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Bieda alebo stúpajúca kvalita?
Posúďte sami...

SLOVENSKÁ ĽUPČA – Po nedávnom
Turíčnom jarmoku v Slovenskej Ľupči sa na
sociálnych sieťach rozvírila hladina nespokojných ohlasov na
organizáciu, postoj i niektoré vyhlásenia zástupcov usporiadateľa
voči domácim remeselníkom. O uverejnenie skutočností a teda
i druhého názoru na oprávnenosť kritiky, nás požiadali členovia
Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča.
Vyhoveli sme im.
Ako sme sa dozvedeli, okrem iného
bol dôvodom pohoršených reakcií
najmä fakt, že za nedorozumenia
pri nezmyslenom presúvaní remeselných stánkov určených obyvateľom
obce, ktorých miesta nahradili ako
sa verejne vyjadrili - ,,šmelinári a
priekupníci“, mala mať v réžii práve
Kultúrna komisia. Tak to bolo reprodukované dotknutým remeselníkom i
okolitým predajcom zo strany poverených zástupcov organizátora.
Úloha –
dohliadnuť na sprievod
,,Nie je to po prvýkrát, kedy sa
zodpovednosť a obvinenia hádžu
bez začervenania sa na plecia ľudí,
ktorí robia bez nároku na odmenu,
chcú posun k lepšiemu a tým, žiaľ,
chcú aj konkrétnu prácu od ľudí
z obecného úradu,“ hovorí členka

Kultúrnej komisie Soňa Prandlová a
spolu s Danielou Šoltésovou v mene
ostatných členov komisie ozrejmujú
skutočnosť: ,,Roky predtým, kedy
úroveň jarmoku dosahovala vysokú
hranicu, sme ako komisia pracovali

s nadšením nielen na programe, ale
aj na zabezpečovaní priebehu tak významného podujatia ako je jarmok.
Už niekoľko ročníkov je však komisia
odsúvaná pracovníkmi obce v tomto
podujatí mimo a hoci sme sa snaži-

li, nakoniec sa rozhodlo, že budeme
môcť navrhnúť iba body do programu, ktoré boli vo väčšine, samozrejme, neschválené, a v našej réžii
ostalo jediné - dohliadnuť na hladký
priebeh sprievodu.“ Tam končili akékoľvek kompetencie komisie.
Neúcta voči vlastným?
Podľa slov členiek komisie jediné,
čo bolo i schválené a v zápise zdokumentované, bol fakt týkajúci sa
veľkého množstva prihlasovaných
predajcov. Aby im obec vyšla v ústrety, čím by si aj prilepšila do rozpočtu, vyriešili spoločne rozmiestnenie:
,,Stánky s iným tovarom ako je remeselný, mali byť v časti ulice Hronská
a Školská. Remeselníkov sme chceli,
ako to všade býva dobrým zvykom,
zoskupiť do remeselnej časti, teda
okolo Domu remesiel. Prečo? Z jediného dôvodu – majú mať priestor,
ktorý si zaslúži úctu voči ich remeslu
a nie aby boli poschovávaní niekde
medzi stánkami s jedlom.“ Aká bola
realita? Dovoľujeme si pre vysvetlenie citovať verejné vyjadrenie...
(pokračovanie na strane 3)

Hiadeľ, Jasenie, Lopej, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Nemecká, Podkonice, Priechod, Predajná, Selce, Slovenská Ľupča, Valaská...
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Rastie na vašom burina? Čakajte kontroly a sankcie
SLOVENSKO – Počas jarných a letných mesiacov budú zo strany
zástupcov pozemkového fondu realizované kontroly ako si vlastníci,
nájomcovia či správcovia poľnohospodárskej pôdy plnia povinnosti
týkajúce sa starostlivosti o ňu.
Upozorňuje na to pozemkový a lesný
odbor Okresného úradu v Banskej Bystrici, ktorý všetkých, čo sa ich kontroly
týkajú, prednedávnom vyzval, aby základnú starostlivosť zabezpečili v súlade
so zákonom.
Nečinnosť nie je lacná
Harmonogram avizovaných kontrol vznikol na základe poznatkov z jednotlivých
katastrálnych území, kde sa zistilo, že
z roka na rok pribúda čoraz viac plôch
zaburinenej poľnohospodárskej pôdy.
V mnohých prípadoch je tým ohrozená
ekologická stabilita územia. Nasleduje
tým nielen degradácia poľnohospo-

dárskych pozemkov, ale zhoršuje sa
aj ich obhospodarovanie. A tak tomu,
kto si neplní povinnosti vyplývajúce so
zákona a svojou nečinnosťou spôsobí
zaburinenie takéhoto pozemku alebo v
blízkosti ležiaceho iného pozemku, hrozí
za priestupok podľa §25 pokuta vo výške 330 eur. Ak sa však ako právnická
osoba či podnikateľ dopustí správneho
deliktu podľa §26 tohto istého zákona
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, výška sankcií
je podstatne vyššia. Jej vrchnú hranicu
stanovuje zákon na 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

Ministerstvo zriadilo
,,nahlasovač“
Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je teda povinný
vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej
pôdy. Zároveň musí predchádzať výskytu a šíreniu burín a zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby
nebola ohrozená ekologická stabilita
územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom
prostredí. Rezort v tejto súvislosti na
svojej internetovej stránke zverejnil výzvu, aby občania svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na
adrese www.mpsr.sk , cez Informačné
nástroje, Agrofórum – fórum o využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
(ela) Kresba: albbert

Plánujete nákupy v Poľsku? Ďalšie prideľovanie dotácií
Urobte tak ešte v júni Zelená domácnostiam je za dverami
POĽSKO – Aj vy radi chodíte na nákupy do
poľského Noweho Targu? Nuž od poslednej
májovej soboty trhy na svojom starom mieste
nenájdete. Starú tržnicu nahradí stavba
moderného obchvatu mesta. Nepríjemnejšie
zmeny nás onedlho čakajú aj na hraniciach.

Sedemstoročná tradícia trhov však
v meste ostane a to v podobe novej
tržnice. Hľadať ju však musíte vo
východnej časti mesta za tabuľkou
informujúcou o konci Nowého Targu.
Nová tržnica je podľa slov jej riaditeľa
Janzsta Chowanieca najväčšou, ale
aj najkrajšou tržnicou na území Malopoľského vojvodstva. Jej veľkosť
presahuje pätnásť futbalových ihrísk.
Nechýbajú kryté predajné miesta
v štýle podhalianskej architektúry fungujúce sedem dní v týždni, gastronomické služby ani sociálne zariadenia,
zmenáreň či parkovacie plochy pre
862 áut a 31 autobusov. Tradičné trhy
budú vo štvrtok, sobotu a po novom aj
v nedeľu.
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SLOVENSKO – Polovica júna je ďalším termínom
vyhlásenia, tentoraz v poradí už 3. kola, kedy
sa domácnostiam budú prideľovať od štátu
dotácie na obnoviteľné zdroje energie. Týka sa
to slnečných kolektorov, fotovoltaických panelov,
tepelných čerpadiel, ale aj veterných turbín a kotlov
na biomasu. Jún je určený všetkým záujemcom
okrem Bratislavy.
Finančné dotácie z projektu nazvaného Zelená domácnostiam sú dostupné iba pre
majiteľov rodinných domov a spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov t. j.
bytové domy za podmienok určených v rámci
projektu.

Zmeny aj na hranici
Ak chcete ísť na nákupy, treba tak
spraviť ešte v júni, pretože kompetentní na prvý prázdninový mesiac avizujú
na hraničných prechodoch do Poľska
značné komplikácie. Spôsobí ich júlová návšteva pápeža Františka v Krakove a summit svetlových lídrov vo
Varšave. Až do začiatku augusta vás
tam môžu zastaviť uniformovaní muži
od našich severných susedov, ktorí
ako za „starých čias“ pred Schengenom budú kontrolovať doklady alebo
aj kufre našich áut. Kontroly budú
podľa informácií náhodné, aby nebola
narušená plynulosť premávky. Každý
cestujúci musí mať pri sebe občiansky preukaz alebo cestovný pas.
(ela) Ilustračné foto: Internet

Nekvalita znamená
menej financií
Ak si chcete teda podať žiadosť o poukážku
a inštalovať zariadenie už toto leto, pripravte
sa a nezmeškajte 3. kolo! Platnosť poukážky

totiž kompetentní avizujú iba na tri mesiace.
Pre zaujímavosť uvedieme, že na projekt Zelená domácnostiam je vyčlenená suma 45 mil.
eur a bude trvať do konca roka 2018. Pričom
do konca apríla 2016 bola na poukážky vyplatená suma 2,8 milióna. Netreba zabúdať
na fakt, že výška dotácie na zariadenie bude
závislá aj od kvality zariadení - ich efektívnosti
a výkonu. Menej efektívne a lacné zariadenia
získajú menšiu dotáciu. Takže pri zvažovaní
ponúk si dajte na toto pozor, aby ste neboli v
závere sklamaní.
(ela)
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Bieda alebo stúpajúca kvalita? Posúďte sami...
(dokončenie zo strany 1)
...jedného z tunajších remeselníkov,
ktorý ho zverejnil pod názvom BIEDA
TURÍČNEHO JARMOKU: ,,Dňa 13. 5.
2016 na obed dala obec stánky pred
Dom remesiel pre domácich remeselníkov. Avšak 14. 5. ráno o 7.00
hodine boli stánky remeselníkov pohodené vzadu v parku a na ich miestach usporiadatelia umiestnil šmelinu
a priekupníkov. Pri mojom aute, ktoré
som zaparkoval večer, ostala len červená značka. Nerozumiem tomu. Večer dajú stánky a ráno ich tí istí ľudia
vymetú do parku? Neúcta k vlastným
remeselníkom alebo arogancia? Od
usporiadateľov nám bolo povedané,
že nevedia, kto to spravil. Náprava
nula bodov - poslali nás na miesto,
kde by sa ani stánok nezmestil - do
obrovskej mláky od dažďa... Predávajúci z vedľa nám povedali, že to prikázala tá istá usporiadateľka, čo tam
bola - jej argument? Že za to môže
Kultúrna komisia na čele s p.Prandlovou...“ Podľa slov členov komisie,
ktorá sa už medzitým na správanie
sa usporiadateľov sťažovala márne aj
u starostu, takto verejne menovaná
nebola jediná.
Činnosť komisie je...
Pre úplnosť treba uviesť, že komisie
sú podľa zákona o obecnom zriadení
zložené z poslancov, z obyvateľov
obce a prevažne odborníkov, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Sú jeho stálym poradným,
iniciatívnym a kontrolným orgánom
a ako ich zloženie, tak aj úlohy
vymedzuje práve zastupiteľstvo.
Hľadať však v tomto ,,jarmočnom“
prípade obcou zverejnenú Rámcovú
náplň činnosti jednotlivých komisií
je zbytočné. A tak sa môžeme iba
inšpirovať v rámci príkladov iných
obcí. Tie vo všeobecnosti hovoria,
že ak nie je príslušným rozhodnutím
zastupiteľstva stanovená pôsobnosť
komisie inak, platí, že úlohou každej
komisie je sledovať skutočnú úroveň
uspokojenia potrieb a záujmov obce
a jej občanov. Môžu však z analýzy
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zisteného stavu vytyčovať reálne
a odborne zdôvodnené zámery pre
rozvoj obce v danej oblasti. Dokonca musia predkladať výsledky svojej práce kompetentným orgánom a
organizáciám obce ako podnety na
zlepšenie stavu v sledovanej oblasti.

Z nadšenia
do znechutenia
,,Sú to prirodzené činnosti, na výsledku ktorých vždy záleží každému
reálne zmýšľajúcemu človeku. U nás
sme sa žiaľ, za tie roky presvedčili,
že každý sa takýmto prístupom obec-

vďaka zverejnenej kritike zástupcami obce konfrontovaní ,,osobnými
pomstami“, považujeme za dôležité
upriamiť pozornosť osôb nepríjemne
dotknutých správaním sa spomínaných zamestnancov vystupujúcich
v mene obce na dokument z 1. 10.

Okrem toho formulujú v prípade potreby svoje odborné stanoviská ako
podklad k budúcim rozhodnutiam zastupiteľstva. Sú však aj obce, ktoré
majú špecifikované činnosti oveľa
konkrétnejšie. A čo teda napríklad robia inde práve kultúrne komisie ako
v tom našom prípade? Nuž, sledujú
napĺňanie a vyhodnocujú realizačný
program v oblasti kultúry. Organizačne napomáhajú pri organizovaní
celoobecných spoločenských a kultúrnych podujatí. Pripravujú projekty
postupného oživovania spoločenského života v obci a napríklad vyjadrujú
sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci či vyvíjajú
aktivity na podporu aktívneho cestovného ruchu.

ného aparátu dostane z štádia nadšenia a tvorivosti iba do štádia znechutenia. Týka sa to tak nás, ako aj ľudí,
ktorí sa ocitnú v podobných situáciách, napríklad spomínaní remeselníci, ale aj obyčajní obyvatelia obce,
ktorí pozorujú jej vývoj“, hovorí na
záver jedna z členiek komisie a dodáva, že je chybou, keď spomínaný
problém nikto verejne nepomenuje.
V tejto obci totiž platí: ,,Za dobre
vykonanú prácu, čakajte spravodlivý
trest.“

2012 s názvom Etický kódex zamestnanca obce Slovenská Ľupča,
ktorý je prílohou Pracovného poriadku obecného úradu. Je to veľmi
zaujímavé čítanie, pretože kódex stanovuje základné zásady a pravidlá
správania sa zamestnancov obce pri
výkone práce vo verejnom záujme,
ktoré sú povinní dodržiavať ,,v záujme vytvárania základov budovania a
udržovania dôvery vo výkon verejnej
samosprávy.“ Odporúčame najmä Článok II. Základné princípy správania sa
a komunikácia s verejnosťou. Viac na:
http://www.slovenskalupca.sk/sites/
default/files/vzn/Eticky_kodex.pdf
Erika Lamperová
(Článok je zverejnený v plnom znení, po
odsúhlasení Kultúrnou komisiou.)

•••
Napriek tomu, že sme sa ako redakcia pôvodne nechceli zapájať do
vyjadrení členov kultúrnej komisie,
nakoľko sme už niekoľkokrát boli
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Spojenými silami realizujú to, čo ich baví - hudbu
SLOVENSKÁ ĽUPČA – O tom, že sa v obci pod hradom Ľupča rodia odnepamäti umelecké duše
niet pochýb, no isté je aj to, že obec samotná priťahuje do svojich domčekov nadaných ľudí rôzneho
spektra. Jeden z takýchto príbehov napísal osud aj nadanej Poľke Magde Jančurovej, ktorá sa
okrem šperku začala tu v Slovenskej Ľupči venovať hudbe. Kapielka s nezvyčajnou hudobnou
produkciou i nezvyčajným názvom, ktorú s priateľmi založila, sa volá VIRIBUS UNITIS.
Spýtali sme sa teda, prečo sa rozhodli práve pre tento latinský názov tu v strede Slovenska.
VIac o kapele nájdete na Facebooku - VIRIBUS UNITIS

Predovšetkým preto, lebo Viribus unitis
znamená v preklade Spojenými silami.
Mimochodom, z histórie je známe aj
ako krédo cisára Františka Jozefa I.
Pre nás to však znamená, že dávame
zo seba všetko a keby sme sily nespojili, nevznikla by tak krásna vec ako je
hudba, pri ktorej ľudia spolu s nami
oddychujú.
Kto teda stál za myšlienkou, ktorá
ťa viedla pretaviť svoju tvorbu od
chladného kovu šperkov do hlasových
skvostov a hudby vôbec?
Myslím, že to vzniklo spontánne. Ťažko jednoznačne povedať, ale áno, ja
som Vlada Ďurku, ktorý hrá na gitare a
zhudobňuje svoje texty, prinútila začať
o tom rozmýšľať. Bolo to po stretnutí
našich rodín, kedy sme sa počas debaty dostali k téme hudba a zistili sme, že
sa nám páčia rovnaké veci. Veľmi príjemné chvíle, keď cítite, že vnímate na
rovnakej vlne. Nadchli sme sa navzájom natoľko, že sa začalo tvoriť všetko
veľmi aktívne.
Áno, pridávali sa k vám vskutku tvoriví ľudia, ktorých, dovolím si to s
odstupom času zhodnotiť ja, tento
druh tvorby oslovil a doplnil im možno
chýbajúcu mozaiku ich umeleckých
pocitov.
Áno a ja sa tomu veľmi teším, lebo ma
ako Poľku, ktorá si je vedomá, že jej
slovenčina má často vtipný poľsko-český prízvuk, neodmietli. Naopak, uverili,
pocítili a ostali. Okrem spomínaného
Vlada Ďurku je to predovšetkým Dáška
Kochelková so svojím neopakovateľným klavírom, pridal sa Andrej Gonda,
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ktorého klarinetné umenie je úžasné,
doplnil nás Rado Jandura s husľami a
dnes našu partiu v rámci perkusií a bicích nástrojov dopĺňa ďalší ľupčan Janko Šperka. A čo nás veľmi teší, nedávno sme kapelu doplnili o basovú gitaru
Fera Slobodníka z Banskej Bystrice.

tu, aspoň touto formou. Poslala som
ich tvorbu Vladovi. Okamžite ho oslovila. No pravdou je, že spočiatku sme
len tak spolu spievali a hrali si pre radosť. Až po určitom čase, som pocítila,
že to treba rozšíriť. Pridala sa Dáška,
s ktorou sme sa spolu stretávali počas

VIRIBUS UNITIS zľava: Dáša Kochelková , Fero Slobodník, Vlado Ďurka, Andrej Gonda,
Magda Jančurová, Ján Šperka a Rado Jandura

A, samozrejme, tvoj spev. Začali ste
skutočne odvážne – pre slovenských
poslucháčov nepoznanou tvorbou krakowských skladateľských pojmov ako
je Marek Grechuta a Grzegorz Turnau,
ktorých vystihujú najmä jazzrockové
prvky spievanej poézie.
Poľský repertoár týchto hudobných
skladateľov, spevákov a spisovateľov,
bol v čase našich začiatkov pre mňa
prirodzenou výhodou. Tak ako mne
samej sa týmto umelcom Krakow, kde
som študovala, dostal hlboko do tvorby. Ich hudba odzrkadľuje krakowskú
atmosféru – je čarovná, poetická, často
melancholická a neuchopiteľná. Cítila
som potrebu sprostredkovať ju ľuďom

skúšok katolíckeho cirkevného zboru,
kde som spievala.
Z poľštiny si si predsa len trúfla aj
na slovenské texty a dnes už robíte i vlastné piesne. Hoci spomínaš
svoj prízvuk, mnohí sme sa zhodli,
že práve on robí tvojmu speváckemu
prejavu dokonalú odlišnosť, pútavosť
a, dovolím si povedať, aj akúsi milú
ženskosť, ktorá láka počúvať ťa znovu
a znovu.
No, ďakujem za kompliment. Ale začalo to celkom nevinne. Umenie bolo pre
mňa socha, kresba, tvorenie šperkov,
kde dávam do nich svoj vnútorný svet.
Emócie a expresívnosť sú pre mňa
potreby. No nestačilo mi to. Hudba a

K U L T Ú R A

spev je čosi, čo sa týka chvíle, vždy ma
to lákalo a neuveríte, ale dostala ma
heligónka a slovenská ľudová hudba.
Najmä horehronská –telgártska. Tá výnimočná atmosféra nespútaných hôr,
ktorá z pesničiek ide, je čosi, čo sa dá
iba precítiť. Jednoducho ma nadchla a
nedalo sa mi ubrzdiť, hoci som nemala
plán o vytváraní skupiny. Poľská hudba je určite rozbehom. Postupne sme
zhudobnili niektoré dielka slovenských
básnikov ako je Maša Haľamová a Milan Ferko. Dnes máme už vlastnú tvorbu, ktorá vzniká ako inak - spojenými
silami. Prezradím, že tvoríme hudbu na
slová nadaného básnika, ktorým je náš
– Vlado Ďurka.
Vráťme sa k tebe. Na Slovensku, ak sa
nemýlim, si už tretí rok a tvoja slovenčina je rozhodne z roka na rok lepšia.
Je ťažké v rámci slovanských jazykov
učiť sa práve slovenčinu?
Spolu s manželom sme po štúdiách
v Krakowe išli do Plzne v Čechách a
to poznačilo aj môj ďalší postup v slovenčine. Veľmi ťažko si uvedomujem
návyky, ktoré som si do slovenčiny
odtiaľ priniesla. Najväčší problém mám
s dĺžňami. V Poľsku nie sú a neviem
si zvyknúť, že tu ide akcent na rôzne
slabiky. Ja to nepočujem a najmä kolegovia sa často usmievajú, keď sa
spievajúc v slovenčine veľmi sústredím
a nakoniec to vyznieva skôr vtipne. No
a o písmenkách v slovách ako je ,,h“ a
,,ch“ ani nehovorím. My ho jednoducho
nemáme...
Rozprávala sa ERIKA LAMPEROVÁ
Foto Ján Šperka a archív Viribus Unitis

Včely – ohrozené dedičstvo našich predkov
ĽUPČIANSKE PANSTVO – Okolie Slovenskej Ľupče vraj bolo
v minulosti ešte bohatšie na lesy ako je to dnes. Dovoľuje nám to
predpokladať, že včely, brtníci a potom včelári tu boli
od nepamäti. Včely podľa niektorých zdrojov mohli
chovať ešte mnísi v kláštore presne tak, ako to bolo zvykom
v iných kláštoroch. Už vtedy sa totiž vedelo, že to, čo včela
vyprodukuje nielen lieči, ale i výborne chutí. Nazrite však spolu
s nami do novšej histórie ľupčianskych včelárov.
Zachované písomné zmienky totiž spomínajú až 19. storočie, kedy v remeselníckej
obci mala každá gazdovská rodina 2-3
včelstvá. Včely sa chovali v slamených
košoch, ktoré sa dedili z generácie na
generáciu. Až začiatok ďalšieho storočia

rokoch vysievali aj facéliu a komonicu
bielu. Toto realizovali ďalších 30 rokov!
Zastavil ich rok 1967, kedy stúpla cena
sadeníc a semien do závratných výšok a
ťažkosti boli aj s pozemkami na prenájom.

Sú plné nektáru
Naučte deti, že z byliniek vo vašej záhrade, ktoré sú plné nektáru, vyhľadávajú
včielky najradšej levanduľu, koriander, tymián, kocúrnik obyčajný, fenikel, či
borák... V trvalkách zas šafrány, iskerníky, astry, aleceu (topoľka), sasanky,
alebo aj pelargónie... Jednoročné rastlinky pestované pre včielky sú zas nechtík,
lobody, maky, slnečnice, cínie, ale aj heliotropy a mnohé ďalšie. Dopriať im treba
i lipy a agáty.
priniesol modrenejšie drevené úle, stúpol
počet včelstiev a med sa začal predávať
vo väčšom. Veľký včelín v tej dobe stál
aj v zámockej záhrade, ktorého početné
včelstvá pomáhali sýtiť siroty na zámku
a neskôr chovancov Výchovného ústavu
pre chlapcov. Po príchode hospodárskej
krízy však nastal problém so získavaním
cukru na kŕmenie včiel za lacnejšie. Vtedy si včelári začali uvedomovať výhody
včelárskych spolkov.
Spolok tvorili
mnohé dediny
V januári 1930 z iniciatívy učiteľa Samuela Czambela začal svoju činnosť
Včelársky spolok pre Slovenskú Ľupču
a okolie. Okrem Ľupčanov sa doň prihlásili najmä horári z okolia a podbrezovskí
robotníci. Neskôr pribudli včelári z Ľubietovej, Priechoda, Podkoníc, Šalkovej,
Seliec, Môlče, Moštenice, Hiadla, Lučatína, Medzibrodu, Brusna, Pohronského
Bukovca, Ráztoky, Nemeckej, Dubovej ba
i z Balážov a Kališťa. Vedenie spolku pre
svojich členov obstarávalo lacnejší cukor
na jesenné zakŕmenie, objednávalo včelárske potreby.
Vysádzali okolité pláne
Spoločenstvo sa však staralo aj o pastvu
včiel. Málokto by dnes povedal, že to boli
práve členovia spolku, čo vtedy v okolí
Slovenskej Ľupče a Podkoníc na prenajaté pozemky vysievali objednané semená
medonosných rastlín a vysádzali kríky a
stromy. Už v roku 1934 na roli Pod vŕšky
zasiali 60 kíl esparzety a zakúpili 100
líp. O tri roky neskôr obstarali javory a
o pár mesiacov ďalších 100 sadeníc agátov. Tie vysadili pod Hôrkou, na Zábreží
a za mostom cez Hron. V nasledujúcich

Zvučné mená predkov
nájdete i dnes
Menovať konkrétne ľudí, ktorí sa o to,
aby včely v našom okolí nevymreli ani
za vojny či iných režimov, by bolo náročné. Obstáli v ťažkých časoch, hoci
za tie roky, ktoré sa pomaly blížia k deviatim krížikom, čelili rôznym pohromám.
Nehral sa s nimi ani človek a láskavá
často nebola ani príroda. Tých zvučných
mien, ktorí sa o tak vzácny poklad ako
je chov včiel napriek tomu postarali, je
neúrekom a dodnes ich potomkovia žijú
medzi nami. Niektorí si dedičstvo svojich
predkov a ich nadšenie nad včelárskym
fortieľom preniesli i do súčasnosti a pokračujú. Je však zvláštna doba a žiaľ i
oni sami musia čeliť veľkým hrozbám.
Hovorí sa, že tým najtvrdším - včely totiž
celosvetovo hynú.
Budú naši pravnuci
vedieť, čo je včela?
Ocitli sme sa v etape ľudstva, ktorá začína
svojim životným štýlom na tieto bezbranné tvory útočiť tým najnebezpečnejším
spôsobom v jeho histórii. Pesticídy používané v súčasnom poľnohospodárstve
proti škodcom sú totiž pre včely skutočnými zabijakmi. Včely však ohrozujú
aj extrémne výkyvy počasia, dôsledky
klimatickej zmeny a nedostatok rozmanitej a prirodzenej stravy - ako výsledok
pestovania monokultúr. Takto oslabené
rýchlejšie podľahnú chorobám či parazitom. Pritom včely tak veľmi potrebujeme. Sú kľúčovým prvkom produkcie
jedla, pretože opeľujú poľnohospodárske
plodiny. Až tretina jedla, ktoré konzumujeme, totiž závisí od opeľovačov. Ak
nezačneme konať, deti našich detí budú
pri zmienke o včielke Maji len nechápavo

pozerať. Pesticídy sa však dostávajú aj
na náš tanier a touto chémiou dobrovoľne kŕmime seba aj naše deti. Práve tie
by však mali byť súčasťou nášho postoja
voči touto tvorovi, ktorému by sme mali
i my sami dopriať to, čo je pre jeho život
najdôležitejšie – medonosné rastlinky v
našej záhrade či na balkóne.
Strach z uštipnutia
Prítomnosť bzučiaceho hmyzu nie je však
napriek tejto človeku životne dôležitej
realite vždy vítanou súčasťou susedských vzťahov a často sú žihadielka
brániaceho sa tvora pre mnohých alergikov nepríjemným strašiakom. Hoci
samé následne umierajú, strach z včiel
v očiach takéhoto človeka ich tvrdenia
o nevyhnutnosti, užitočnosti alebo liečivých účinkoch produktov jednoducho nadobro potláča. Existencia včelstva v takom prípade stráca na význame, pretože
strach argumenty zatieňuje... A tak sme
sa na postoj okolitej verejnosti, vrátane
zástupcov štátnej správy k chovu včiel
v súčasnosti opýtali dnes už bývalého
dlhoročného tajomníka spomínanej Základnej organizácie slovenského Zväzu
včelárov v Slovenskej Ľupči Juraja Kožiaka. Nechtiac sme však trafili na jeho
bolestivé miesto. Svedčí o tom vraj vyslovená veta, ktorá ho prednedávnom poria-

dne zranila: ,,Najlepšie by bolo, keby sa
včely zakázali v celej obci...“ Našťastie,
takto sa to zatiaľ nedá. Zatiaľ.
•••
Svojimi aktivitami sa snažíme vracať
ľudom tak možnosti ako i nadšenie, ale
aj dobrý pocit z dodatočného uznania.
I tentoraz sme teda ponúkli zástupcom
priateľov včelárov zrealizovať u nás
doma - v priestoroch Mníchovho dvora
na námestí SNP 17/3 v Slovenskej Ľupči
zaujímavý program v podobe trojdňovej
interaktívnej výstavy. Od ochutnávok
rôznych medov vám tu Juraj Kožiak porozpráva nielen o histórii chovu včiel, ale
aj o jeho súčasných možnostiach. Čakať
vás bude pútavý život včiel inštalovaný v
sklenenom uzavretom úli aj s jeho živými
obyvateľkami a mnoho zaujímavostí, o
ktorých vaše deti ani len netušia. Termín
výstavy, ktorá je v nedeľu súčasťou obľú-beného Bábovkového stretnutia, sme určili na 9. – 11. septembra. Záujemcovia
alebo uzavreté skupiny sa môžu prihlásiť
na tel. čísle 0905 279 606.
Erika Lamperová
Historické údaje čerpané z archívnych
zdrojov ZO SZV 80 rokov organizovaného
včelárstva v Slovenskej Ľupči.

Včelári a aktivisti spoločne
kompetentných varujú
o spúšťa petíciu, ktorou chce naštartovať verejnú debatu
Slovensk
Greenpeace
ch pre životné prostredie, včely a ľudské zdravie.
dôsledko
ich
a
ch
pesticído
o
Aktivisti chcú do konca roka vyzbierať desiatky tisíc podpisov a petíciu odovzdať
ministerstvu pôdohospodárstva.
Zástupcovia rezortu pôdohospodárstva budú začiatkom roka 2017 na európskej úrovni hlasovať o predĺžení obmedzenia troch najškodlivejších pesticídov.
Organizácia Greenpeace Slovensko ich chce s pomocou ľudí presvedčiť, aby toto
obmedzenie neblokovali. Ľudia môžu výzvu podporiť na webovej stránke www.
bezpesticidov.sk. Aktivisti spúšťajú verejnú kampaň s podporou Slovenského
zväzu včelárov a ekologických farmárov. V dôsledku používania neonikotínoidov
trpia totiž práve včely, ktoré sú významné pri opeľovaní. Podľa podpredsedu
Slovenského zväzu včelárov Martina Piovarčiho sú neonikotínoidy pre včely
veľmi zradné, keďže sú súčasťou pletív rastlín, vrátane peľu a nektáru, čím im
spôsobujú vážne zdravotné problémy: „Ak sú pesticídy v rastline, včela sa im
nemôže vyhnúť. Včely nemajú genetickú výbavu na detoxikáciu jedov, keďže
rastliny nikdy neprodukovali toxický nektár a peľ. Neonikotinoidy sú až niekoľko
tisícnásobne toxickejšie ako zakázané DDT, čím neohrozujú len včely, ale aj
ostatné opeľovače.”
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Máte niečo na predaj,
prípadne niečo zháňate
alebo by ste chceli nieco
darovať?
Uverejníme Vám to
BEZPLATNE
Svoj riadkový inzerát
nám pošlite
na e-mailovú adresu:

redakcia@bbinfo.sk
(Akcia platí pre ďalšie vydanie)

INZERCIA

• Ponúkam privyrobenie, prácu s československou kozmetikou Essens vo
svojom okolí. V ponuke 40 dámskych a
20 pánskych parfumov vo vôňach, ktoré obsahujú svetové parfémy ako Hugo
Boss, Christian Dior, Dolce Gabbana,
Paris Hilton a mnoho ďaľších. Zoznam
pošlem na požiadanie na e-mail. V ponuke aj výrobky a kozmetika Aloe Vera
a Colostrum. Možnosť kariérneho rastu
i osobného automobilu od firmy.

Tel.: 0915 812 732
E-mail: vecernik.milan@centrum.sk

• Predám 3 mesiace používaný elektrický sporák AMICA. Cena 100 eur.

Tel.: 0915 995 149

HĽADÁME • inzertného managera • si človek/živnostník, ktorý nemá problém pracovať a rozprávať sa s ľudmi, vedieť ponúknuť to, čo vlastne každý
podnikateľ potrebuje. Ak si chceš slušne privyrobiť a nemáš problém spolupracovať s nezávislým periodikom, tak nám daj vedieť na: redakcia@bbinfo.sk
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Na 200 kilometrovú ,,magickú jazdu“ môže prísť každý
SLOVENSKO – Milí motoristi, motorkári, wrangleristi či majitelia osobných áut termín v poradí už tretej magickej jazdy s názvom DEEP RIDE 2016 je známy.
Je ním sobota pod Jánovi - 25. jún! Tak nezabudnite ani tentoraz prísť, pretože
spoznávať našu históriu v okolí I/66 – Slovenskej ROUTE 66 naozaj stojí za to.
Pripravili sme pre vás pútavé body,
ktoré, keď v zašifrovanom itinerári
rozlúštite, vás privedú na prekrásne
miesta, o ktorých ste ani netušili.
Spoznáte nielen našu spoločnú históriu, no objavíte aj zvláštne súvislosti
a tajomstvá. Čakajú vás prírodné ojedinelosti a rarity, ktoré vám dovolia
zdieľať naše presvedčenie, že naša

malá krajinka v okolí I/66 je skvostom pre cestovanie, objavovanie i dovolenkovanie s celou rodinou. Ponúka nielen pastvu pre oči, pohladenie
srdca, ale spoznaním súvislostí predovšetkým upevnenie národného ducha. Dôležité však je, že DEEP RIDE
ponúka úžasný relax.

Štartuje sa
v Banskej Bystrici
Uvidíme sa 25. júna 2016, kedy s nami
absolvujete viac ako 200 km jazdy, bez
časového obmedzenia s prekrásnym cieľovým miestom v Revištskom Podzámčí
(areál Drevenice), kde sa medze vášmu
stanovaniu, ak pribalíte stan, rozhodne
nekladú. Stačí si so sebou vziať fotoapa-
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rát alebo mobil s fotoaparátom, či okuliare
na čítanie. V prípade rodinky v osobnom
aute uvítame i jeho označenie slovenskou
zástavou. Niet sa čoho obávať, všetko
je pripravené tak, že sa určite nielen zabavíte, ale i pútavo spoznáte to, čo nám
zanechali predkovia i darovala sama
príroda. Na štarte v Banskej Bystrici pri
čerpacej stanici SLOVNAFT na Partizánskej ulici sa o 9.00 hod. sa na vás teší tím
Slovenskej ROTUE 66. Viac na sociálnej
sieti Facebook: DEEP RIDE 2016 alebo
www.slovenskaroute66.sk
(ela)
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Turisticko-náučný chodník Hiadeľ

TIP NA VÝLET

HIADEĽ – Pokiaľ máte chuť stráviť víkend v prírode, skúste navštíviť
prekrásnu prírodu v okolí obce Hiadeľ. Tunajší náučný chodník,
ktorý vám spestria zaujímavé informácie na inštalovaných tabuliach,
je vskutku vhodnou alternatívou na výborne strávený deň s rodinou.
roku bez výrazného zásahu do prírody. Čas prechodu pohodlným turistickým tempom je približne 2 hodiny.

Trasa, ktorú vám ako tip na víkend
ponúkame, prechádza južným svahom Nízkych Tatier, v ochrannom
pásme Národného parku NÍZKE TATRY. Spomínaný chodník, ktorý ňou
vedie a začína za penziónom Grajciar
– Skala, bol vybudovaný v minulom

Čarovné stromy
i skamenené príšery
Trasa chodníka spája katastre obcí
Hiadeľ a Lučatín. „Čaká vás približne
štyri kilometre dlhý chodník so 110
metrovým prevýšením v nádhernej
prírode. Čarovné stromy, skamenené príšery,“ odporúča starosta obce
Ondrej Snopko a dodáva, že zaujímavosti o obci Hiadeľ sa výletník dozvie
z 11 tabúľ inštalovaných popri chodníku. ,,Unavení si môžete sadnúť na
jednu z 15 lavičiek alebo si niečo
upiecť v polovici trasy na ohnisku. A
aby ste nezablúdili, nezabudnite sa
držať červeno-čiernych smerových

šípok.“ Koniec trasy je priamo v obci
pri Požiarnej zbrojnici. ,,Na malé občerstvenie môžete prísť do Espressa
BaK alebo k Harpimu. A ak dostanete

KRÍŽOVKA 02/2016
Niekedy nevieš, či nekráčas po poklade.
Knihu „Podzemie Banskej Bystrice a okolia“ po žrebovaní vyhrala pani Alžbeta Pikulová z
Medzibrodu. Gratulujeme a ďakujeme všetkým, čo sa zapojili a poslali spávne
znenie krížovky. Čoskoro pre Vás pripravíme krížovku ďalšiu.
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chuť na niečo typicky slovenské, tak
zavítajte na salaš Lipa,“ odporúča
starosta.
(ela)

