátka neporaziteľný protivník.
Zvláštnou iróniou osudu ostáva fakt, že
všetky obežné mince aj podstatná časť
papierových platidiel Rakúsko – Uhorska
zohrali ďalšiu významnú úlohu v novozaloženej Československej republike r. 1918.
Na prechodné obdobie sa stali fungujúcou
menou nového štátu. Je až neuveriteľné,
koľko obehových mincí Rakúsko – Uhorska
sa objavilo po vojne na verejnosti. Dokiaľ
sa kompletne vybudovala nová československá mena a pretože bol po vojne akútny
nedostatok drobného obeživa, strieborné
koruny s portrétom cisára Františka – Jozefa I. ešte nejaké roky neochvejne kráľovali peňažnému trhu novej republiky. Ako
legálne platidlo I. ČSR skončili až v r. 1928.
Skrátka 12 rokov po svojej smrti a 10 rokov po rozpade monarchie pripomínal zosnulý panovník každému zákazníkovi, ktorý
denno -denne platil drobnou mincou s jeho
portrétom svoj zašlý cisársky majestát. Z
historického hľadiska treba upresniť, že
František – Jozef I. zomrel v novembri roku
1916 ako 86 -ročný. Ihneď po ňom nastúpil
na trón ako rakúsky cisár, uhorský a český
kráľ jeho prasynovec Karol I. Ten mal počas vojny plné ruky práce, aby zvládol chod
monarchie. V obehu naďalej zostali bankovky a pôvodné mince Františka – Jozefa
I. Takže pre krátkosť času i vojnové udalosti
sa podobizeň a meno posledného cisára
z rodu Habsburgovcov Karola I. už na rakúsko uhorské koruny nikdy nedostali. Samozrejme, existovali pokusy úradov vydať
mince s novým panovníkom, no jednodu-
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cho to nestihli. Zopár známych skúšobných
razieb mincí s Karolovým portrétom je uložených vo Viedenskom múzeu a jedná sa o
veľmi vzácne numizmatické exponáty.

Papierová rakúsko-uhorská dvojkorunáčka
vzor 1917. Prvé papierové dvojkoruny vzoru
1914 sa objavili už na začiatku vojny.

Papierová 10 koruna vzor 1915.

Autor: Anton Česánek
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DOŠLO DO REDAKCIE

Nespokojnosť s užívaním obecného majetku
cudzími osobami.

Na začiatku Vášho volebného obdobia sme
Vám zaslali list s názvom Nespokojnosť s
užívaním obecného majetku cudzími osobami.
Od toho času už uplynula polovica Vášho
volebného obdobia a Vaša nečinnosť nahráva bývalému a potencionálne novému
starostovi Ing. P. Repčákovi. V liste sme
Vám pripomenuli povinnosť chrániť a zveľaďovať obecný majetok v zmysle zákona o
obecnom zriadení.
Vašou prvoradou povinnosťou bolo podať
trestné oznámenie na bývalého starostu
Ing. P. Repčáka pre viaceré podozrenia zo
zneužívania právomoci verejného činiteľa a
korupcie.
Odpredaj lovu zveri na našich pozemkoch
je jasným príkladom hrubého porušenia
právomoci verejného činiteľa a korupcie.
Na funkciu riaditeľa obecných lesov ste prijali podľa Vás skúseného Ing. Mazureka,
ktorý v tejto záležitosti taktiež neurobil nič
a naďalej ponechal riadiť poľovníctvo na 2
648 ha obyčajného obecného lesníka p.
Lichvára, ktorý v roku 2016 ulovil trofejnú
zver nasledovne: 1 ks jeleň I. vekovej triedy,
3 ks jelene II. vekovej triedy a 2 ks srncov
v celkovej hodnote 6 550 €. Uvedená trofejová zver je evidovaná v katalógu trofejí v
poľovníckej sezóne 2016/2017.
Poľovníctvo v obecných lesoch neriadite
v zmysle platných zákonov o poľovníctve,
napr. Stanovy SPZ, Domáci poriadok a pod.
V zmysle zákona o poľovníctve povolenku
k lovu určitého druhu poľovnej zveri môže
vystavovať a podpisovať každému poľovníckemu hosťovi, ktorý sa zúčastní lovu v
obecných lesoch len vlastník poľovných pozemkov, t. j. starosta obce. Poľovnému hosťovi musí byť pridelený odborný doprovod.
Máme vedomosti o tom, že počas lovu

zveri, hlavne v ruji naše poľovné pozemky
navštevuje množstvo cudzích poľovníkov,
ktorým starosta obce nevydáva povolenku
k lovu. Máme podozrenie, že zbohatlíci lov
zveri predávajú tretím osobám, čím sa vyhýbajú aj plateniu daní.
Z úrovne obce riadenie poľovníctva je v rozpore s platnými zákonmi o poľovníctve.
Naše návrhy, ako by malo byť právo poľovníctva využívané občanmi obce v zmysle platných zákonov sme Vám predložili, ale ako
je vidieť tomu nevenujete žiadnu pozornosť.
Ďalšou dôležitou skutočnosťou smerujúcou
ku korupcii je paušálna cena za lov zveri.
Lov zveri sa každoročne mení podľa schváleného plánu chovu a lovu, teda paušálna
cena je dohodnutá úmyselne. Cena za skutočný odlov zveri by mala byť fakturovaná
každoročne podľa platných cenníkov Spoločného poľovného revíru Javorina. Výpočet hodnoty odlovenej zveri za celé obdobie
platnosti nezákonne uzatvorenej zmluvy
môžeme jednoducho vykonať z katalógov
trofejí za jednotlivé roky .
Ako príklad uvádzame lov zveri na obecných poľovných pozemkoch v poľovníckej
sezóne 2016/2017 podľa katalógu trofejí
„Spoločný poľovný revír Javorina“.
Jelenia zver celkom 40 ks, z toho:
- jeleň I. vek. tr. 4 ks á 450 € = 1 800 €
- jeleň II. vek. tr. 6 ks á 1 800 € = 10 800 €
- jeleň III. vek. tr. 2 ks á 2 800 € = 5 600 €
- jeleň IV. vek. tr. 2 ks á 3 500 € = 7 000 €
- jelenica
14 ks á 300 € = 4 200 €
- jelenča
12 ks á 200 € = 2 400 €
Spolu jelenia zver - 40 ks - 31 800 €
Srnčia zver celkom 6 ks, z toho:
- srnec 3 ks á
350 € = 1 050 €
- srna 2 ks á
120 € =
240 €
- srnča 1 ks á
60 € =
60 €
Spolu srnčia zver - 6 ks - 1 350 €

pokračovanie na strane 44
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Diviačia zver celkom 12 ks, z toho:
- dospelý diviak 1 ks á 850 € = 850 €
- lanštiak
3 ks á 70 € = 210 €
- diviača
8 ks á 40 € = 320 €
Spolu diviačia zver - 12 ks - 1 380 €

Celkom 34 530 €
Celková hodnota ulovenej zveri tzv. poľovníkmi za sezónu 2016/2017 predstavuje 34
530 €.
Okrem toho je povinnosťou obce fakturovať
podľa zákona nájomné za užívanie poľovných pozemkov 2 € za 1 ha poľovnej plochy, t. j. 2 648 ha, čo činí 5 296 € a za užívanie poľovníckych zariadení (chaty, kŕmne
zariadenia, posedy a pod.) 1 000 €.
Za rok 2016 by mala obec fakturovať zbohatlíkom za lov zveri a nájomné celkom 40
826 €.
Namiesto dvoch zbohatlíkov a ich kamarátov by na poľových pozemkoch obce Ľubica
mohlo vykonávať právo poľovníctva najmenej 28 občanov, ktorí z toho dôvodu nemôžu toto právo vykonávať.
Zamyslíte sa vážení zástupcovia občanov

nad tým, o koľko nás okradol bývalý starosta Ing. Peter Repčák za celé obdobie platnosti tzv. výhodnej zmluvy o predaji lovu
zveri svojím kamarátom zbohatlíkom.
Lov zveri v roku 2016 mal takú hodnotu,
akú zbohatlíci zaplatili ako preddavok na
nové volebné obdobie, čo je taktiež v rozpore o zásadach fakturácie. Doporučujeme
Vám prepočítať hodnotu ulovenej zveri za
jednotlivé roky Vášho starostovania. Od tejto hodnoty odpočítajte preddavok a rozdiel
ste povinný dofakturovať zbohatlíkom. Upozorňujeme, že v tomto prípade sa jedná aj
o pomerne vysoký daňový únik.
Žiadame Vás pán starosta, aby ste nás a
občanov informovali o týchto skutočnostiach cestou obecnej televízie, keďže Vaše
starostovanie sa pomaly končí, a problémy
občanov Vás veľmi nezaujímajú.
Keďže nový poľovnícky rok je predo dvermi,
Vaša nečinnosť nás núti k tomu, aby sme o
týchto skutočnostiach informovali Ministerstvo pôdohospodárstva, kde úsek poľovníctva patrí, Ministerstvo životného prostredia
a Ústredie daňovej kontroly.
S pozdravom !
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