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Ľubietová a plošný skríning
COVID-19

Ešte nestačili vyblednúť potvrdenia o negatívnom, či pozitívnom výsledku testovania z novembra 2020
a už nás zo začiatku roka 2021 čakalo ďalšie testovanie. Obyvatelia
Slovenska v dňoch 23.-25. januára
2021 mali možnosť dať sa otestovať
antigénovými testami temer na 250
odberových miestach. Jedno z nich
bolo vytvorené aj u nás v Ľubietovej. Tentokrát bol miestom testovania Kultúrny dom, čo bolo logické
v súvislosti s nepriaznivým zimným
počasím. Vedenie obce zabezpečilo
informovanosť občanov o termínoch, mieste a spôsobe objednania na testovanie prostredníctvom
miesneho rozhlasu, a to telefonicky
alebo cez webovú stránku obce.
Ukázalo sa, že práve online spôsob objednávania bol dobrý nápad,
ktorý zabezpečil hladký priebeh
testovania bez zdĺhavého čakania.
V Kultúrnom dome nás čakala príjemná atmosféra, milý personál
a usmievavé veselé testovačky Janka Majerová a Katka Čiefová, ktoré
dokázali odpútať testovaných od
nepríjemného pocitu zo zavádzania testovacej tyčinky. Starosta so
zamestnancami Obecného úradu
a dobrovoľníkmi aj tento raz urobili
maximum pre bezproblémový proces testovania, ktoré sa bude opakovať až do odovolania.

Výsledky skríningového ploš
ného testovania v Ľubietovej:
23. 1. - 25. 1. 2021

Počet zúčastnených:. . . . . . . . . . . . . . 767
Počet pozitívnych:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

7.2. – 8. 2. 2021

Počet zúčastnených:. . . . . . . . . . . . . . 567
Počet pozitívnych:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

14. 2. - 15. 2 2021

Počet zúčastnených:. . . . . . . . . . . . . . 547
Počet pozitívnych:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

21. 2. - 22. 2. 2021

Počet zúčastnených:. . . . . . . . . . . . . . 563
Počet pozitívnych:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Celoslovenské výsledky

Do skríningového plošného testovania na ochorenie COVID-19 sa
zapojilo od 18. - 26. 1. 2021 celkom
2 949 017 ľudí. Z toho pozitívny

výsledok malo 36 547 z nich, čo
predstavovalo 1,24 %. V porovnaní
s novembrovým celoplošným testovaním bola situácia horšia v počte pozitívne testovaných. Čísla aj
napriek lockdownu neklesli podľa
očakávania. Preto treba byť naďalej
opatrný a situáciu nepodceňovať.
J. M.

Príhovor
šéfredaktorky

Milí naši čitatelia,
prihováram sa vám cez riadky
týchto novín už piaty rok. Stále
je o čom rozmýšľať a tiež podávať informácie zo života našej
obce. Raz menej, raz viac. Každý
si nájdete to svoje. Nachádzame
sa v zložitej situácii, obmedzení
vo svojej osobnej slobode. To zažili možno už len tí najstarší. Pre
našu generáciu a pre deti je to
nepochopiteľná situácia a každý
túžime sa z nej čo najrýchlejšie
dostať. Verím, že sa tak čoskoro
stane.
Myslím, že v týchto dňoch našim najväčším životným úspechom je byť zdravý. Po zime prichádza jar. Práve jar má zvláštne
ovzdušie a osobitnú príchuť.
Poďme teda von, vyčistime si
hlavu, zhlboka sa nadýchajme
jarných vôní zeme. Popremýšľajme o nastávajúcich sviatkoch
Veľkej noci, o ich zmysluplnosti.
Prinesme si z prechádzky domov
kus našej krásnej prírody a buďme šťastní, že sme urobili niečo
pre svoje zdravie.
Želám vám krásnu, úspešnú a šťastnú jar a hlavne buďte
zdraví.
Jana Majerová

Buď na blízku tým, ktorých miluješ. Opakuj im, ako veľmi ich potrebuješ. Maj ich rád a chovaj sa
k nim pekne. Urob si čas na to, aby
si povedal „mrzí ma to“, “odpusť“,
„prosím ťa“, „ďakujem“ a všetky
slová lásky, ktoré poznáš.
Gabriel García Márquez
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Nakrátko o radosti, svetle a nádeji...
Milí spoluobčania, vo chvíľach,
keď píšem tieto riadky je tichý
pôstny večer. Niekedy tento čas
využívame spoločne s manželom
na prechádzku po dedine – pokiaľ
sme to nestihli za svetla. Rozprávame sa alebo len tak vnímame ticho,
ktorého je teraz trochu viac, ako to
na dedine býva zvykom. A pozeráme okolo seba. Tak sme si všimli
jednu zvláštnu vec: hoci je už polovica pôstu, na niekoľkých domoch
ešte stále vidno vianočné ozdoby.
Možno to tak bolo aj v predošlých

rokoch, len sme toľko nechodili
vonku a preto sme o tom nevedeli.
Ale môže to byť aj inak. Čo ak je to
odkaz do tejto doby? Viditeľný odkaz, že túžime po radosti, nádeji,
svetle a dobrých veciach... že nám
čosi dôležité chýba. Človek niekedy potrebuje a používa vonkajšie
podnety, aby zmenili niečo v jeho
pocitoch a zmýšľaní. Mnohí z nás
majú radi napríklad svetlo a teplo
sviečky počas dlhých zimných večerov. Snažíme sa urobiť niečo pre
seba, aby nám bolo lepšie - a v tejto

neľahkej dobe je to zvlášť žiaduce.
Stále však platí jedna vec: aj ten
najkrajší a najlepší podnet zvonku má iba obmedzený vplyv na
naše vnútro. Potrebujeme radosť,
nádej a svetlo, ktoré sa vyznačujú
stálosťou. Verím, že Pán Boh nám
túto stálosť ponúka. Verím, že bez
ohľadu na vonkajšie okolnosti sa ku
každému, kto po tom túži, dostane
v tomto čase radostná veľkonočná
zvesť o Kristovom zmŕtvychvstaní.
O tom, že On má život aj pre nás
a to v hojnej miere. A nezabudni-

me: Veľká noc prichádza po šiestich
týždňoch pôstneho času – tichého
a smutného času, kedy si pripomíname utrpenie a smrť svojho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista. Je to svedectvo, že Pán Boh má moc obrátiť
tmu na svetlo a tak nikto, kto v Neho
verí, nezostáva bez nádeje. Neviem
si predstaviť väčšie povzbudenie
do týchto dní, do bližšej či vzdialenejšej budúcnosti. Prajem vám
všetkým túto stálu radosť a nádej.
vaša sestra farárka

Udalosti Veľkej noci v našom živote
Milovaní,
v čase keď píšem tieto riadky do
našich Ľubietovských novín, prežívame ešte pôstne obdobie. Uvedomujem si však, že zanedlho končí
a keď budete čítať tieto riadky budeme vstupovať do Veľkonočného
obdobia. Budeme sláviť sviatky
nášho vykúpenia a pripomenieme
si, že Ježiš Boží Syn prináša ako jediný Veľkňaz najväčšiu obetu lásky
na dreve kríža. Sám sa ako obetný
dar obetuje svojmu Otcovi, aby nás
s ním zmieril. Aby nám otvoril Božie kráľovstvo. Aby nám utrpením
na kríži ukázal: Pozri, ako ťa milujem. Smrť Krista na kalvárii bol okamih, ktorý zmenil históriu ľudstva.
Bola to udalosť, ktorá znamenala
najvyšší moment zjavenia Božej
lásky: „Nik nemá väčšiu lásku ako
ten, kto položí život za priateľov.“
/Jn 15,13/ Ježišova obeta na kríži
má pohnúť ľudským srdcom, aby
pochopilo, že Boh nám daruje nový
život a robí to z lásky k nám.
Keď bol však Boží Syn vložený do
hrobu, mnohým sa zdalo, dokonca aj
jeho najbližším učeníkom, že všetko skončilo. Lenže Ježišovou smrťou nič neskončilo, ale sa ešte len
začalo. Zvesť: Ježiš vstal z mŕtvych,
prináša ako prvá apoštolom Mária
Magdaléna. Peter a Ján nachádzajú
hrob prázdny. Niektorí sa s Ježišom
stretnú za zatvorenými dverami vo
večeradle a dáva im možnosť, aby
sa presvedčili., že skutočne je to
On a je živý. Ďalší dvaja majú s ním
skúsenosť na ceste do Emauz, kde
ich počúva a vysvetľuje im písma, ktoré hovoria o utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní Mesiáša. Keď
začne v ich príbytku lámať chlieb,
spoznávajú, že je to Kristus. V tom
čase apoštoli a iní Ježišovi učeníci
majú mnoho osobných skúseností
so Zmŕtvychvstalým. Apoštol Pavol
píše, že pri jednej príležitosti ich
bolo až päťsto naraz a nakoniec sa

zjavil aj jemu. /Porov. 1 Kor 15,4-8/
Všetci majú jedno spoločné. Ani
jeden nemlčal, ale každý kde prišiel, začal hovoriť o skúsenosti,
ktorú mal so Zmŕtvychvstalým Kristom. Tak boli naplnení radosťou, že
nebolo prekážky, ktorá by im bránila o Kristovi a jeho diele vykúpenia
hovoriť. Chceli, aby každý človek,
ktorého stretnú bol šťastný ako oni,
a aby naplno zakúsil plnosť Božích
milostí, ktoré pramenia z vykupiteľskej obety Zmŕtvychvstalého
Krista.
Milovaní,
nevdojak keď píšem tieto riadky,
moja myseľ zabieha do minulosti
a vybavuje sa mi deň kedy som ako
dvadsaťjeden ročný prijal sviatosť
krstu, birmovania a Eucharistiu. Bol
to deň môjho nového narodenia.
Bol som šťastný, že mi Boh odpustil všetky hriechy a ja môžem začať

svoj život odznova. Nie sám, ale už
s Kristom. Ako mladý človek som
neveril v Krista. Predsa v istom okamihu môjho života ku mne prišiel
Boh a ja som mu postupne začal
otvárať svoje srdce. Bol trpezlivý.
Nesmierne som mu za to vďačný,
lebo som pochopil, že chce, aby
som bol šťastný. Pochopil som, že
jediným šťastím je pre mňa Trojjediný Boh. On je zmyslom a cieľom môjho života. Neodvrhol ma,
ale ujal sa ma. Vysvetľoval mi ako
Emauzkým učeníkom písma a verte,
že si na to nachádzal rozličné príležitosti, udalosti a ľudí. Dnes sa teším na každé stretnutie s ním v Božom slove a pri lámaní chleba, keď
ho v Eucharistii prijímam do svojho
srdca. Hľadal som šťastie a našiel
som ho v Kristovi.
My všetci sme pozvaní stretnúť
sa so Zmŕtvychvstalým Kristom.
Prijmime preto veľkonočné sviatky

ako výzvu pre nové hľadanie Zmŕtvychvstalého Pána v našom živote.
Nebojme sa, veď on nás sprevádza
a počúva čo mu hovoríme a čím
žijeme. Aké sú naše strachy, naše
túžby, ale i radosti. Počúvajme, čo
nám chce povedať v Božom slove
i v tichu srdca pri modlitbe, On nás
chce cez svoje slovo uistiť o svojej
láske k nám. Chce nás naučiť milovať tak ako miluje on nás. Prečo?
Aby sme druhých dokázali robiť
šťastnými a tak našli trvalé šťastie.
Chce nám ukázať cestu a spôsob
ako kráčať životom k cieľu, ktorým
je On sám. Chce nás liečiť svojou
milosťou a posilňovať svojím Telom
- Eucharistiou, aby sme to zvládli.
Predsa skúsenosť s Bohom, ktorú
sme získali a ešte v živote získame
si nemôžme nechať pre seba, ale
mali by sme o nej hovoriť druhým.
Viem, v dnešnej dobe to nie je „in“.
Ale verte nebolo to iné ani v čase
keď Ježiš vstal z mŕtvych. Predsa to
apoštolov a mnohých, ktorí uverili
v Krista a mali s ním osobnú skúsenosť nijako neodradilo. Ako môžeme i v dnešnej dobe stretnúť Krista? Môžeme ho stretnúť v Božom
slove, pri lámaní chleba v Eucharistii, ale i v človeku, ktorého sme
nikdy predtým nevideli. Môžeme
ho spoznať pri dôvernom oslovení,
podľa Ducha, ktorý prináša pokoj
a zaháňa strach. A ako o ňom môžeme v dnešnej dobe svedčiť? Vedzte,
že keď bude naše srdce naplnené
Božou prítomnosťou, bude ľahké
nájsť spôsob ako to urobiť. Sám Boh
nám v tom pomôže.
Milovaní, všetkým vám zo srdca
prajem a v modlitbe vyprosujem,
aby ste na ceste nášho života spoznali osobne zmŕtvychvstalého
Krista a aby radosť z jeho zmŕtvychvstania prežiarila celý váš život i vaše rodiny.
Váš o. Martin Uhrík,
farský administrátor z Medzibrodu
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Sčítanie obyvateľov Slovenska 2021

Začalo sa historicky prvé plne elektronické
sčítanie obyvateľov Slovenska
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
2021 (SODB 2021) sa začalo svojou
prvou fázou 1. 6. 2020 sčítaním do
mov a bytov. Sčítanie domov a by
tov trvalo 8 a pol mesiaca a plynule
naň nadväzuje elektronické sčítanie
obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31.
3. 2021. V zmysle novely zákona
o sčítaní sa pre pandémiu posúva
asistované sčítanie na obdobie od
1. 4. do 31. 10. 2021. V historicky
prvom plne elektronickom sčítaní
sa obyvatelia budú sčítavať z po
hodlia domova a vyplnenie elektro
nického formulára nezaberie viac
ako 10 minút. Na sčítanie postačí
mobil, tablet či notebook alebo
PC. Obyvatelia budú mať okrem
webovej aplikácie k dispozícii aj
mobilné aplikácie. Ak sa obyvateľ
nemôže alebo nevie sčítať sám ale
bo s pomocou blízkych, bude mať
možnosť využiť od 1. 4. 2021 služby
asistovaného sčítania.

Plne elektronické a integrované
sčítanie obyvateľov 2021

kanalizačnej prípojky a plynovej
prípojky.

Kedy a komu budú dostupne
finálne výsledky

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti,
je povinný rodič, respektíve zákonný
zástupca.

Koľko otázok treba vyplniť

Po prihlásení čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý obsahuje 14
otázok. Všetky otázky sú doplnené
o krátke a výstižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché
a rýchle. Pomoc obyvateľovi poskytne aj call centrum. Obyvatelia môžu
volať na číslo 02/ 20 92 49 19.“

Ochrana osobných údajov je
priorita

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční
v období od 15. februára 2021 do
31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta
sám, kedykoľvek a na akomkoľvek
mieste využitím počítača, tabletu
alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať
sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod
názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android
a iOS. Samosčítanie elektronickým
formulárom je pre obyvateľov rýchly
a jednoduchý spôsob na vyplnenie
sčítacieho formulára bez narušenia
súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj
na linke: 02/20 92 49 19.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ
uvedie v sčítacom formulári, sa
musia vzťahovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc
zo štvrtka 31. decembra 2020 na
piatok 1. januára 2021.

Pri sčítaní obyvateľov domov
a bytov 2021 je prioritou ochrana
osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a spracovania údajov
je základnou podmienkou realizácie
sčítania. Všetky údaje poskytnuté
Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania.
Všetky získané údaje sú chránené
pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Na účely ochrany osobných
údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt.
Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania,
pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený
o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií
v rámci sčítania pracujú s osobnými
údajmi, sú zaškolení a poučení.

Sčítanie je povinné

Prečo je sčítanie potrebné

Všetci obyvatelia Slovenska majú
povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom
obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný
pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan
Európskej únie, ktorý má na území
Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na
Slovensku trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov
SR. Prináša po desiatich rokoch
komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za
uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie
prinesie nenahraditeľné informácie
o stave spoločnosti, o jej demografických,
sociálno-ekonomických
a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Výsledky zo sčítania
prezentujú:

Demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území, poskytnú informácie o bývaní obyvateľov,
o štruktúre bytov a domov, pomôžu
možnosti formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne,
údaje slúžia ako podklad na územné plánovanie obcí, výsledky SODB,
ktoré prispievajú k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk,
parkovacích miest, parkov a zelene,
oddychových zón a detských ihrísk,
zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov
za prácou alebo do školy má výrazný
vplyv na kvalitu dopravy.

Skončilo sa historicky prvé plne
elektronické sčítanie domov
a bytov

Sčítanie domov a bytov realizovala samospráva. Do sčítania domov
a bytov sa zapojilo 2 927 obcí. Mnohé, najmä mestá, úzko spolupracovali so správcami. Na zbere údajov
pracovalo celkovo 4 940 poverených osôb a 815 manažérov poverených osôb.

Aké prvé výsledky sčítanie
domov a bytov prinieslo

Celkovo bolo k 12. 2. 2021 sčítaných 1 020 340 bytových domov,
1 095 159 rodinných domov a zvyšok 94 927 tvorili iné obydlia. Po
spracovaní budú k dispozícii údaje
o forme vlastníctva bytu, podlahovej
ploche bytu v m²/zastavanej ploche
v m², o počte obytných miestností,
poschodí, typu kúrenia, zdrojoch
energie používané na vykurovanie,
vodovode, splachovacej toalete,
kúpeľni, typu domu/obydlia, počtu
podlaží, typu vodovodnej prípojky,
obdobia výstavby, materiálu nosnej konštrukcie, obdobia poslednej
obnovy, obnove okien, obnove obvodového plášťa, obnove strechy,
prístavbe alebo nadstavbe, typu

Prvé základné výsledky SODB
2021 by mali byť zverejnené už
koncom roku 2021, resp. začiatkom
nasledujúceho, ďalšie budú k dispozícii v roku 2022, komplexne spracované údaje pre národnú i medzinárodnú úroveň budú spracované
a publikované najneskôr do začiatku
roku 2024. Výsledky budú dostupné
všetkým, t. j. obciam a úradom, orgánom a organizáciám nielen štátnym,
vedcom a akademikom, prognostikom, demografom a sociológom,
expertom napr. v doprave, ale aj študentom a laickej verejnosti.

Ing. Alexander Ballek, predseda
Štatistického úradu Slovenskej
republiky

„Vážení spoluobčania, apelujem
na vás, využite možnosť zlepšiť našu
krajinu a sčítajte sa! Elektronické
sčítanie obyvateľov, ktoré prebehne
od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021, je maximálne bezpečné, pretože sa sčítavate z pohodlia domova a vyplnenie
elektronického formulára nezaberie
viac ako 10 minút. Každý z nás, kto
sa sám elektronicky sčíta od 15. 2.
2021 do 31. 3. 2021, prispeje doslova k lepšej budúcnosti a vydá signál,
že sme modernou krajinou, kde majú
racionálne e efektívne riešenia vždy
šancu. Prosím, urobme spoločne klik
pre lepšiu budúcnosť Slovenska!“
Spracovala: Zuzana Kútna

UPOZORNENIE
Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, že elektronické samosčítanie obyvateľov sa realizuje
tak, že obyvateľ sa sčíta sám
prostredníctvom elektronického formulára, ktorý si stiahne do
svojho mobilu v aplikácii SODB
2021 alebo prostredníctvom
stránky www.sčítanie.sk.
Žiaden sčítací asistent ani
sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje. Pokiaľ sa s takouto osobou/osobami stretnete,
okamžite kontaktujte políciu.
Ide o podvod.
Asistované sčítanie bude prebiehať až po 1.4. 2021 a obyvatelia budú vopred informovaní.
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Výpis z uznesení zo 17. zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 11. 12. 2020
Prítomní poslanci: Ing. Marián Ben
ka, Peter Kováč, Katarína Resutíko
vá Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun
OcZ 17 – 1/2020 – schválenie
programu zasadania, doplnený
o bod – kontrola plnenia uznesení,
za: všetci
OcZ 17 – 2/2020 – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
za: všetci
OcZ 17 – 3/2020 – voľba návrhovej komisie, za: všetci
OcZ 17 – 4/2020 – vzatie na vedomie správy o plnení uznesení
predloženú hlavnou kontrolórkou,
za: všetci
OcZ 17 – 5/2020 – schválenie
VZN obce Ľubietová o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Ľubietová, v zmysle zapracovaných
pripomienok, za: všetci
OcZ 17 – 6/2020 – schválenie
Vzn obce Ľubietová č. 2/2020, ktorým sa mení VZN obce Ľubietová č.
4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, za: všetci
OcZ 17 – 7/2020 – schválenie zámeru obce postúpiť užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve obce
Ľubietová začlenených v spoločnom
poľovnom revíri Rúbane, za: všetci
OcZ 17 – 8/2020 – vzatie na vedomie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.
polrok 2021; schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 1. polrok 2021 podľa predloženého návrhu, za: všetci
OcZ 17 – 9/2020 – žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia OcZ
na deň 30. 12. 2020 o 18.00 hod.,
za: všetci
OcZ 17 – 10/2020 – schválenie

plánu zasadnutí OcZ v roku 2021 nasledovne: 12. 2. 2021; 16. 4. 2021;
18. 6. 2021; 10. 9. 2021; 22. 10.
2021; 10. 12. 2021, za: všetci
OcZ 17 – 11/2020 – voľba členky
finančnej komisie - Ing. Elena Dobríková, Ľubietová, za: všetci
OcZ 17 – 12/2020 – vyhovenie
Protestu Okresnej prokuratúry Banská Bystrica č. Pd 148/20/6601-4
z 22. 10. 2020, doručeného obci Ľubietová dňa 26. 10. 2020 a zrušenie
uznesenia Obecného zastupiteľstva
obce Ľubietová č. OcZ 13-6/2020
z 24. 4. 2020 a uznesenia Obecného
zastupiteľstva obce Ľubietová č. OcZ
14-7/2020 z 23. 6. 2020, za: všetci
OcZ 17 – 13/2020 – schválenie
Spresnenia podmienky čerpania
úveru zo Zmluvy o úvere č. 957/
CC/20 zo dňa 13. 11. 2020 (ďalej
len „úver“) nasledovne: Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová, musí
odsúhlasiť každú investičnú aktivitu
a každý kapitálový výdavok, ktorý má byť financovaný zo Zmluvy
o úvere č. 957/CC/20 zo dňa 13. 11.
2020 (ďalej len „úver“), osobitným
uznesením právoplatným po termíne 11. 12. 2020, tj. pre podmienky
čerpania úveru v zmysle Zmluvy
o úvere č. 957/CC/20 sa rozumie
predloženie osobitného vecného
uznesenia obecného zastupiteľstva
Ľubietová o súhlase s kapitálovým
výdavkom v určenej výške hodnoty,
pričom sa za uvedené rozhodnutie
nepovažuje odsúhlasenie rozpočtu
obce v znení neskorších doplnení. Výberové konanie na realizáciu
kapitálového výdavku pre potreby
čerpania úveru môže byť termínovo realizované až po odsúhlasení
hodnoty kapitálového výdavku
obecným zastupiteľstvom Ľubietová a musí byť súčasťou predloženej
dokumentácie k čerpaniu úveru.

Hodnota čerpaného úveru nemôže
byť vyššia ako hodnota odsúhlasená
osobitným rozhodnutím obecného
zastupiteľstva viažuca sa ku kapitálovému výdavku. Uvedené uznesenie Obecného zastupiteľstva bude
schválením účinné po celú dobu nároku na čerpanie úveru podľa Zmluvy o úvere č. 957/CC/20 zo dňa 13.
11. 2020 o čom bude vyrozumená
banka Slovenská sporiteľňa, a. s., za:
všetci, uznesenie nepodpísané starostom obce
OcZ 17 – 14/2020 – schválenie
postupu procesu odsúhlasovania
kapitálových výdavkov obce Ľubietová, použitia prostriedkov rezervného fondu a fondu opráv, s osobitným zreteľom na odsúhlasovanie
výdavkov, ktoré budú financované
z návratných finančných zdrojov
od financujúcich inštitúcií pri ich
realizácii. Charakteristika postupu
procesu:
Starosta obce Ľubietová – predloží na odsúhlasenie Stavebnej komisii
obce Ľubietová predložený rozpočet
investičnej akcie so špecifikovanými
parametrami a podrobným položkovým rozpočtom prác podľa projektovej dokumentácie“
Stavebná komisia predloží svoje
stanovisko odporúčania/neodporúčania obecnému zastupiteľstvu na
schválenie kapitálového výdavku.
V prípade, že v investičnej akcii
sa má pokračovať musí byť táto kapitálová akcia osobitne odsúhlasená
uznesením obecného zastupiteľstva
obce Ľubietová formou názvu investičnej akcie, výšky kapitálového výdavku investičnej akcie.
Na základe odsúhlasenia kapitálového výdavku a investičnej akcie
obecným zastupiteľstvom obce
Ľubietová pristúpi starosta obce
Ľubietová k realizácii výberového

konania vyhodnotením uchádzačov
zákazky podľa Zákona č. 343/2015
Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pričom toto výberové konanie nesmie byť realizované žiadnym
aukčným zákazkovým systémom,
vrátane systému TENDER/net prevádzkovaným spoločnosťou Tendernet, spol. s r. o., M. R. Štefánika
836/33, Žilina. Základnou podmienkou zadávania kritérií je maximálna hodnota zákazky, ktorá nesmie
prekročiť výšku rozpočtu investície
schválenej obecným zastupiteľstvom podľa bodu 3) navrhovaného
postupu.
V prípade, že účastníci vo výberovom konaní predložia hodnoty zákazky vyššie ako je hodnota zákazky
schválená obecným zastupiteľstvom
podľa bodu 3) uvedeného postupu,
musí byť výberové konanie vyhlásené za neplatné a proces postupu 1
až 3) sa musí zopakovať.
V prípade úspešného vyhodnotenia ponúk – podľa bodu 4) je starosta obce Ľubietová povinný predložiť
na schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh zmeny rozpočtového
opatrenia ak kapitálová investícia
nebola už v kapitálových výdavkoch
premietnutá.
Po odsúhlasení zmeny rozpočtového opatrenia podľa bodu 6)
v obecnom zastupiteľstve obce Ľubietová a odsúhlasení výhercu výberového konania Obecným zastupiteľstvom je starosta obce Ľubietová
oprávnený pristúpiť k uzatvoreniu
realizačnej zmluvy s výhercom súťaže.
Uvedený postup bude uplatnený
na všetky zákazky vo výške obstarania nad 3 000,- EUR, za: všetci,
uznesenie nepodpísané starostom
obce

Výpis z uznesení z 18. zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 30. 12. 2020
Prítomní poslanci: Ing. Marián Ben
ka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva, Ján
Turčan - zástupca starostu, viedol
rokovanie zastupiteľstva
Uznesenia neboli podpísané starostom obce
OcZ 18 – 1/2020 – schválenie
programu zasadania, za: všetci
OcZ 18 - 2/2020 – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
za: všetci

OcZ 18 – 3/2020 – voľba návrhovej komisie, za: všetci
OcZ 18 – 4/2020 – schválenie
Rozpočtového opatrenia č. 6/2020,
podľa predloženého návrhu: s vylúčením položiek: bežné výdavky
- údržba obce a budov – znížená
o -800,- EUR (teda bez zmeny položky), bežné výdavky - všeobecné
služby ostatné – znížená o -500,EUR (teda bez zmeny položky),
kapitálové výdavky – Rekonštrukcia domu mládeže. Financie
z vlastných zdrojov (okná) - znížená
o -700,- EUR (teda bez zmeny polož-

ky). Celkové príjmy sa zvýšia o 135
935,- EUR a celkové výdavky sa zvýšia o 94 205,- EUR; za: všetci
OcZ 18 – 5/2020 – schválenie
Rozpočtového opatrenia č. 1 /2020
- ZŠ s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová,
za: všetci
OcZ 18 – 6/2020 – schválenie Rozpočtu obce na rok 2021; za: všetci
OcZ 18 – 7/2020 – vzatie na vedomie Rozpočtu obce Ľubietová na
rok 2022 – 2023; za: všetci
OcZ 18 – 8/2020 – schválenie
Rozpočtu – bežné príjmy a bežné
výdavky – originálne kompetencie

ZŠ s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová, na
rok 2021; za: všetci
OcZ 18 – 9/2020 – schválenie
plánu obnovy majetku pre rok 2021
k jednotlivým špecifikovaným výdavkom:
Oprava budovy č. 5
Úprava verejného priestranstva –
Koleso
Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ – projekt, prestavba
Verejné osvetlenie – solárne
lampy na zastávky vrátane postupu
posúdenia výšky výdavkov pred ich
realizáciou; za: všetci
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Výpis z uznesení z 19. zasadania obecného
zastupiteľstva zo dňa 25. 1. 2021
Prítomní poslanci: Ing. Marián Ben
ka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
OcZ 19 – 1/2021 – schválenie
programu 19. zasadania obecného
zastupiteľstva v zmysle pozmeňujúceho návrhu, nakoľko zasadanie OcZ
č. 18 sa konalo 30. 12. 2020 v zmysle
uznesenia č. OcZ 17 – 9/2020 zo dňa
11. 12. 2020; za: Ing. Marián Benka,
Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Ing.
Peter Sedláček, Proti: Pavol Šimun,
zdržal sa: Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Bc. Zdenko Urva
OcZ 19 – 2/2021 – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
za: všetci
OcZ 19 – 3/2021 – voľba návrhovej komisie, za: Ing. Marián Benka,
Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, zdržal sa:
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
OcZ 19 – 4/2021 - opätovné
schválenie uznesenia č. OcZ 17 –
13/2020 zo dňa 11. 12. 2020, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje:
Spresnenie podmienky čerpania
úveru zo Zmluvy o úvere č. 957/
CC/20 zo dňa 13. 11. 2020 (ďalej
len „úver“) nasledovne: Obecné za-

stupiteľstvo obce Ľubietová musí
odsúhlasiť každú investičnú aktivitu
a každý kapitálový výdavok, ktorý má byť financovaný zo Zmluvy
o úvere č. 957/CC/20 zo dňa 13. 11.
2020 (ďalej len „úver“), osobitným
uznesením právoplatným po termíne 11. 12. 2020, tj. pre podmienky
čerpania úveru v zmysle Zmluvy
o úvere č. 957/CC/20 sa rozumie
predloženie osobitného vecného
uznesenia obecného zastupiteľstva
Ľubietová o súhlase s kapitálovým
výdavkom v určenej výške hodnoty,
pričom sa za uvedené rozhodnutie
nepovažuje odsúhlasenie rozpočtu
obce v znení neskorších doplnení. Výberové konanie na realizáciu
kapitálového výdavku pre potreby
čerpania úveru môže byť termínovo realizované až po odsúhlasení
hodnoty kapitálového výdavku
obecným zastupiteľstvom Ľubietová a musí byť súčasťou predloženej
dokumentácie k čerpaniu úveru.
Hodnota čerpaného úveru nemôže
byť vyššia ako hodnota odsúhlasená
osobitným rozhodnutím obecného
zastupiteľstva viažuca sa ku kapitálovému výdavku. Uvedené uznesenie Obecného zastupiteľstva bude
schválením účinné po celú dobu nároku na čerpanie úveru podľa Zmluvy o úvere č. 957/CC/20 zo dňa 13.
11. 2020 o čom bude vyrozumená

banka Slovenská sporiteľňa, a. s., za:
Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, zdržal sa:
Bc. Zdenko Urva; uznesenie nepodpísané starostom obce
OcZ 19 – 5/2021- opätovné schválenie uznesenia č. OcZ 17 – 14/2020
zo dňa 11. 12. 2020, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje postup procesu odsúhlasovania kapitálových výdavkov obce
Ľubietová, použitia prostriedkov
rezervného fondu opráv, s osobitným zreteľom na odsúhlasovanie
výdavkov, ktoré budú financované
z nenávratných finančných zdrojov
od financujúcich inštitúcií pri ich
realizácii; za: Ing. Marián Benka, Bc.
Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun,
zdržal sa: Bc. Zdenko Urva; uznesenie nepodpísané starostom obce
OcZ 19 – 6/2021 – schválenie
ukončenia 19. zasadania Oc zastupiteľstva, nakoľko nie je možné pokračovať v ďalších bodoch programu z titulu neodsúhlaseného rozpočtu obce
na rok 2021; za: Ing. Marián Benka,
Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva, zdržal sa:
Bc. Jana Majerová, Miloš Sauka

Výpis z uznesení z 20. zasadania obecného
zastupiteľstva zo dňa 12.02.2021
OcZ 20 – 1/2021 – schválenie
programu obecného zastupiteľstva,
za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva,
nehlasoval: Miloš Sauka
OcZ 20 – 2/2021 – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
za: všetci
OcZ 20 – 3/2021 – voľba návrhovej komisie, za: všetci
OcZ 20 – 4/2021 – vzatie na vedomie správy o plnení uznesení
predloženú hlavnou kontrolórkou,
za: všetci
OcZ 20 – 5/2021 – schválenie odpustenia nájmu pre prevádzku Kaderníctva Kataríny Hruškovej, trvale
bytom Lučatín č. 170, na dobu trvania štátom vyhlásenej mimoriadnej
situácie, za: všetci
OcZ 20 – 6/2021 – schválenie
odpustenia nájmu pre prevádzku
Kaderníctva Mandy Lindy Mandyčevskej, trvale bytom Záhradná
649/10, Ľubietová, na dobu trvania

štátom vyhlásenej mimoriadnej situácie, za: všetci
OcZ 20 – 7/2021 – zrušenie uznesenia OcZ – 16-8/2020 zo dňa 29.
10. 2020 a schválenie zámeny majetku medzi obcou Ľubietová a Ing.
Emilom Tokárom, za: všetci
OcZ 20 – 7/2021 – vzatie na vedomie správy o výsledkoch vykonanej
kontroly hlavného kontrolóra obce
za II. polrok 2020, doplniť závery
stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019,
za: všetci
OcZ 20 – 9/2021 – vzatie na vedomie ročnej správy o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok
2020, za :všetci
OcZ 20 – 10/2021 – schválenie
opravy uznesenia OcZ 19 – 6/2021,
z dôvodu spresnenia špecifikácie sa
jeho znenie mení v plnom znení nasledovne: „ukončenie 19. zasadnutia
obecného zastupiteľstva, nakoľko
nie je možné pokračovať v ďalších
bodoch programu z titulu nezverejnených, hoci zákonne prijatých

uznesení Obecného zastupiteľstva
obce Ľubietová vedeného pod OcZ
č. 18, ktoré sa konalo 30. 12. 2020
a ktoré boli dňa 30. 12. 2020 zákonne prijaté, avšak nezverejnené,
v dôsledku čoho nenastala účinnosť
týchto prijatých uznesení, a teda
okrem iného nenastala ani účinnosť
uznesenia OcZ č. 18 – 6/2020, ktoré
upravovalo prijatie rozpočtu obce
pre rok 2021, za: všetci
OcZ 20 – 11/2021 – vyzvanie starostu obce Ľubietová k zverejneniu
uznesení Obecného zastupiteľstva
č. 18, konaného dňa 30. 12. 2020
v lehote do 22. 2. 2021, za účelom
zabezpečiť všeobecné informovanie
obyvateľov obce o zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubietová
konaného dňa 30. 12. 2020, ktoré sa
konalo za realizovaných opatrení na
zamedzenie šírenia pandémie COVID-19, za: všetci
OcZ 20 – 12/2021 – žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadania OcZ
v zmysle zákona, za: všetci
Spracovala: Zuzana Kútna
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Milí spoluobčania,
priatelia, susedia
Podľa vašich reakcií na Ľubietovský kalendár 2021 musím povedať opäť: Stálo to za to. Chcem
vás všetkých poprosiť o spoluprácu pri tvorbe nasledujúceho
kalendára. Určite viacerí z vás
chodíte na prechádzky s fotoaparátom, alebo aspoň s mobilom... Využite túto príležitosť
a pochváľte sa svojimi zábermi.
Všetci, ktorí budete mať záujem zapojiť sa, môžete posielať svoje zaujímavé fotografie,
aby naozaj bolo aj pre ďalší rok
z čoho vyberať.
Vlastné fotografie by mali spĺňať tieto náležitosti:
- meno autora
- popis záberu
- dostatočnú kvalitu – min. 1 MB
- ideálne záber na šírku (aby sme
nemuseli fotky orezávať)

Verím, že sa opäť nájde dostatok nadšencov a pomôžu dobrej
veci.
Svoje príspevky môžete posielať aj priebežne na adresu:
zuzka.kristoficova@gmail.com,
príp. ma kontaktujte na čísle
0903 470 134. Pri väčších fotkách môžete použiť aj úložisko.
Fotky prosím neposielajte cez
Messenger, Whatsapp a pod. –
posielaním sa fotky automaticky
zmenšujú a pre potreby kalendára sú potom nepoužiteľné.
Vopred vám ďakujem
Zuzana Krištofičová

Zmluvy na
hrobové miesta
V roku 2021 končia nájomné
zmluvy na hrobové miesta, ktoré
boli uzatvorené na 10 rokov v roku
2011. V prípade, že nastala zmena
(platiteľ zomrel, zmena platiteľa za
HM a pod.), je potrebné túto skutočnosť oznámiť na obecný úrad,
t. č. 048/22 890 11 p. Kútna alebo
mailom matrika@lubietova.
V opačnom prípade bude zmluva
obnovená na pôvodného platiteľa
a vystavená faktúra na prenájom
HM na 10 rokov.
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Čo nového v škole

Úspešne
Práce v škole
v okresnom kole Počas plnej prevádzky školy
Emma Kapustová sa zapojila do
okresného kola biologickej olympiády, ktoré sa konalo dištančne. V projektovej časti súťaže, kde poslala
svoje video, fotografie a poster, sa
stala úspešnou riešiteľkou. Prezentovala prácu, ktorú si pripravila pod
vedením p. uč. biológie Mgr. Hovancovej, s témou Úspešnosť telesnej
výchovy na našej škole. Zaoberala
sa v nej zdravým životným štýlom,
organizáciou hodín telesnej výchovy v škole, motiváciou žiakov k pohybovým aktivitám a podobne. Po
návrate do školy sa so svojím úspechom pochváli a projekt odprezentuje pred publikom /samozrejme za
jednotku !!!/.
Emme blahoželáme !

sme niektoré opravné alebo rekonštrukčné práce odkladali, aby
nenarúšali vyučovanie. Keďže
nám v súčasnosti do školy chodia
len deti materskej školy a žiaci I.
stupňa, využili sme čas, aby sme
vymaľovali steny, zrekonštruova-

li nábytok a ponatierali drevené
trámy v kabinetoch. Pôjd školy
sme oslobodili od starého nábytku a nepotrebných vecí. V knižnici a prechodových častiach sme
po opravných náteroch zútulnili
priestory obrázkami a mapami.
Na poschodí sme vytvorili oddychový kútik s taburetkami, stolmi
a technikou, ktorý bude môcť využívať žiacka a redakčná rada, ako

aj pani učiteľky na skupinové vyučovanie, alebo žiaci si tu popoludní môžu sami robiť na počítačoch
úlohy a projekty. Stôl na stolný
tenis našiel svoje miesto na hornej
chodbe. Triedu na 1. stupni sme
vybavili počítačmi. Prevádzkoví
zamestnanci pripravili priestory
šatní na ich vynovenie tak, aby boli
krajšie, modernejšie, funkčnejšie.
Čaká nás školský dvor...

POĎAKOVANIE
rodičom, žiakom, priateľom školy, zriaďovateľovi, učiteľom, prevádzkovým zamestnancom za
spoluprácu a vzájomnú pomoc.
Želáme všetkým najmä pevné
zdravie, radosť, vzájomné pochopenie, spokojnosť v rodinách
aj na pracoviskách.

Úspešná projektantka Emma

Pytagoriáda
Každoročne sa naši žiaci zapájajú
do celoslovenskej matematickej
súťaže Pytagoriáda a môžu sa
pochváliť úspechmi.
Súťažiť môžu žiaci od tretieho po
deviaty ročník.
Pre každý ročník sú pripravené
iné logické úlohy. Tento rok sa do
súťaže zapojilo menej žiakov, pretože sa učia dištančne. Úspešní riešitelia sú:
Lukáš Majer, Janka Štubniaková – 3.
roč.
Andrea Filadelfiová, Lukáš Majer – 5.
roč.
Tomáš Resutík – 6. roč.
Adela Majerová – 7. roč.
Tomáš Fischer – 8. ročník
Chcete si overiť svoje logické myslenie? Ak sa chcete stať úspešným
riešiteľom Pytagoriády pre 5. ročník,
musíte mať za 60 minút vyriešených
aspoň 10 príkladov správne.

KATEGÓRIA P5

1. N
 apíšte výsledok príkladu:
(33 – 15) + (3 . 11 + 15) – 6 . (6 – 5)
2. Mama mi dala kartičky, na ktorých
boli napísané všetky číslice. Na každej kartičke bola napísaná vždy len
jedna číslica. Najmenej koľko kartičiek mi mohla dať mama?
3. Vypočítajte:
20 . 4 . (6 – 3 . 2) + 16 . (12 – 11)
4. Napíšte si na papier číslo, ktoré
má 22 stoviek, 22 jednotiek a 22
desiatok. Napíšte súčet jeho číslic.
5. Napíšte najväčšie číslo, ktoré
viete napísať pomocou všetkých
nepárnych číslic, ak každú číslicu
použijete práve raz.
6. Vypočítajte:
(35 – 5 . 3) – 2 + (38 – 6 . 3) – 2 +
(31 – 7 . 3) – 2 . (4 + 1)
7. Napíšte číslo, ktoré sa skrýva za
kvietkom v príklade:
9 . 70 –

= 7 . 40 + 6 . 50

8. Koľko trojuholníkov
je na obrázku?

9. Napíšte písmeno, ktoré označuje
výsledok s najväčším počtom núl
vo výsledku:
A: 2 . 4 . 500 . (300 – 100)
B: (2 + 8) . 10 . 100
C: 50 . 20 . 10 . (50 + 50)
D: 4 . 5 . 5 . 8 000
10. Počas obmedzení sa rodina
Sládkových rozhodla zvyšovať svoju imunitu pravidelnými turistickými výletmi. V pondelok prešli 7
kilometrov, v utorok 9 kilometrov,
v stredu 12 kilometrov, vo štvrtok
len 5 kilometrov. V piatok a sobotu
prešli rovnako po 16 kilometrov.
Koľko kilometrov musia prejsť v nedeľu, ak ich cieľom bolo prejsť za
týždeň 80 kilometrov?
11. Kamil napísal najväčšie trojciferné prirodzené číslo a jeho kama-

rát Martin zase napísal najmenšie
štvorciferné prirodzené číslo. Potom obaja napísali ciferný súčet číslic svojho čísla a potom tieto súčty
číslic sčítali. Ktoré číslo im vyšlo?
12. Piataci našli pred hodinou matematiky príklad na tabuli: „Napíšte
všetky párne čísla od 27 do 69.“
S radosťou sa pustili do písania.
Koľko číslic pri tom napísali?
13. Ak viete, že za písmenami je
príklad:
A = 54 + 2, N = 56 : 7, O = 4 . 8,
napíšte, čomu sa rovná A + N + O.
14. Miro má v skrini bielu, modrú
a zelenú košeľu a dvoje nohavíc:
modré a hnedé. Koľkokrát vie ísť
oblečený v rôznych farebných kombináciách, ak nechce mať košeľu
a nohavice rovnakej farby?
15. Napíšte číslicu, ktorou sa začína
výsledok príkladu:
125 – 123 . (55 – 5 . 11) + 325 . (21 – 17)
Riešenie nájdete na poslednej strane.
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Karneval v materskej škole
Aké by to boli Fašiangy bez karnevalu? Tento rok, žiaľ, len v materskej
škole. Promenáda v maskách vyča-

rovala šťastný úsmev na všetkých
detských tváričkách. Súťaže a tance
v malých skupinkách v jednotlivých

triedach boli príjemným spestrením pobytu vo škôlke.

7

Sviatky Veľkej noci
K rade ďalších vinšovníkov,
aj my podľa dobrých zvykov,
pripojiť chceme, keď nie inšie,
aspoň svoje skromné vinše,
pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov želá svojim čitateľom
redakčná rada

O koľko lásky som prišla
Bola som milo prekvapená, keď
som sa dozvedela, že Alica Früh
waldová, rodená Bergerová-Bela
nová, autorka publikácie “O koľko
lásky som prišla”, chce spolu
s bratom MUDr. Ivanom Belanom
obciam Ľubietová a Strelníky ve
novať jeden jej výtlačok,. Mnohým
z vás ich meno dnes už pravde
podobne nič nehovorí. No ja som
vedela o koho ide a potešilo ma, že
knihu prinesú osobne.
Alica Frühwaldová sa s podporou
svojich detí, vnúčat a brata Ivana
rozhodla spísať spomienky na život
svojich starých rodičov a ďalších
členov rodiny. Je to rozprávanie
o láske a stratách, o strachu a odvahe. Zároveň je príbehom života
a záchrany rodičov Alice a Ivana
spod pazúrov fašistov, ako im to cez
slzy dokázala vyrozprávať mamka
a ocko len s dojatím prikyvoval.
Na prvej strane sa vyníma venovanie:

A. Frühwaldová a MUDr. I. Belan pri odovzdávaní publikácie
“Obci Ľubietová, rodisku nášho
otecka Oskára Bergera-Belana,
s vďakou za záchranu venujú
deti Alica Frühwaldová a Ivan
Belan.”
Stretnutie so súrodencami Alicou
Frühwaldovou a Ivanom Belanom

sa uskutočnilo na Obecnom úrade
v Ľubietovej 14. decembra 2020 za
účasti starostu obce Strelníky Jána
Majera, Ivety Majerovej a Mgr. Jany
Hraškovej. Nieslo sa v priateľskej
atmofére a v pokore k udalostiam,
ktoré smutne a nezmyselne zasiahli

do života a osudu Bergerovcov počas druhej svetovej vojny. Neubránili sme sa hlbokým emóciám. Bola
som pri tom …
Jana Majerová
Autorka foto: S. Pupalová
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Knihy majú v detskom veku
magickú moc. Využime ich silu!
Návyk detí čítať knihy sa vytvá
ra v útlom detstve. Ak sa zanedbá
a rodičia túto aktivitu nepodpo
rujú, je len veľmi malá šanca, že
z dieťaťa sa stane zanietený čitateľ.
Dnešné deti čítajú knihy omnoho
menej ako ich rodičia. Nájdu sa aj
také, ktoré nečítajú knihy pre potešenie dokonca vôbec. Nepoznajú
svet fantázie, do akého ich môže
vziať len dobrá kniha. Deti sa dnes
nestrácajú na dlhé hodiny v knižniciach. A sú i také, ktoré majú voči
knihám doslova odpor.
Hovorí sa, že deti sú odrazom
svojich rodičov - rodič je jeho naj
silnejší vzor. Najmä v dnešnej „covidovej“ dobe s nimi trávia množstvo
času, a teda kopírujú aj ich správanie. Takže, ak rodič nečíta knihy,
s veľkou pravdepodobnosťou ich
nebude čítať ani jeho dieťa.
Rodičia deťom nečítajú knihy
pred spaním, a ak aj áno, tak len
tým najmenším. Pritom práve čítanie nahlas pomáha zlepšovať
gramotnosť dieťaťa a dokáže ho
motivovať pre čítanie. Aj výskum
dokazuje, že deti v predškolskom
veku, ktorým sa číta, sú lepšie pripravené na školskú dochádzku.
Preto nečítajte nahlas len malým
deťom, ktoré ešte nevedia čítať
samé. Trávte čas s knihami a svojimi deťmi, aj keď to už zvládnu
samé.
Dnešné deti nie sú trpezlivé, pretože vyrastajú v dobe a pomeroch,
kedy je takmer všetko možné dostať na počkanie. Pár sekúnd, nanajvýš pár minút sú ešte prijateľné.
Ale hodiny? Radšej si cez počítač
stiahnu film a usadia sa k televízii.
Príliš jednoduché knihy. Mnoho
kníh, hlavne pre malých čitateľov, je
písaných veľmi, ba až príliš jednoducho, čím stráca kniha svoj zmysel. Dieťa potom stráca motiváciu
čítať, nevidí v tom zmysel, prestane
ho zaujímať, je z nej frustrované,
čím úplne opadá aj jeho záujem
o knihy ako také.. Ak vyberáte knihu
pre mladšie dieťa, snažte sa vybrať
niečo zaujímavé a knihu, ktorá dáva
zmysel.
Deti sa pre čítanie nenadchnú,
pokiaľ ich daná téma nebude zau
jímať. Je preto dôležité, aby deti čítali knihy, ktoré sú primerané ich
čitateľskej úrovni. 8-ročného kniha
pre 13-ročných zaujímať nebude, to
isté platí aj naopak. Téma musí byť
taká, ktorá deti práve v tomto čase
zaujíma. Ak sú to dinosaury, vyskúšajte knihu o dinosauroch, ak záhady, tak skúste detské detektívky.

Môžete svojim deťom pomôcť,
naučiť ich, ako si vybrať dobrú kni
hu, avšak nerobte to za nich. Ak
vyberáte knihy pre svoje deti, tak
to podľa možnosti nerobte, najmä
u školákov. Nechajte ich vybrať si
svoje vlastné knihy. Ony vedia, čo
by ich zaujímalo a čo by si rady prečítali aj bez vašej pomoci.

V prvopočiatkoch najmä v ško
le, keď príde na čítanie, veľa detí
má problémy so sústredením. A ak
dieťa nerozumie prečítanému textu
alebo si nepamätá o čom je, stráca
motiváciu čítať. Text môže byť zložitejší, napísaný komplikovanejšie. Dieťa sa potom stráca alebo
vôbec nechápe, čo a o čom čítalo.
Je mu treba pomôcť vytvoriť si myšlienkové prepojenia, ktoré ho navedú k celkovému pochopeniu textu,

pretože bez tohto je prečítané len
plné slov, ktoré mu spolu nedávajú celkom zmysel. Keď dieťaťu vysvetlíte, ako si vytvoriť imaginárny
obraz prečítaného, odsek po odseku, pridáte či meníte s ním detaily,
hneď bude mať o to iný záujem.
Deti trávia veľa času pozeraním
televízie, či hraním sa na počítači
alebo mobile. Technológie zahltili
svet a čoraz viac ľudí má k nim jednoduchý prístup. Nielen deti, ale
i my dospelí omnoho viac času trávime pasívnou zábavou on-line, než
zábavou s knihou. V dnešnej dobe
je to „normálne“ ..., tak prečo nie
i pre deti? Je na každom rodičovi,
aby túto „normálnosť“ zvážil...
Ak deti nemajú žiadny prístup ku
knihám a nevidia ich okolo seba,
samé z vlastnej iniciatívy čítať ne
začnú. Je dôležité, aby bolo i doma
obklopené knihami, či chodilo s rodičmi pravidelne do knižnice alebo
kníhkupectva. Keď deti uvidia okolo seba veľa kníh, je pravdepodobnejšie, že čítať začnú.
Deti často nemajú žiadny záujem
čítať špeciálne v škole, pretože daný
materiál je pre nich nezaujímavý. Je
vhodné hľadať pre ne texty, ktoré by
ich zaujali tak, aby zabudli, že vlastne čítajú, lebo musia. Zároveň platí,
čím kontroverznejšia téma, tým zaujímavejšia a pútavejšia môže byť ...

V škole môže vzniknúť ďalší
problém, a to porovnávanie pri čí
taní nahlas. Toto, predovšetkým
v prvých ročníkoch možno vyhovuje súťaživejším deťom, ktoré rýchlo
a rady čítajú a nerobí im to problém.
Avšak deti, ktoré čítajú pomaly alebo majú problémy s daným textom,
vnímajú viac jeho nevýhody a len
veľmi ťažko ich to motivuje k tomu,
aby začali viac čítať a zlepšili sa.
S pocitom, že zaostávajú, nedokážu
často takúto priepasť prekonať.
A tiež v škole deti podvedome
očakávajú, že z prečítaného budú
testované, pretože práve na základe testovania je postavený celý
školský systém. Preto by testy mali
byť neštandardizované, viac zamerané na čitateľský zážitok a na to,
čo si dieťa o knihe skutočne myslí
- deti by mali mať priestor otvorene
hovoriť o svojich pocitoch.
Aj deti potrebujú voľný čas na re
laxáciu, alebo dokonca nudu! A vtedy sa čítanie kníh môže stať pre ne
príjemným pravidelným rituálom.
Paradoxne, práve dnešné deti majú
čoraz menej času a nielen na čítanie. Bežný koncept rodičovstva je
zabaviť dieťa čo najväčším možným
množstvom mimoškolských aktivít,
a robia to najmä tí rodičia, ktorým
práca neumožňuje tráviť celé poobedie s dieťaťom, nuž ho posielajú na
rôzne voľno-časové krúžky. Ak dieťa
chodí do školy, popritom má ďalšie
mimoškolské aktivity a na večer domáce úlohy, po celom dni je už píliš
unavené na to, aby čítalo knihu.

Čítanie by malo byť zábavou
a nikdy nie niečím nepríjemným
alebo trestom. Aj dnes sú rodičia,
ktorí vychovávajú metódou trestov
či odmien, a to aj vtedy, keď príde na
problematiku čítania kníh. Touto metódou sa čítanie stáva niečím nepríjemným, nezávisle od toho, či dieťa
čítaním potrestáte, alebo za to, či za
čítanie dostane nejakú odmenu.
Spracovala F. Prôčková
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Čistý revír - čistá príroda
Závan jari, hlučné prekáranie
spevavcov pri prvých dávkach lúčov slnka, nám dávajú nádej, optimizmus do týchto neľahkých dní.
Všetko má svoje zákonitosti a aj
príroda sa riadi svojimi pravidlami.
Teraz nastáva obdobie, kedy králi
našich hôr zhadzujú parožie, aby
nádejným jedincom narástlo mohutnejšie a starším, ako to už býva,
parožie stráca na sile a ustupujú do
úzadia. To je zákon prírody. Hlucháň
a holniak, naše najväčšie kurovité vtáky, sa chystajú na svadobné
tance. Tokanie je opradené tajomstvom noci u hlucháňa, pretože
začína už okolo tretej ráno. Holniak
začína tokať až s brieždením. Orly
sa tiež chystajú na svadobné veľko-

lepé lety. Medvede opúšťajú svoje
brlohy, v ktorých pobudli túto zimu
len krátko. K týmto rituálom a každoročným etologickým zvyklostiam
potrebujú zvieratá pokoj.
Preto dbajme na to, aby sme ich
vyrušovali čo najmenej. V týchto
časoch je pohyb verejnosti v našich
horách zvýšený a do prírody chodia
aj ľudia, ktorých by to bez obmedzení ani nenapadlo. Nechoďme preto
až do tých zadných izieb, kde má
zver svoje pokojné miestečká. Dôležitá je aj denná doba, kedy prírodu navštevujeme. Tesne po východe
slnka a pred jeho západom by sme
ich mali vyrušovať čo najmenej, lebo
vtedy intenzívne prijímajú potravu.
Mláďatá, ktoré budú ich matkami
starostlivo odložené pred predátormi, nechajme na pokoji a nehrajme
sa na záchrancov. Nedotýkajme sa
ich! Necháme tak na nich svoj pach
a až vďaka tejto našej nerozvážnosti
ich matka následne opustí.
Chceme apelovať aj na majiteľov
terénnych áut, motoriek a štvorkoliek, že vstup do lesa je možný len
so súhlasom majiteľa. Neviete si
ani predstaviť, keď sa zrazu z dolinky alebo poľovníckeho chodníka
vyrúti napríklad skupina kroskárov,
aký je to prenikavý hukot a neskutočne rušivé decibely.
Z kultúrno-spoločenskej činnosti
sme v minulom roku ešte stihli zorganizovať 15. februára poľovnícku

fašiangovú zábavu. Začiatkom marca však prišli prvé opatrenia proti
pandémii. Všetky akcie sme museli
už vykonávať len individuálne. Mali
sme v pláne deťom zorganizovať
detský Hubertovský deň so súťažami s poľovníckou a lesníckou
tematikou. Určovanie listov, stôp,
drevín, zvukov zvierat a iných prírodný ukážok. Žiaľ, ani túto aktivitu
už zo známych príčin nebolo možné
uskutočniť. Museli sme sa zrieknuť
aj nášho tradične chutného gulášu
a jágerku, ktorý varíme na Michalský jarmok. Otváranie studničiek,
ktoré robíme k 31. marcu, žiaľ, aj
tento rok budeme vykonávať individuálne – a s negatívnym testom.
Individuálne sa podieľame aj na ce-

loslovenskej akcii: Čistý revír - čistá
príroda.
Pre pandemické opatrenia sme
nemohli zrealizovať ani predĺženie
zmluvy o užívaní poľovného práva
na revír, hoci máme od obecnej samosprávy schválené pokračovanie.
Chcel by som sa v mene poľovného
združenia Rúbane Ľubietová poďakovať, že sme dostali dôveru v starostlivosť o náš revír, spoluprácu pri obecných akciách a vo výchove mladých
ochrancov prírody a poľovníctva.
Dosť bolo nariekania o nezrealizovaných akciách. Pevne verím, že
sa čím skôr stretneme zdraví, veselí
a plní elánu pri našich spoločných
udalostiach.
Ing. Ján Doboš

Slovensko čelí žalobe za znečistené ovzdušie
Slovensko čelí žalobe na Európ
skom súdnom dvore za prekračo
vanie znečisťovania ovzdušia a pre
neprijatie vhodných opatrení na
zlepšenie kvality ovzdušia.
Pritom na Slovensku ročne predčasne umiera viac ako 5 000 ľudí
práve kvôli znečistenému ovzdušiu,
ktoré spôsobuje predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest vrátane astmy
a chronickej bronchitídy, kognitívne
poruchy či reprodukčné problémy
vrátane predčasných pôrodov.
Vykurovacia sezóna je v plnom
prúde a je dobré porozprávať sa
práve o kúrení a o tom, ako ovplyvňuje naše spoločné prostredie
a zdravie. Čo môžeme urobiť MY
doma? Nerobiť to, čo k znečisteniu
prispieva. Na vykurovanie je zakázané v domácnostiach spaľovať komunálny odpad a druhotné palivá.
Spaľovanie odpadu a nevhodného
paliva znamená:
- porušenie legislatívy – zákona
o odpadoch (áno, spaľovať doma

odpad je protizákonné!)
- zvýšenie nákladov na údržbu pece
a komína (keďže sa komín oveľa
viac zanáša)
- zníženie životnosti vykurovacieho
zariadenia
- dochádza k vypúšťaniu množstva
škodlivín a tým k nárastu rizika
pre ľudské zdravie.
Preto je neprípustné spaľovať
plasty, gumu, káble, drevotriesku,
starý nábytok, polyamidy a organický odpad zo záhrad – všetky sú

pri horení nebezpečným toxickým
materiálom. Pri ich horení sa uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré sa
usadzujú v ovocných stromoch, zelenine, v mäse zvierat, a HLAVNE sú
vo vzduchu, ktorý všetci dýchame!
Spaľovaním odpadu vznikajú nebezpečné škodliviny a jedy. Toxické
látky v dyme majú veľmi negatívny
účinok na naše zdravie. Tieto látky
zapáchajú, dráždia sliznice horných
dýchacích ciest, vedú k bolestiam
hlavy a pôsobia aj ako nervový jed.

Môžeme si povedať: keď hodím
do pece jednu fľašu, nič sa nestane. Ale ak si to povieme všetci, za
chvíľku máme vo vzduchu obrovskú
koncentráciu chlorovodíku, benzodioxínov a iného sajrajtu.
Nech je v našej krásnej krajine
čistý vzduch.
Ak sa chcete čokoľvek opýtať,
napríklad prečo je nevhodné kúriť
drevotrieskou, volajte 0948 029
572.
Komisia životného prostredia
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Ako sa
môžeme
vyhnúť
pandémii?

Ako sa nepoznáme
Šikovné ruky

Túto otázku dali známemu indic
kému guru Oshovi zhruba pred 40
rokmi, v dobe pandémie AIDS!
„Kladieš nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, „správna otázka by
mala znieť: Ako sa môžem vyhnúť
strachu zo smrti spôsobeného pandémiou?

Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa
vírusu, ale je veľmi ťažké vyhnúť
sa strachu vo vás a vo svete. Ľudia
budú na tento strach umierať viac
než na pandémiu. Na svete neexistuje vírus, ktorý by bol nebezpečnejší než STRACH. Pochopte tento
strach, lebo sa stanete mŕtvym
telom skôr, než vaše telo zomrie.
S vírusom to nemá nič spoločné.
strašidelná atmosféra, ktorú v týchto chvíľach cítite, je kolektívne šialenstvo…
Stalo sa to tisíckrát a stane sa to
zase. A bude to pokračovať, pokým
neporozumiete psychológii davov
a strachu. Spravidla držíte strach
na uzde, ale vo chvíli kolektívneho
šialenstva môže byť vaše vedomie
úplne zmätené. Ani nebudete vedieť, kedy ste stratili kontrolu nad
strachom. Potom vás strach môže
prinútiť urobiť čokoľvek.
V takej situácii si môžete vziať
i svoj život alebo život druhých.
V nadchádzajúcich časoch sa toho
bude diať veľa: mnoho ľudí sa zabije. Pozor, buďte opatrní.
Nesledujte správy, ktoré vyvolávajú strach.
Prestaňte o pandémii hovoriť,
opakovať stále dookola rovnakú
vec, je to ako autohypnóza. Strach
je druh sebahypnózy. Táto myšlienka spôsobí chemické zmeny v tele.
Opakovanie rovnakej myšlienky
spustí chemickú zmenu, ktorá môže
byť niekedy taká toxická, že vás
môže i zabiť. Počas pandémií sa
energia vo svete stáva iracionálnou.
Takto môžete kedykoľvek spadnúť
do čiernej diery.“
Spracovala: F. Prôčková

Dedina má oproti mestu jednu
výhodu. Poznáme sa všetci navzájom a dedina je skoro ako jedna
rodina. A predsa nevieme o našich
životoch všetko. Mnohí z nás majú
nevšedný talent, vlohy, či zaujímavé záľuby. V našich novinách sa
už o takých ľuďoch písalo. Budeme
v tejto téme pokračovať a hľadať
spomedzi nás tých, ktorí majú
čo ukázať, sú tvoriví a kreatívni.
V januári 2021 sa nám podarilo
nájsť šikovné ruky Moniky Hiadlovskej a Kataríny Potančokovej.

aj jubilejným. Stále sa zdokonaľuje
a snaží dopĺňať kytičky niečim
zaujímavým. Pre pánov má napr.
fľaštičku šampanského alebo whisky, pre babičky klobúčik či klbko
vlny, nájde sa aj niečo pre budúce
mamičky, bábätká, či zaľúbených.
V lete kytičky dopĺňa jahôdkami
a malinami, čím ich samozrejme
príjemne oživí. Všetky jej výrobky
potešia oko a pohladia dušu.
Väčšinu kytičiek a mydielok vyrobila pre priateľov a známych tu
na Slovensku, ale tešia sa z nich aj
vo svete - najďalej až v Japonsku
a USA. Najväčšou výzvou pre ňu
boli vianočné trhy vo Švajčiarsku,
kedy vyrobila pre svoju kamarátku niekoľko druhov vianočných
balení.
Svoje zručnosti bola na pozvanie
ukázať aj v MŠ v Strelníkoch, kde
strávila jedno príjemné dopoludnie s deťmi a spoločne vyrábali
všakovaké mydielka. Odmenou jej
bola úprimná detská zvedavosť
a radosť z výsledku ich práce.
Presvedčte sa sami.

Monika
a mydlové ružičky

Monika Hiadlovská sa výrobe
mydlových kytičiek venuje pomaly
tri a pol roka. Začalo to vraj celkom
nevinne. Kúpila si mydlovú hmotu,
farby, vône, rôzne pomôcky a jej
prvú formičku - púčik ruže. Ešte dlho
si bude pamätať, ako sa sa tešila
z úplne prvej mydlovej ružičky. Potom to už išlo samé - z jednej formy
je už okolo 200, z jednoduchých
kytičiek sa prepracovala ku kyticiam gratulačným, svadobným, ba

až keď mala 20 rokov. Neskôr, ale
predsa. Je to skromné ešte stale
mladé dievča, ale dnes sa už svojou
precíznou prácou určite vyrovná aj
dlhoročným majsterkám …
A čo ju vlastne presvedčilo o tom,
aby sa začala venovať háčkovaniu?
Chcela darovať svojim kamarátkam, ktoré čakali bábätká, niečo
originálne, vlastné. Začala hľadať
inšpiráciu a netrvalo dlho a našla ju.
V provpočiatkoch stála asi Soňa Pupalová, ktorá darovala jej sesternici
originálnu štrikovanú deku. Tá sa
jej natoľko zapáčila, že sa rozhodla
sama podobné – háčkované deky
vyrábať.
K tomu postupne pribudli rôzne
hračky. Návody na ich výrobu si
začala kupovať najprv cez internet.
A robí ich dodnes. Svojej záľube sa
Katka venuje iba vo voľnom čase
a hoci ho nemá nazvyš, odmenou
a hnacím motorom pre ňu je radosť
v očiach detí, ktoré hračkami dosiaľ
obdarovala.
Presvedčte sa sami.

Katarínka a svet
hračiek
Katarínu Potančokovú, ako sama
povedala, nikdy ručné práce nebavili a “štrikovanie”jej veru nešlo,
napriek tomu, že doma mala dva
veľké vzory - svoju starú mamu
a mamičku. Tie už dlhé roky štrikujú
a stará mama aj krásne vyšíva.
Samotná Katka sa chytila háčkovať

J. M
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Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy...
a oznamuje sa nimi prechod z obdobia zimy do obdobia jari. Zvyky
a obrady fašiangového obdobia
vždy symbolizovali a i dnes symbolizujú činnosti na zabezpečenie
úrody a plodnosti. Posledná fašiangová nedeľa 14. februára 2021 sa
niesla aj v znamení sviatku zaľúbených - sviatku svätého Valentína
a 17. februára sa popolcovou stredou fašiangové obdobie ukončilo.
Vystriedalo ho pôstne obdobie,
ktoré trvá vždy až do Veľkej noci.
Na fašiangy v Ľubietovej môžeme
teraz už len spomínať.

Rok, čo rok sme si v našej obci
pripomínali obdobie fašiangov zabíjačkami, hojným občerstvením,
veselým programom a fašiangovými
pochôdzkami. Tento rok nám to, žiaľ,
nevyšlo vďaka trvaniu stále prísnych
opatrení spojených so šírením COVID-19. Na obdobie fašiangov sa však
nezabudlo a v mnohých rodinách si
ich pripomenuli pečením šišiek, fánok a krapňov, či varením chutnej
fašiangovej praženice, ku ktorej nechýbal pohárik hriateho.
Na tieto časy netreba zabúdať,
veď odjakživa boli symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Oslavuje

J. M.

Poľnohospodárske družstvo „Bukovina“ Strelníky
v spolupráci s OcÚ Ľubietová, ponúka občanom
Ľubietovej možnosť objednať si čerstvé kravské mlieko
Predávať sa bude formou dopravy na výdajnom mieste pri obecnom úrade, vždy v sobotu ráno od
7.30 hod. do 7.40 hod.
V prípade väčšieho odberu
bude možnosť pridať ďalšie odberné miesto, prípadne zriadenie
mliečneho automatu.
Cena mlieka je 0,50 Eur za liter.
Fakturovať sa bude 1 x za mesiac, vyplácanie bude zabezpečené na OcÚ Ľubietová.
Je potrebné, aby každý záujemca mal vlastné nádoby, za ktorých
čistotu si zodpovedá sám.
V prípade záujmu vie družstvo
zabezpečiť 1 litrové sklenené fľaše.
Je potrebné, aby mal odberateľ

dvojnásobné množstvo fliaš s tým,
že vždy pri prebratí mlieka odovzdá
fľaše, ktoré budú uskladnené na PD
a dodané pri ďalšom rozvoze.
Každý odberateľ bude mať fľaše
označené číslom, ktoré bude slúžiť
na evidenciu dodávok mlieka a tiež
pri fakturácii.
V prípade záujmu Vás prosíme
o zaslanie mailu alebo SMS s nasledujúcimi údajmi:
Meno, priezvisko
Adresa
Tel. kontakt
Mailová adresa
O aké množstvo mlieka máte záujem
Či máte vlastné fľaše alebo budete mať záujem o kúpu fliaš od nás

(cena sklenenej fľaše je 0,80 Eur
za kus). Napríklad, ak máte záujem
o 2 litre mlieka každú sobotu, je
potrebné mať 4 fľaše.
Všetky bližšie informácie Vám
radi poskytneme buď mailom alebo telefonicky.
Kontaktná osoba:
Daniela Majerová
Tel.: 0910 833 040
Email: majerova@pdbukovina.sk

5. Dobrá práca sa sama chváli
6. Darmo slepému ukazuješ a hlu
chému vravíš
7. Čo Janík zameškal, Jano nedohoní
8. Kde sú šedy, tam sú vedy

neha – krása – radosť –
šťastie – budúcnosť –
láska
Len štyri písmená, ktoré skrývajú mnoho. Spájajú sa s jediným
človekom. S  milovanou ženou,
ktorá teplom svojho láskavého
srdca sa vinie celým životom.
Pri príležitosti vášho krásneho
sviatku MDŽ vám želáme predovšetkým dobré zdravie, aby
ste mali čo najmenej problémov
a chvíľ bolesti. Aby vás porozumenie a pohoda sprevádzali na
každom kroku. Buďte šťastné, rozdávajte okolo seba lásku a milý
úsmev.
Vaša redakčná rada

Tucet ľudových múdrostí, ktorých sa oplatí držať
1. Aká príveta, taká odveta
2. Zlosť rozum zaslepuje
3. Nie bohatému, ale zdravému je
sveta žiť
4. Čo sa za mladi nenaučíš, to na
starosť nepochopíš

ŽENA

9. Dobrá studňa v suchu vodu dáva,
dobrý priateľ v núdzi sa poznáva
10. Čo pri iných haníš, to nechváľ
pri sebe
12. Never všetkému, čo počuješ a nehovor, čomu neveríš!

12

l

Ľubietovské   noviny

Marec 2021	Ročník V. l Číslo 1

Všimli sme si

Ľubietovský terminál
Takto pekne nazvala pripravenú
plochu a prístupovú cestu k zástavkam v Hute Zuzka Šišiaková, obyvateľka časti Huta – Vápenica. Ja by
som to nazvala aj „skoro dobojované“. Pôvodným zámerom členov zastupiteľstva obce Ľubietová z roku
2019 bolo vybudovať 4 ks prístreškov a úpravu zastávok v obci a tak
postupne zjednotiť, na čo vyčlenilo v rozpočte obce pre rok 2020
prostriedky vo výške 15.600,- EUR.
Starosta obce však inicioval len zámer úpravy autobusových zástaviek
(obojstranne) v časti Huta, so zámerom vyhovieť občanom danej lokality a zrekultivovať tak odpadom navozenú plošinu – nástupnú plochu
pre občanov využívajúcich služby
medzimestskej autobusovej dopravy. V decembri 2020 došlo k realizácii prístupu k zástavke schodmi
a chodníkom, i keď poslanci obecného zastupiteľstva po schválení

finančných prostriedkov plánovali
zrealizovať tieto práce z dôvodu nepriaznivého decembrového počasia
na jar tohto roku. Keďže sa rozpočet
prekročil o 2 109,09 € vrátane DPH,
na realizáciu prístreškov v roku
2020 už priestor nebol. Nič nie je
tak jednoduché, ako sa zdá. Chceme

to, či ono, no koho zaujímajú finančné zdroje a procesy, ktoré treba pri
realizácii takýchto stavieb dodržať?
Jedno je však isté. Huta si takéto zástavky zaslúžila nielen z vizuálneho
hľadiska, ale aj z hľadiska bezpečnosti občanov.
Realizácia zástaviek v Hute sa

uskutočnila vďaka záujmu a schváleniu finančných prostriedkov poslancami obecného zastupiteľstva
a starostovi, ktorý realizáciu zabezpečil.
Týmto odovzdávam poďakovanie
občanov Huty za „krásny terminál“.

vyniesť z jaskyne von. Ale pozor!
Zo všetkých strán budú sa ti všelijaké potvory ukazovať, hady sipieť,
ale ty sa nepozraj ani na jednu, ani
na druhú stranu, lebo by som ešte
horšie pochodila. Keď ma vynesieš
von, potom sa môžeš spokojne obzrieť. Drž sa tejto mojej rady”!
Mladík súhlasil a čoskoro sa dostal na dno jaskyne. Sotva vzal pannu na ruky, začul všelijaké zvuky.
Ohnivé iskry padali na neho raz
sprava, raz zľava. Hady a jašterice
sipeli zo všetkých strán, ale on si
toho nevšímal, lebo mal na pamäti
to, čo mu panna poradila.
Keď už bol na poslednom schodíku a stál tesne pred bránou, ozval
sa z jaskyne mohutný hlas: “Nechaj

nám, čo si nekúpil”! Preľaknutý šuhaj pozrel dozadu. Tu ho ešte len
teraz pochytil strach, lebo krásna
panna zmizla. Len akoby z diaľky
začul jej žalostný hlas: ”Prečo si sa
pozrel? Dosiaľ som mohla chodiť
von každých sedem rokov, odteraz
nemôžem už nikdy”.
Od tých čias nevyšla panna nikdy
viac. Len osamelý človek, ktorý
v istý deň a hodinu zavíta do tohto
kraja, počuje pod Hrbom čarokrásnu hudbu.

Jana M.

Zakliata panna
Rozprávka, ako ju zaznamenal
kronikár obce Ľubietová, ktorú za
chytil už len u najstarších občanov,
aby nepadlo všetko do zabudnutia.
Ľubietovský Vepor primkýňa sa
k Poľane, s ktorou po geologickej
stránke úzko súvisí. Vznikol z niekoľkých mohutných výlevov lávy treťohornej sopky Poľany, ktoré smerovali
cez Bružinský grúň, Vepor, Kolbu ďalej na sever. Vonkajšie vplyvy menili
tvar tohto lávového prúdu, ktorého
najvyššia časť ustálila sa do podoby
divej svine - vepra. Severná strana
Vepra spadá kolmou stenou do hĺbky asi štyridsať metrov. Pre túto časť
Vepra zaužíval sa priliehavý názov
Hrb. Čudesné tvary na Vepri, ktorých
pôvod si naši predkovia nevedeli
vysvetliť, hlboké lesy, ako i kvetnaté
podveporské lúky sú opradené všelijakým rozprávaním.

V

oľakedy dávno bol Hrb prekrásny zámok, ktorý čarovná
ruka zakliala a premenila na
skalu. Pod touto sklaou je jaskyňa,
v ktorej je ukryté preveliké bohatstvo – zlato v okovaných debnách,
striebro a drahé kamene. Všetko
sa len tak jagá od krásy. Toto bohatstvo patrí zakliatej paničke. Nik
nevie, kto ju zaklial, ani kedy sa to
stalo. Len každých sedem rokov
v určitý deň a hodinu môže sa ísť
pozrieť na krásny svet, aby sa vyža-

lovala zo svojho smutného osudu.
Mnohokrát už bola von, ale nenašla
nikoho, kto by ju vyslobodil.
Pod Hrbom pásol mladík ovce.
Raz mu prišlo ísť popod Hrb cez
pravú polnoc. Ako tak kráča, veselo
si pospevujúc, uzrie bielu postavu.
Podíde bližšie a vo svite mesiaca
vidí pobledlé líca krásneho dievčaťa. “Čo tu hľadáš tak neskoro?”
– pýta sa. Panna pozdvihne svoju
tvár a osloví ho: “Som už dávno zakliata v tejto veľkej skale. Len každých sedem rokov vychádzam von.
Ak si len trochu odvážny, vysloboď
ma. Za to sa ti štedro odmením”.
Šuhajovi sa panna pozdáva, ale nevie ako by ju mohol vyslobodiť. Tu
panna rečie: “Musíš ma na rukách

Spracovala J. Majerová
Ilustr. foto: Hrb
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Chvíľka pre BANÁNY
Viete, že banány sú nielen veľmi
chutné ovocie, ale aj „liek“ na
upokojenie tráviaceho traktu?
A vedeli ste, že banány, okrem
mnohých prospešných látok, mine
rálov a vitamínov, obsahujú látku
zvanú etylén, vďaka ktorej dokážu
dozrieť, bez slnka, vody, bez svojho
rastlinného základu? Asi by som
mala doplniť, že i keď banánovník
pripomína strom, nejde o drevinu,
ale o najväčšiu bylinu sveta. „Kme
ňom“ banánovníku nie je zdrev
natená stonka, ako to býva pri
stromoch, ale štruktúru podobnú
kmeňu tvoria stonky mohutných
listov. Z „kmeňa“ potom vyraší ob
rovské kvetenstvo. Hnedé listy pri
pomínajúce okvetné plátky sú teda
jednotlivými premenenými listami
podopierajúcimi kvetenstvo.
Aby sme si banány mohli dopriať
i u nás, oberajú ich v tzv. technologickej zrelosti, teda zeleno-zelené, na ich
dopravu k nám do Európy sa používajú špeciálne lode s klimatizovanými
priestormi, kde je riadená atmosféra,
sleduje sa obsah oxidu uhličitého, pridávajú sa oxidy dusíku a potom i etylén, ktorý reguluje dozrievanie.
V banánoch sú najviac zastúpené
sacharidy, ktoré sa v nezrelých plodoch vyskytujú prevažne vo forme
škrobu. Počas zrenia sa postupne
menia na monosacharidy, tj. jednoduché cukry. A tu pozor! Vysoký
obsah škrobu v nezrelých banánoch
môže spôsobiť nadúvanie alebo
poruchu trávenia. Škrob neprospieva správnemu fungovaniu čriev
a ich regenerácii, a preto je nutné
sa nezrelým banánom, hoci len so
stopou zelenej farby na stopke úplne vyhnúť. Oproti tomu v zrelých
banánoch zostáva iba 1 % škrobu,
čo je množstvo skutočne veľmi nízke, taký banán je pre zdravie úplne
dokonalý.

Fázy zrelosti banánov

1. farba so slabým náznakom žltej
2. žltá farba so zelenou stopkou
3. žltá farba s drobnými hnedými
fliačikmi
4. žltá farba z výraznejšími fliačikmi
a zľahka hnedastou stopkou

5. žltá farba s hnedou stopkou a výrazne hnedými fliačikmi
6. z polovice hnedá farba so zbytkami žltej farby, hnedá stopka

Banánové lievance
bez múky
(len z dvoch surovín)
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Osobnosti
Ľubietovej
prof. MUDr.
Ervín Barta, Csc.

Aké banány sú najvhodnejšie
pre priamu konzumáciu?

Je to veľmi jednoduché, fázy
zrenia nám veľmi ľahko pomôže
rozoznať práve šupka. Dozrievaním
sa mení jej farba od zelenej k žltej,
škroby sa postupne transformujú na
monosacharidy a výrazne sa mení aj
chuť banánu, od veľmi trpkej chuti
trávovej vône až po sladko medovú. Ale veľmi by vás prekvapilo, ako
chutní čerstvý banán, utrhnutý priamo zo „stromu“, teda z byliny . To
je neopísateľný chuťový zážitok, kto
ochutnal, nikdy na to nezabudne.
Banány vhodné na priamu konzumáciu (obrázky č. 4 až 7) sú tie
so žltou šupkou, žltou stopkou, najlepšie s nejakým tým hnedým fliačkom. Čím zrelší, tým sladší. Môže sa
stať, že na banán zabudnete a on
úplne zhnedne. Stačí ho olúpať, pozrieť dovnútra a pričuchnúť. Banán
už môže byť tak trochu alkoholický,
ten už by som si ja sama nedopriala,
ale proti gustu… Zakázané nie sú.
Kto banány dáva do chladničky,
robí chybu. Pri nižších teplotách
banány nezrejú, strácajú vôňu, chuť,
konzistenciu i farbu. Zošednú, sčernejú, skazia sa a stanú sa nejedlými,
nechutnými, absolútne nevhodnými na akúkoľvek konzumáciu. Nerobte im to! :)
Nákup banánov prispôsobte
tomu, kedy si na nich chcete pochutiť. Na okamžitú spotrebu si vyberte úplne žlté banány (č. 4 – 7),
na spotrebu na neskôr si vyberte
tie čiastočne žlté (č. 2 – 3), ktoré si
necháte doma pri izbovej teplote
na parapete okna či na stole dozrieť. A viete, čo sa mi na banánoch
najviac páči? Tá ich praktickosť  !
Hodíte si ho do tašky a v správnej
chvíli olúpete a ihneď jete. Žiadne
umývanie, žiadne krájanie, žiadna
úprava, proste úžasné ovocie :).
Na záver recept na obľúbené
banánové lievance. Zdravé, sladké
a jednoduché, držia tvar a chutia výborne aj bez múky, mlieka či cukru.

INGREDIENCIE

1 ks zrelý banán
1 ks vajce

POSTUP

Zrelý banán vložíme do misky
a vidličkou popučíme na kašu. Pridáme celé vajíčko a spolu dobre
vymiešame.3Vzniknuté cesto po
lyžiciach nanášame na rozpálenú
panvicu s troškou oleja a tvarujeme
menšie lievance. Opekáme z oboch
strán do zlatohneda. Podávame samotné alebo s medom, džemom ap.

Hrnčekový
banánový chlebík

* 30. marec 1929 Ľubietová
† 31. júla 1991 Bratislava
Popredný slovenský fyziológ,
vysokoškolský pedagóg a vedecko
výskumný pracovník, ktorý obohatil
česko-slovenskú i svetovú lekársku
vedu. Bol členom výboru Československej kardiologickej spoločnosti, Fyziologickej spoločnosti,
Spoločnosti patologickej a klinickej
fyziológie. Autor a spoluautor monografií, vysokoškolských učebníc
a skrípt z patologickej fyziológie.
Publikoval vyše 260 odborných štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch.

Ocenenia

Cena Smělého (1963)
Cena Čs. lekárskej spoločnosti J.
E. Purkyně (1968)

Dielo

INGREDIENCIE

Fyziologické
zväčšenie
srdca - Bratislava 1964 (s Ľ.
Komadelom a M.
Kokavcom)

4 ks prezretý banán
1 ks väčšie vajce
1/2 hrnčeka trstinový cukor
2 ks vanilkový cukor
1.5 hrnčeka polohrubá múka
1 KL jedlá sóda
1/4 hrnčeka maslo
1/2 hrnčeka nasekané vlašské oriešky

Metodologické problémy biologického experimentu - Bratislava
1988 (s J. Bolfom)

POSTUP

Patologická fyziológia krvného obehu – Bratislava 1970

Rúru rozohrejeme na 165°C. Srnčí chrbát vystelie-me papierom na
pečenie. Banány popučíme, pridáme vajíčko, vanilkový cukor a dobre
premiešame. V múke rozmiešame
lyžičku sódy a zapracujeme do banánovej zmesi. Nakoniec primiešame roztopené maslo a hneď za ním
oriešky. Cesto navrstvíme do plechu a pečieme zhruba hodinu.
spracovala F. Prôčková

Kapitoly z patologickej fyziológie IV.: Obličky
– Bratislava 1963

Kapitoly z patologickej fyziológie VI.: Poruchy látkovej výmeny
– Bratislava 1964 (s F. Atanázom, E.
Breuerom)
spracovala: J. Majerová
zdroj: internet, fmed.uniba.sk
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Nemý vták
V jeden deň sa stalo, že tete
Pohorelcovej z Podlipy ušiel pes.
Priznám sa, že vzhľadom na jeho
veľkosť sme aj so susedou mali
pred ním rešpekt, ale nakoniec
sa ho podarilo šťastne doviesť až
k jeho majiteľke. Náhoda.
Pri tomto stretnutí mi teta Poho
relcová (za slobodna Filadelfiová)
vravela, že dostala do daru knihu.
Jej autorkou je Oľga L. Gály, ktorej
počas vojny pomáhala práve rodi
na Filadelfiovcov a ktorá strávila
nejaký čas aj so svojím manželom
v Ľubietovej. Som veľmi rada, že
som mala možnosť prečítať si túto
knihu s názvom Nemý vták. A je to
úplne iné čítanie, pokiaľ viete, kde
presne sa popisované miesta na
chádzajú ... Ak by ten pes neušiel,
možno by som sa o tej knihe nikdy
nedozvedela. Náhoda? Tu je z knihy
malá „ochutnávka“:
Magda a Paľo skutočne obaja
vliezli pod ovčí kožuch v im určenom stane. Bola to obrovská guba,
akú nosievajú za chladných nocí
hôrni pastieri. Magda nemala rada
pachy cudzích tiel, teraz však bola
nútená zniesť blízkosť Paľa, ktorý
funel po jej boku. Ešte šťastie, že
aj sama som pila vodku, pomyslela
si, inak by som to ťažko vydržala.
Rýchlo zaspala a bola ešte tmavá
noc, keď sa prebudila.
Božemôj, zlostila sa, treba mi cikať. Večer ich partizáni odprevadili
až k stanu a ona sa im hanbila povedať, že si potrebuje odskočiť, a teraz
už nevydrží, musí vyliezť z teplého
hniezda. Opatrne sa pohla, Paľo sa
však zobudil. - Kam, dokelu, lezieš,
hemžíš sa ako červík v syre. Už s tebou nechcem viac spať pod jednou
gubou!
- Pst! - šepla Magda. Nohy v hrubých pančuškách vsunula do Paľových obrovských vyzutých čižiem
a vyšla zo stanu. Onedlho vliezla
späť pod kožuch, Paľa, ktorý sa tam
medzitým rozložil, nežne odtisla
a opäť sladko zaspala.
Peter sa vrátil po svoju skupinku
o dva dni. Zdalo sa, že avizovaný
útok Nemcov bol iba poplašnou
správou.
V nasledujúcom období neprinášal chlieb do Červenej jamy iba
starý Filadelfi so synom, občas ho
nahrádzal Simonov dobrý priateľ,
Alo Mayer, mocný chlapec okolo
dvadsiatky, ktorý sa napriek zákazu
svojich rodičov pripojil k partizánom. Dva týždne pred Vianocami sa
však znovu objavil ujo Jano so synom a hľadal Madu, ktorá pracovala
s Jozefom v kuchyni.
- Hovorím tu synovi Simonovi,
- začal trošku zmätene, - reku, idú

Vianoce, spýtame sa mladej pani, či
by ste nechceli stráviť sviatky u nás,
dolu na Podlipe. Možno by vám padlo dobre trochu sa ohriať, okúpať,
spať v ozajstnej posteli. Veľmi radi
by sme vás prijali. - Svietivo modré oči starého pokojne spočívali na
Magdinej tvári.
Magda a Jozef boli prekvapení, ba
Jozef aj hvizdol, žena potom náhle
pristúpila k ujovi Janovi a pobozkala ho na obe líca. - Ste dobrý človek,
ujo Jano, ale viete, že bez svojho
muža nikam nejdem. Pravda, Vianoce by boli iné v room prostredí,
ale ani tu nebudú zlé medzi toľkými dobrými kamarátmi, - povedala
a pozrela sa na Jozefa.
- Ale však aj Vojto a Paľo by k nám
mohli zbehnúť. Trochu by sme sa
síce tlačili, ale nejako by sme to vyriešili. A náš dom je na bezpečnom
mieste, na okraji lesa.
- Môžem si to rozmyslieť? - opýtala sa Magda. - Večer prídu chlapi,
porozprávame sa o tom. Na každý
pád ďakujem.
Na Magdino veľké prekvapenie
sa chlapom nápad páčil. Medzitým
vysvitlo, že aj niektorým ich druhom sa ponúkli podobní vianoční
hostitelia, aby prišli na Podlipu,
keďže tá sa skutočne javila ako bezpečné miesto. Čokoľvek by sa stalo,
cez záhrady sa dá dostať rovno do
lesa a odtiaľ hore na Vepor. Poručík

Lukáč a jeho žena sa tiež chystali
tráviť Vianoce na Podlipe.
Desiateho decembra bol pekný
deň a les prijal schádzajúcich z hôr
omnoho vľúdnejšie, ako svojho
času tých, ktorí smerovali do Červenej jamy. Magdino vrece niesol
na chrbte ujo Jano, lebo ostatným
chlapom viseli na pleci samopaly.
Postupovali pomaly, pohodlne, aby
dorazili k domu a Podlipe po zotmení, nikdy sa nedá vedieť, lepšie,
keď prišelcov nikto nevidí.
Mohli byť asi na pol ceste, keď si
za jedným kríkom všimli podozrivý
pohyb. Nemohli vedieť, či ľudský
alebo zvierací. Simon tam priskočil
ako prvý a na prekvapenie všetkých
vytiahol spoza kríka nejakého muža
a sácal ho pred sebou hlavňou
svojho samopalu. Zarastený bradatý muž, ktorý mal na sebe hrubý
károvaný šál a šiltovku stiahnutú
na uši, zastal pred skupinou so
zdvihnutými rukami, no kolená sa
mu podlamovali. Padol na kolená
a prosebne k nim načahoval ruky. Prosím ... veľmi pekne vás prosím,
nemáte trochu chleba? ... Moja rodina... moje deti... prosím ... - mrmlal
a na ich užasnutie mu po tvári tiekli
slzy.
- Kto ste? - spýtal sa Peter.
- Som ... chirurg martinskej nemocnice ... Sme tu v bunkri na Vepore a nemáme žiadne jedlo. Jedno

dieťa mám choré a nemáme už ani
lieky ... Preboha, pomôžte ...
Od úžasu všetci onemeli. Ujo
Jano postavil kľačiaceho človeka
na nohy. Magda zasa rýchlo otvorila malý plecniak, lebo vedela,
že Jozef jej pri rozlúčke nabalil na
cestu niekoľko placiek. So slzami
v očiach vtisla úbožiakovi do rúk
placky. Dvaja plačúci sa pozreli na
seba a vedeli nevypovedané - dve
trpiace duše sa pochopia.
Neznámy sa vrátil k svojej rodine,
kým skupina, už bez dobrej nálady,
pokračovala v druhej časti cesty obchádzajúc zasnežené korene stromov, po šmykľavých, zľadovatených
chodníčkoch smerom na Podlipu.
- Kuš, ty! – skríkol Simon na besne
štekajúceho psa, priviazaného na
reťazi. Ten vrčiac zaliezol. Do dvora vstúpili cez záhradnú bránku od
hôr. Pri dome počuli nejaký pohyb
a bučanie kravy. - Toto je maštaľ.
Máme jednu kravu. Dáva veľa mlieka, - povedal ujo Jano. Do domu
viedli úzke dvere. Najprv vstúpili
do akéhosi pitvora, potom do rozľahlej kuchyne, kde od prúteného
koša plného zemiakov vstalo mladé
dievča s okrúhlou tvárou a ružovými lícami. Nemohla mať viac ako
pätnásť rokov.
- Vy ste to, ocko? - spýtala sa.
- To je moja mladšia dcéra. Milka, - povedal starý. - Staršia je už
vydatá. Moja žena zomrela, Milka sa
musí starať o domácnosť. Je to dobrá, usilovná dievka, nemôžem na ňu
povedať nič zlé.
- Božemôj, takíto hosti, a ja chystám iba fučku s mliekom ... - mlelo
dievčatko s rozpálenou tvárou.
- Mlieko! Ale veď zemiaky s mliekom je božské jedlo. Ani neviem,
kedy sme naposledy pili sladké
mlieko, však? - zvolal Peter a ani
netušil, že týmto si navždy získal
Milkino srdce.
Po vynikajúcej večeri položila
Milka na sporák obrovský kotol
vody a do stredu kuchyne veľký lavór. Aký to bol pôžitok! Všetci traja
sa poumývali, umyli si vlasy v teplučkej kuchyni. Neskôr Magda sedela pri stole jedinej izby a česala si
lesklé vlasy. Boli ešte stále pekné
plavé, iba pri korienkoch začali už
trochu tmavnúť. Šťastie, že v októbri si ich znovu prefarbila. Zvedavo
sa pozerala v malom stolnom zrkadle Celé týždne sa už nevidela,
zabudla, čo je márnivosť. Teraz sa
jej zdalo, že jej pokožka na tvári je
sviežejšia, ako bola predtým.
- Oči máš veľké ako dve päťkoruny, - povedal Peter, ktorý sedel na
konci postele, - už ti len naviazať
mašle do vlasov a môžeš ísť do prvej triedy gymnázia.
u
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Potom prišiel vrcholný bod večera - ľahnúť si medzi páperím plnené podušky a periny. Ubytovanie
v domčeku s jednou izbou a kuchyňou vyriešili tak, že ujo Jano spal
so Simonom v kuchyni na širokom
diváne. Na jednej z manželských
postelí v izbe spali Magda s Petrom,
na druhej Milka, kým chudákovi Paľovi sa ušlo miesto na matracoch na
zemi. Nikto sa neponosoval. Veci
brali tak, ako prišli, nikto sa netváril
znechutene, veď oni sami chceli byť
takto pokope.
Magda sa usilovala byť v dome
užitočná. Pomáhala Milke pri varení, i keď niekedy prepustili varechu
Paľovi - vedel pripraviť vynikajúcu
fazuľovú polievku, aj segedínsku
kapustu. Magda si spomenula na
svoje krajčírske vedomosti a ponúkla sa, že Milke ušije na Vianoce
šaty. Šijací stroj mali, a tak jej ušila
parádne šaty so skladanou sukňou.
O Simonovi zasa vysvitlo, že je vyučený kožušník. Ten prekvapil Petra
bielou kožušinovou baranicou.
Podľa uja Jana bola väčšina ľudí
na Podlipe aj v Ľubietovej na strane
povstania, takže Peter na jeho prehováranie nakoniec odložil opatrnosť bokom a šiel s ním poobzerať
sa do Ľubietovej. V ten deň varil
Paľo a Magda bola na obed už taká
nervózna, že v kuse vyzerala z okna,
či Peter a ujo Janko idú. Konečne ich
uvidela, ako v dobrej nálade kráčajú dolu kopcom. Na Petrovej hlave
sedela biela kožušinová baranica,
beťársky šikmo nasadená. Magde
sa vysmial kvôli jej obavám.
- Tento náš Vojto okúzlil Ľubietovú. Predstavil som ho aj nášmu
notárovi a darmo som hovoril, že
sa volá Gregor, neustále opakovali,
že oni vedia, Vojto nie je nikto iný,
ako chýrny kapitán Jegorov. Aj nás
pohostili, od mäsiara dali doniesť
hrozne veľa teľacieho mäsa – tu je,
v mojom ruksaku, len aby sme to
všetko stačili spracovať. A dostali sme vianočné pečivo, aj krabicu
salóniek. Tak takto sa vydarila naša
prvá cesta do sveta. Ani v obchode
nechceli prijať peniaze za zubnú
pastu a mydlo, ktoré sme kúpili. Vôbec tomu nerozumiem.
Peter sa iba smial a hovoril
s uznaním o Ľubietovčanoch. Napokon sa všetci upokojili.
Na druhý deň prišla z dediny
na návštevu Milada, pekná štíhla,
vysoká dcéra mladšieho brata uja
Jana, Ondra. Bolo vidieť, že ju sem
doviedla zvedavosť, a zrejme ju poslali rodičia, lebo začala takto: - Po
dedine sa povráva, že u vás býva sovietsky partizánsky veliteľ Jegorov.
- pričom skúmavo pozorovala pokojne sediaceho Petra, ktorý sa rozosmial, až ho v boku pichalo a nestihol sa ani ohradiť. Všetci sa smiali
spolu s ním, ešte aj Milada, ktorá si
v rozpakoch naprávala mašľu, vple-

tenú do dlhého vrkoča, takže napokon nezistila, na čom vlastne je.
Po večeroch sa v kuchyni Filadelfiovcov za starostlivo zatemnenými oknami horúčkovito pracovalo.
Muži rozoberali zbrane, jednotlivé
súčiastky čistili v oleji. Nevenovali
sa iba zbraniam, ktoré mali u seba,
ale aj tým, ktoré v nepremokavých
plátenných vreciach schovávali
v šachte pod kuchynskou dlážkou.
Milka raz pred Magdou vyjadrila
obavu, že v jame je viac nábojov
a ručných granátov ako zemiakov.
Milka bolo prosté, bezprostredné

vravieval ujo Janko. - Teraz bojujú
voľakde okolo Lučenca.
V dedine sa povráva, že pri Zvolene sa otriasa zem od Stalinových
kaťuší.
- Ujo Janko, zajtra by sme mali
zájsť do dediny a u vášho kmotra
si vypočuť moskovský a londýnsky
rozhlas, - ozval sa Peter. - Nepoznáme najnovšiu situáciu.
- Na zajtra sme pozvaní práve ku
kmotrovi na zabíjačku, - odvetil starý Filadelfi. - Očakáva nás všetkých.
- Na druhý deň však čakalo na rodinu a jej hostí niečo iné.

Teta Pohorelcová z Podlipy. Autorka foto: Z. Krištofičová
mladé dievča, neuveriteľne rýchle
a šikovné. Nikdy ju neprekvapilo,
keď sa u nich objavili cudzí ozbrojení muži, k partizánom prejavovala
prirodzené sympatie. Bola veľmi
šťastná, že jej Magda ušila šaty.
V skrini nemala takmer nijaké oblečenie, ani len poriadny kabát.
Keď chcela pred Vianocami zájsť
do ľubietovského kostola, Magda
jej obliekla svoj dosť ošarpaný zimník s kapucňou, zdedený od Karoly,
a Milka sa v ňom niesla ako v najdrahšom kožuchu. Magda si všimla, že Milka nemá príliš rada sotva
o rok mladšiu Miladu, ktorú rodičia
vychovávali po pansky. - Nič doma
nerobí, - povedala raz. - Všetko za
ňu robí matka, tej chudere sa ujde
ešte aj mužská práca.
Erna, staršia dcéra uja Janka, bývala so svojím manželom, tesárom
Ondrejom a dvojročnou dcérkou
Elenkou v dome na samom kraji
osady. Výzorom sa Erna úplne líšila
od ostatnej rodiny - vlasy i oči mala
tmavé. Na lícach sa jej smiali jamôčky, inak aj ona mierne ráčkovala ako
jej súrodenci. Ondrej sa nezúčastňoval priamo na partizánskych akciách, ale spolu so svokrom a švagrom Simonom ich podporoval. Po
večeroch aj on pomáhal pri čistení
zbraní, pričom rozoberali vojnovú
situáciu doma i vo svete. - Jedno
je isté, dlho to už nemôžu ťahať. -

Na svitaní - mohlo byť asi päť hodín - ktosi opatrne zaklopal na kuchynské okno. Ujo Janko, ktorý spával v kuchyni, sa spýtal: - Kto je?
- Ja som, otec, - počul Ernin hlas.
- Otvorte rýchlo!
Starý utekal v gatiach a košeli
k bráne. Erna tam stála udychčaná,
s malým dreveným korýtkom na
miesenie chleba pod pazuchou. Otec! Sú u nás z gestapa. Hľadajú
ľudí, ktorí paktujú s partizánmi. Na
zozname je aj vaše meno. Ondrej sa
s nimi rozpráva, snaží sa ťahať čas.
Ja som sa potajomky vytratila a utekala sem. Musíte ujsť!
Ujo Janko zbuntošil spiacich.
Ihneď pochopili situáciu, nahádzali na seba šaty, kabáty, čižmy a boli
pripravení na odchod. - Chlapci,
samopaly a ruksaky schovajte do
šachty pod kuchyňou. Hamovali by
nás v behu a musíme utekať ako zajace. - Poslúchli ho, ale Peter si pre
každý prípad strčil do čižmy revolver. Magda na odchode schmatla zo
stolíka pri dverách za hrsť salóniek,
ktoré tam boli pripravené na zdobenie stromčeka.
Za tmavého, hmlistého rána štyri postavy bežali od Filadelfiovcov
smerom k hore Vepor. Simon a Milka
ostali doma. Ujo Janko tak rozhodol.
Napochytro upravili postele, aby nebolo vidno, koľkí v dome prespali.
Vtom už aj búchal niekto na bránu.
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- Nechoď ešte, ťahajme čas, kým
sa dá, - prikázal Milke Simon. - Len
sa neboj, nič nám nemôžu dokázať.
Ak by sa ťa pýtali, máš povedať,
že otec už včera zišiel do dediny
ku kmotrovi, aby mu pomohol pri
zabíjačke. - Nato sa zvrtol, šiel do
maštale a začal dojiť kravu, ktorú
akiste prekvapil nezvyčajný čas
dojenia.
Búchanie na bránu bolo čoraz silnejšie. Milka zažmúrila oči a v duchu sa modlila. Pes besne brechal.
Začuli nemecké nadávky. Gestapáci
stratili trpezlivosť. Kým Milka, zahalená do veľkej šatky, došla k bráne,
jeden z nich skočil na dvor zo susedovej záhrady. Pes Dunčo sa naňho
vrhol a možno ho aj pohrýzol, lebo
Nemec vytiahol revolver a vystrelil
naň. Zviera zavylo, skučiac sa schúlilo a v bolestiach sa prevaľovalo
na zemi. Milka stála pri bráne akoby zdrevenela.
Medzitým Magda a ostatní vskutku bežali ako zajace. Dychčali,
potkýnali sa cez vyvalené stromy,
spletené konáre, zasnežené kláty, skaly. Peter podopieral Paľa,
starý zasa Magdu. Konečne dorazili k priehlbine, ktorá bola husto
zarastená kríkmi. Ujo Janko kázal
zastať. - Nie sme ešte príliš vysoko,
ale keď sa tu schováte pod kríky,
nik si vás nevšimne, - vysvetlil.
Všetci si posadali a oddýchli. Od
úpätia hory k nim doľahol hluk,
Bolo počuť výstrel. Oči sa im stretli.
- Ein, zwei, drei, los! - počula Magda
napriek značnej vzdialenosti. - Preboha, čo sa to tam deje? - šepla.
Filadelfi neprehovoril, jeho strniskom zarastená tvár však vyzerala sivo, zostarnuto. Aj on napínal
sluch.
- Deti, - ozval sa po chvíli. - Musím sa vrátiť do dediny. Jednak,
aby ma naozaj našli u kmotra, ak
by ma tam hľadali. On im povie, že
už od včera mu pomáham pri zabíjačke. Jednak chcem vedieť, čo sa
stalo. Keď sa všetko upokojí, ešte
dnes popoludní sa po vás vrátime.
Dovtedy ste tu v bezpečí.
Pre istotu sa dohodli, že ten, kto
príde po nich poobede, bude pískať
slovenskú pesničku, ktorá sa začína
slovami „Naša Anička“.
- Načo sme len odišli z Červenej
jamy? - hneval sa Paľo. - Mal som
zlú predtuchu.
- Čo teraz lamentuješ? - zahriakol ho Peter podráždene. - Bolo to
spoločné rozhodnutie. Všetci sme
túžili po tom, aby sme sa konečne
mohli poriadne poumývať a normálne vyspať. Ty si si tu chcel liečiť
nohu, či nie?!
Paľo mlčal. Istý čas nebolo počuť
nijaké zvuky ani z Podlipy.
Azda odišli, dúfali utečenci. Zdalo sa však, že si robia márnu nádej.
Spracovala: Zuzana Krištofičová
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Recept
Obrátený
jablkový koláč
Mám rada jednoduché a rýchle koláče, najlepšie hrnčekové,
no tento ma dostal.

Potrebujeme na cesto:
4 vajcia
25 dg cukru
1 dl olej
1 dl mlieko
25 dg polohrubá múka
1 bal. kypriaci prášok

Plnka 1:

1 kg jabĺk
škoricový cukor
kryštál cukor podľa chuti

Bylinkárky radia
Tieto jarné bylinky si môžete
nazbierať už od apríla
Kto z nás sa neteší z príchodu
jari. Všetci čakáme na ten moment,
kedy sa ozve jar, rozkvitnú prvé
kvietky na lúkach. To je signál, že
máme vziať do ruky košík a vybrať
sa do prírody na bylinky. Bylinky
sa zbierajú do košíkov alebo do
papierových vrecúšok, určite nie
do igelitu, v ktorom sa zaparia. Po
zbere nasleduje správne sušenie na
čistom papieri, či na látkovej tkanine v teple. Pred sušením sa neumývajú. Výnimku tvoria korene rastlín.

Baza čierna

Plnka 2:

1 karamelové salko
1 maslo (hera)

Lahodí zdraviu, ale aj oku. Zbierajú sa kvety, neskôr plody. Bazový
čaj účinne znižuje teplotu, podporuje imunitu a trávenie. Výborný ej
však aj bazový sirup.

Postup:

Breza

Nastrúhame jablká, ochutíme
škoricovým cukrom a kryštálovým cukrom. Plech vyložíme papierom na pečenie a navrstvíme
naň pripravené jablká (1 – 1,5
cm). Na takto pripravenú jablkovú plnku vylejeme rovnomerne cesto, ktoré sme si vymiešali
v hlbšej miske. Pečieme vo vopred vyhriatej rúre na 180 stupňov približne 15 – 20 minút.. Koláč je hotový, keď má zlatohnedú
farbu. Po miernom vychladnutí
plech obrátime a z jablkovej
plnky stiahneme papier na pečenie. Medzitým si vymiešame
zmäknuté maslo s karamelovým
salkom. Vznikne nám fajnová karamelová plnka, ktorú natrieme
na jablkovú plnku vychladnutého koláča. Hotový koláč môžeme
pokvapkať rozpustenou čokoládou alebo posypať grankom.
Dobrú chuť!
Jana M.

Kategória P5
(riešenie zo 6. strany)
1. 60
2. 10
3. 16
4. 12
5. 97 531
6. 36
7. 50
8. 8

9. C
10. 15
11. 28
12. 42
13. 96
14. 5
15. 1

V apríli sa zbierajú pupene a mladé listy. O prospešnosti brezy už niečo vieme, takže len pripomenieme,
že detoxikuje organizmus, eliminuje
ochorenia močových ciest a obličiek, podporuje trávenie, je výborná
pri liečbe bolestivých kĺbov a svalov,
no nesmieme zabudnúť ani na účinky brezy na pleť a vlasy. To všetko
vďaka bohatému obsahu trieslovín,
vlákniny, vitamínov a minerálnych
látok. Z brezy pite čaj alebo si vyrobte odvar, napríklad na oplachovanie
vlasov, alebo si ho vlejte do kúpeľa
na regeneráciu pokožky.

Kostihoj lekársky

Korene tejto rastlinky si určite
nazbierajte, ak vás trápia bolestivé
kĺby. Veď o tomto účinku kostihoja
napovedá už jeho názov. Listy sa
používajú aj na popáleniny, rezné
rany či zlomeniny. Odporúča sa na
obklady z listov, do kúpeľa, ale aj na
výrobu masti či tinktúry.

Lopúch

No áno, kto by to bol povedal, že
táto rastlina s nie práve prívetivým
názvom, no zato s jedinečnou a prenikavou vôňou, vie byť aj zdraviu
prospešná? Lopúchové listy obsahujú draslík, horčík aj vápnik a sú
nápomocné pri podpore imunity,
majú močopudné účinky, ale aj
blahodarný vplyv na vlasy, keďže
podporujú ich rast a odstraňujú lupiny. Najliečivejšou časťou lopúcha
je však koreň, ktorý treba pred použitím vysušiť.

Medvedí cesnak

Kto by ho nepoznal? Veď nastal
čas, kedy je takzvaný „medveď“
skloňovaný z každej strany. Zbierajú sa listy, a to ešte pred rozkvitnutím. Medvedí cesnak obsahuje
železo, množstvo vitamínov a je
skvelým prírodným antibiotikom.
Je ideálnym prostriedkom na jarné
prečistenie krvi. Čerstvými listami
si zase môžete dopomôcť k zahojeniu aftov a zápalov v ústach.
Do karát medvediemu cesnaku
hrá aj fakt, že upokojuje nervový
systém, zlepšuje pamäť a kvalitu
spánku. Či už si pripravíte populárne pesto alebo si vyrobíte tinktúru,
táto bylina vám naozaj dopomôže
k zdraviu. Ale pozor, medvedí cesnak by ste nemali sušiť, pretože tak
príde o všetky liečivé zložky.

Podbeľ lekársky

Táto rastlinka býva veľmi často súčasťou liečivých čajov, takže
neváhajte a namiesto kupovaných
čajov s obsahom podbeľu, natrhajte a nasušte si vlastný! Podbeľ
je úžasný proti kašľu a dýchacím
ťažkostiam. Čaj z podbeľa je mimoriadne účinný pri zahlienených
prieduškách a pľúcach. Osvedčil sa
aj pri tráviacich ťažkostiach, keďže
výborne vplýva na látkovú výmenu.
V apríli sa zbierajú kvety, ideálne
v popoludňajších hodinách. Máte
problematickú pleť? Pripravte si
masku z podbeľa! Podbeľ je zároveň základnou bylinou pri liečbe
astmy. Ako obklad sa osvedčil pri

zápale žíl, na rôzne rany a ekzémy.
Keďže má radšej vlhké prostredie,
podbeľ hľadajte popri potokoch,
riekach, a to pokojne aj vo vyšších
nadmorských polohách.

Prvosienka jarná

Ak vás trápi migréna, rozhodne
siahnite po tejto milej žltej rastlinke. Nasušiť si môžete kvety aj koreň,
no brániť sa netreba ani mladým
lístkom. Čaj z prvosienky podporí
váš dobrý spánok a odstráni nahromadený stres z tela. Blahodarne
pôsobí aj v prípade nervozity alebo
depresie.

Púpava lekárska

Mimoriadne efektívne zlepšuje
krvný obeh, prečisťuje krv a dokáže
vás zbaviť aj tráviacich problémov.
Dokonca podporuje a prečisťuje
pečeň, je to silná prevencia vzniku rakoviny. Účinne okysličuje krv.
Z púpavy zužitkujeme každú časť,
teda listy, kvety aj koreň.

Sedmokráska

Má ma rád, nemá ma rád ... Sedmokráska však nie je len pomocník
na preverenie citov vášho vyvoleného. Je zároveň veľkým pomocníkom pri ochrane buniek pred
voľnými radikálmi. Odvar zo sedmokrásky použite na čistenie pleti,
ak vás trápia vyrážky a akné. Čaj si
môžete pripraviť z čerstvej aj sušenej rastlinky.

Žihľava dvojdomá

Popíjaním žihľavového čaju si
zlepšíte fyzickú aj duševnú kondíciu. Určite by vám teda nemala
chýbať, či už čerstvá alebo sušená.
Odporúčame dopriať si žihľavovú
kúru (max. mesiac) a následne si
dať pauzu (min. dva mesiace).
V apríli si môžete nazbierať aj:
borievku obyčajnú, fialku voňavú,
hluchavku bielu, imelo biele, kapsičku pastiersku, palinu obyčajnú,
pýr plazivý či valeriánu lekársku.
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