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Ide za hranicu svojich síl
Káčer na bicykli
v Ľubietovej

Milí naši čitatelia,

Peter Káčer - človek, ktorý sa narodil
s detskou mozgovou obrnou sa pustil do športovania za účelom pomôcť
ľuďom s rovnakým handikepom.
I napriek nepriaznivým zdravotným prognózam do budúcna rodičia urobili všetko preto, aby sa ich
syn vedel zaradiť do spoločnosti
a naučil sa samostatnosti.
Tak v čase mimoriadnej situácii
urobil mimoriadne rozhodnutie.
Zasa začal bicyklovať pre tých, ktorí to potrebujú najviac. V súčasnej
zložitej situácii však tentokrát sám.
Pomáha ľuďom už sedem rokov
a ide za hranicu svojich síl preto,
aby pomáhal ľuďom s vážnymi

Príhovor
šéfredaktorky

zdravotnými problémami. Siedmy
ročník naštartoval 27. júna. Nadácia
TA3, ktorej je Peter správcom tak aj
v roku 2020 zorganizovala charitatívnu akciu, vďaka ktorej pomohla
všetkým tým, ktorí to potrebujú
najviac.
V Ľubietovej Peter Káčer 30.
júna 2020 odštartoval štvrtý deň
bicyklovania. Na námestí ho privítal starosta obce Ing. Pavel Zajac,
ktorý ho aj sprevádzal. Svoju cestu začal z námestia v Ľubietovej

1 000 € putuje do Ľubietovej

Za baníckou históriou - Podlipa

a náročným terénom cez lokalitu
Podlipa a Čelienec, prešiel do obce
Strelníky a Povrazník. Jeho cesta
ľubietovským chotárom nebola
obyčajná, bola zároveň aj cestou po
stopách baníckej histórie. Bicykloval za Katku z Brezna, ktorá bojuje
s následkami detskej mozgovej
obrny a kvadruparézy. Takto Peter
už navštívil Slovinky, Rožňavu, Poráč, Banskú Štiavnicu, Novú Baňu
a Pezinok.
Peter ďakujeme.

Privítanie v obci Strelníky

Na Povrazníku

Len nedávno sme sa tešili,
že sa konečne odvolajú prísne
opatrenia, ktoré boli vydané
z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu. Prišiel vytúžený čas
dovoleniek a my sme mali na
výber. Navštíviť zahraničnú destináciu alebo ostať doma na Slovensku. Mnohí z nás ostali doma,
iní sa rozhodli obdivovať krásy
Slovenska. Ale čas neúprosne
plynie a s nástupom vždy tak
nádhernej farebnej jesene, nastúpila aj druhá vlna pandémie.
Čelíme tak nebývalej výzve. Túto
situáciu však zvládneme vtedy,
ak sa k nej postavíme zodpovedne, budeme disciplinovaní
a dodržíme všetky odporúčania.
Verím však, že na paniku nie je
dôvod a v čo najkratšom čase
budeme môcť bez obmedzenia
organizovať kultúrno-spoločenské akcie v našej obci bez napätia a strachu. Spolu to určite
zvládneme.
Prajem vám príjemné čítanie.
J. Majerová

Oficiálne privítanie Petra Káčera starostom obce
Ľubietová Ing. Pavlom Zajacom

Za baníckou históriou - Podlipa
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Od slov k činom
Stretneme sa 13. júna 2020 o 9.00
hod., príďte kto môže.
Takto nás oslovil Peter Kováč –
poslanec obecného zastupiteľstva
a zároveň člen stavebnej komisie.
Prečo nie? Sme naklonení každej
brigádnickej aktivite v obci, ktorá
bude viesť k jej skrášleniu.
Každý turista, ktorý chodí do
doliny Hutná, neobíde našu kyslú
vodu. Prameň Linhart je zachytený
v murovanom prístrešku, ktorý bol
mnohokrát poškodený návštevníkmi. Obec objekt vybudovala, snaží
sa ho udržiavať, no všetko záleží na
nás ľuďoch a prístupe k verejnému
majetku. Prišiel čas na jeho generálnu údržbu. S týmto návrhom prišiel
Peter Kováč a zorganizoval brigádu.
Zúčastnení P. Kováč, P. Šimun, M.
Sauka, K. Resutíková-Mandyčevská,
P. Sedláček a Z. Urva opravili podbitie strechy, očistili a následne vymaľovali steny. Obkopali samotný
altánok a zamedzili vlhnutiu stav-

by obkopaním a nasypaním makadamu. V blízkosti altánku osadili
smetný kôš v nádeji, že smeti budú
končiť tam a nie na lúke. V súčasnosti je už na stene altánku aj maľba od autora Ľ. Procházku.

ka, S. Sedláček, P. Kútny. Odstránili
poškodené drevené premostenie,
nahradili ho železným s drevenými nášľapmi. Obec poskytla dosky,
ostatné sa realizovalo z vlastných
zdrojov.

Rekonštrukcia mostíka

A ešte jeden počin

Brigáda sa konala aj na rekonštrukcii mostíka cca 7 m cez vodný
tok Šajbian dolina. Zúčastnení brigádnici P. Kováč, M. Sauka, F. Sau-

Peter Kováč – organizátor brigády

Milí spoluobčania, priatelia, susedia
za seba musím povedať, že ma veľmi potešili vaše pozitívne reakcie na tohoročný Prvý ľubietovský kalendár 2020. Ako každá
prvotina, aj tu je velký priestor na zlepšovanie, preto som rada, že
poslanci opätovne prejavili záujem o vytvorenie ľubietovského kalendára pre nasledujúci rok. Hoci obec vydanie kalendára finančne
podporuje, je na jeho príprave aj množstvo inej mravenčej práce...
Ľubietová nepochybne ponúka veľa námetov na krásne fotografie,
preto by som vás všetkých pri tvorbe nasledujúceho kalendára chcela

vyzvať na spoluprácu.
Všetci, ktorí máte záujem sa zapojiť, môžete posielať svoje zaujímavé
fotografie, aby naozaj bolo z čoho vyberať. Vlastné fotografie, okrem uvedenia autora a pomenovania, musia byť v dostatočnej kvalite - min. 1 MB.
Verím, že sa nájdu viacerí z vás, ktorí sa chcete svojimi fotografiami
pochváliť a tiež pomôcť dobrej veci.
Svoje príspevky môžete posielať priebežne (najneskôr však do 10. 10.
2020) na adresu: zuzka.kristoficova@gmail.com, príp. ma kontaktujte na
čísle 0903 470 134.
Vopred vám ďakujem.
Zuzana Krištofičová

miery poškodený, dochádzalo
k pravidelnému zanášaniu a znečisťovaniu. Miroslav Patzelt šachtu
vyčistil. Peter Kováč následne poklop zameral a na obecné náklady
dal vyrobiť.
Chvályhodné, čo poviete?

Na Zábave sa nachádza zberná
šachta, ktorá je umiestnená v blízkosti domu Patzeltovcov. Keďže
poklop bol už starý a do značnej

Peter Kováč touto cestou ďakuje
všetkým za účasť a akúkoľvek nezištnú pomoc naviac.

Rekonštrukcia mostíka

Rekonštrukcia mostíka

J. M.
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Výpis z uznesení zasadania OcZ Ľubietová zo dňa 23. 6. 2020
Prítomní: Ing. Marián Benka,
Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Ján Turčan, Pavol Šimun
OcZ 14 –1/2020 - schvaľuje
program zasadania OZ, za: všetci.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 14 –2/2020 - schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 14 –3/2020 - schvaľuje návrhovú komisiu, za: všetci. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 14 –4/2020 - schvaľuje VZN
obce Ľubietová o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia, za: všetci. Uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
OcZ 14 –5/2020 - schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN obce Ľubietová č.
500/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, za: všetci. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 14 –6/2020
I/ berie na vedomie stanovisko
hlavnej kontrolórky k Záverečnému
účtu obce Ľubietová za rok 2019 II/
schvaľuje:
a) Záverečný účet obce Ľubietová
za rok 2019
b) Celoročné hospodárenie za rok
2019 s výhradami
c) Použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 7 140,40 €
III/ Potvrdzuje prebytok hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 13
772,51 €.
IV/ žiada dať podnet na Najvyšší
kontrolný úrad na prekontrolovanie
hospodárenia v rokoch 2018 a 2019
do 1. 8. 2020
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan,
Zdržal sa: Miloš Sauka
Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 14 –7/2020 - schvaľuje podľa
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámenu
nehnuteľností v katastrálnom území
Ľubietová, obec Ľubietová, a to:
- pozemku parc. č. KN-C 743/3
o výmere 3 396 m², druh pozemku
ostatná plocha, katastrálne územie
Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 865, vedené
Okresným úradom Banská Bystrica,
katastrálnym odborom pre okres
Banská Bystrica, spôsob využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión,
kúpalisko, športová dráha, autokemp,
táborisko a iné, umiestnený v zastavanom území obce, v celosti vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej

cirkvi, farnosť Medzibrod, Hlavná 5,
976 96 Medzibrod,
- za novovytvorený pozemok
parc. č. KN-C 1363/7 o výmere 14
932 m², ktorý vznikne odčlenením
z pozemku parc. č. 1363/1, o výmere 142962 m², druh pozemku trvalé
trávne porasty, katastrálne územie
Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1670,
vedené Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálnym odborom pre
okres Banská Bystrica, spôsob využitia: pozemok lúky a pasienky, trvalo
porastený trávami alebo pozemok
dočasne užívaný pre trvalý trávny
porast, pozemok umiestnený mimo
zastavaného územia obce podľa
geometrického plánu č. 37056565124/19, vyhotovenom Ing. Beátou
Smolkovou, Geodetické práce, V. P.
Tótha 17, 960 01 Zvolen, IČO: 37 056
565 z 12. 08. 2019, autorizačne overeným dňa 12. 08. 2019 Ing. Beátou
Smolkovou, úradne overeným 20.
08. 2019 Ing. Lenkou Cílikovou pod
č. 761/2019 (ďalej aj „Geometrický
plán“) vo výlučnom vlastníctve obce
Ľubietová, s doplatkom za rozdiel vo
výmerách a hodnote zamieňaných
nehnuteľností v prospech Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod, za
cenu 8 591,88 eur.
Za: Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan,
Zdržal sa: Ing. Marián Benka
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie nepodpísané starostom obce je platné.
OcZ 14 –8/2020 - súhlasí so zverejnením zámeru na predaj majetkového podielu 1/8 v parcele KN E 1038
záhrada, o výmere 1586 m² , v k. ú.
Ľubietová formou priameho predaja
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Zároveň stanovuje cenu za
predaj pozemku minimálne vo výške
určenej znaleckým posudkom. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po
zverejnení zámeru obce na odpredaj
pozemku. Žiadateľ uhradí cenu znaleckého posudku a náklady spojené
s prevodom vlastníctva.
Proti: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan,
Uznesenie nebolo prijaté.
OcZ 14 –9/2020 - súhlasí so zverejnením zámeru predať časti parcely
KN C 1284/30 trvalo trávny porast,
o výmere 1 052 m² a časti parcely KN
C 1284/32 trvalo trávny porast, o výmere 1 842 m², formou obchodnej
verejnej súťaže a stanovuje cenu minimálne vo výške určenej znaleckým
posudkom. Podmienky obchodnej

verejnej súťaže budú schválené na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Proti: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan
Zdržal sa: Katarína Resutíková
Mandyčevská
Uznesenie nebolo prijaté.
OcZ 14 –10/2020 - súhlasí so zverejnením zámeru predať časti parcely
KN C 1284/30 trvalo trávny porast,
o výmere 1 052 m² a časti parcely KN
C 1284/32 trvalo trávny porast, o výmere 1 842 m², formou obchodnej
verejnej súťaže a stanovuje cenu minimálne vo výške určenej znaleckým
posudkom. Podmienky obchodnej
verejnej súťaže budú schválené na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Proti: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan
Zdržal sa: Katarína Resutíková
Mandyčevská
Uznesenie nebolo prijaté.
OcZ 14 –11/2020 - schvaľuje odpustenie nájmu za nebytové priestory z dôvodu pandémie COVID-19 pre
prevádzky Lindy Mandyčevskej a Kataríny Hruškovej za mesiace marec jún 2020.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan
Uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
OcZ 14 –12/2020 - schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy medzi Obcou Ľubietová a Ľubicou Debnárovou
na prenájom nehnuteľného majetku
obce, bytu v budove súpisné číslo 2,
do 30. 06. 2021.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ján
Turčan
Proti: Pavol Šimun
Zdržal sa: Ing. Peter Sedláček
Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 14 –13/2020 - schvaľuje plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020, doplnený o kontrolu reklamačného procesu
multifunkčného ihriska a s vyňatím
kontroly rokovacieho poriadku.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan
Uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
OcZ 14 –14/2020 - schvaľuje prijatie splátkového úveru na krytie
rozvojových výdavkov obce Ľubie-

tová vo výške 130 000,- EUR podľa
schváleného rozpočtu obce Ľubietová v znení neskorších zmien pre
rok 2020 na základe výberu ponuky
Slovenskej sporiteľne, a. s. zo dňa 19.
6. 2020 s dobou splatnosti 10 rokov
s fixáciou úrokovej sadzby do splatnosti úveru a odkladom splátok 6
mesiacov.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan
Uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
OcZ 14 –15/2020 - berie na vedomie uznesenie Valného zhromaždenia spoločnosti Obecné lesy Ľubietová, spol. s r. o. dňa 11. 6. 2020
a schvaľuje prijatie splátkového úveru na krytie rozvojových potrieb spoločnosti Obecné lesy Ľubietová, spol.
s r. o. v zmysle uznesenia Valného
zhromaždenia spoločnosti Obecné
lesy Ľubietová.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan
Uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
OcZ 14 –16/2020 - konštatuje, že
vzhľadom na skutočnosť, že obec
Ľubietová - nie je prevádzkovateľom
verejného vodovodu v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov, resp. ako vlastník verejného
vodovodu nezabezpečuje jeho prevádzku prostredníctvom prevádzkovateľa, - nespĺňa ani ďalšie zákonné
podmienky na prevádzkovanie verejného vodovodu, nemá uzatvorenú
zmluvy o dodávke vody s odberateľmi nie je oprávnená požadovať od
tretích osôb akékoľvek plnenie v súvislosti s prevádzkovaním verejného
vodovodu a dodávkou pitnej vody
a má za to, že vo vzťahu k účtovanému „jednorazovému ročnému poplatku za údržbu vodovodu z Čelienca“ je
potrebné vysporiadať vzniknutú situáciu s dotknutými tretími osobami,
ktorým bol tento poplatok fakturovaný formou dobropisu, resp. vrátením
zaplateného poplatku.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan
Uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
Odkaz na uznesenia: https://www.
lubietova.sk/samosprava-1/uznesenia/
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Z činnosti spolkov

Spomienka
Členovia ZO SZPB v Ľubietovej sa
pri príležitosti kladenia vencov
k pamätníkom padlých hrdinov
zúčastnili 27. augusta 2020
vzácnej udalosti - odhalenia
Pamätnej tabule svojmu
zosnulému členovi p. Pavlovi
Dobríkovi.
Pán Dobrík bol členom SZPB od
roku 1987 a rozlúčili sme sa s ním
v roku 2016, kedy sa dožil 94 rokov.
Bol aktívnym účastníkom národnooslobodzovacích bojov počas 2.
svetovej vojny.

V popredí Jaroslav a Dušan Dobrík

Kladenie vencov

Pamätná tabuľa venovaná Pavlovi Dobríkovi
si na Slavíne prevzal pamätnú medailu.
Ďakujeme rodine Dobríkovcov,
že nám odovzdali cenné medaily,
ktoré p. Dobrík počas svojho statočného života dostal.
S láskou spomínajú členovia ZO
SZPB v Ľubietovej.
Česť a úcta jeho statočnému životu!

Podieľal sa na oslobodzovaní
Poník a Môlče. Spolu s vojakmi
Červenej a rumunskej armády
sa ako spojka zúčastnil oslobodzovania Banskej Bystrice. A my
sme so záujmom počúvali spomienky na jeho životné príbehy
z vojny.
Za svoju statočnosť bol viackrát
právom ocenený. V roku 2013 dostal štátne vyznamenanie od rumunského prezidenta, v roku 2012

Kladenie vencov

Kladenie vencov

Milena Vachová

Kladenie vencov
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Z činnosti spolkov

Vojenský táborový deň
Veľmi zaujímavým spestrením
letného prázdninového dňa bol
vojenský táborový deň, ktorý zorganizovali spoločne OZ Libetha, UN
Veteran Slovakia a obec Ľubietová
9. júla 2020 na námestí v Ľubietovej.

Marian Majer – štátny tajomník
MO SR má korene v Ľubietovej
Akcia sa uskutočnila za podpory Ministerstva obrany SR, Ozbrojených síl SR a Klubu vojenskej
histórie Tyrnauu. Okrem ukážok

Lukostreľba

J. Majer, J. Chebeň – veteráni
v akcii

vojenskej techniky Ministerstva
obrany SR, Ozbrojených síl SR, Vojenskej polície SR, pridal obrnenú
techniku aj Klub vojenskej histórie

Svoboda. Deti si tak mohli pozrieť
aj vyskúšať výzbroj používanú počas druhej svetovej vojny. Príjemná atmosféra, krásny slnečný deň

a dobrý vojenský guláš – taký bol
vojenský táborový deň v Ľubietovej.
Foto: S. Pupalová, J. Potančok

N. Kuzminová rozdáva podpisy
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Všimli sme si

Športové
centrum
Koleso

Obchod Coop Jednota
v Ľubietovej
predmetom reklamy
V Ľubietovej sa určite filmárom
veľmi páči, keď si už druhýkrát vybrali náš obchod Jednota na výrobu
reklamy. Pred Jednotou to zasa ožilo 3. augusta 2020 a objavili sa tam

známe tváre obľúbenej upútavky
na tovar ponúkaný obchodným reťazcom Coop Jednota Krupina.
J. M.
Foto: S. Pupalová

V predchádzajúcich vydaniach
obecných novín sme vám priniesli
informácie o multifunkčnom ihrisku
na Kolese. Ihrisko sa zhotovilo, no
v priebehu roka sa na ňom objavili
vážne nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť. V marci tohto roku
na základe obcou podanej žiadosti
o reklamáciu, firma, ktorá ihrisko
zhotovila, uznala dôvody reklamácie a po obhliadke vykonanej 30.
júla 2020 za prítomnosti starostu
obce a niekoľkých poslancov obecného zastupiteľstva sa zrealizovala
na športovom povrchu piesková
vyrovnávacia vrstva na odstránenie

nerovností a následne zrealizovali
dodávku a montáž nového umelého trávnika. V dolnej časti ihriska sa
urobili úpravy na lipách ich opílením, aby znečistenie ihriska opadávaným lístím bolo minimálne.
Budeme radi, keď ihrisko po jeho
oprave bude využívať každý, kto rád
športuje.
J. M.

Opílenie líp

Nerovnosti na povrchu trávnika

Brána, brána, brána...

Nová trafostanica
V minulom čísle novín sme vám
priniesli informáciu o stavbe novej
trafostanice. V tom čase práve prebiehali stavebné a prípravné práce
na umiestnení zemných káblov.

V súčasnej dobe sú už práce ukončené. Ostáva len dokončiť úpravu
súkromných pozemkov, na ktorých
sa realizovali výkopové práce.

Nová trafostanica Ul. J. J. Kmeťa

J. M.

K napísaniu tohto príspevku ma inšpirovali občania Huty,
ale aj z iných lokalít v Ľubietovej. Všetkým nám je známe, že
s umiestňovaním odpadu – akéhokoľvek, je dosť veľký problém,
ktorý nie je len u nás, ale určite
aj v okolitých obciach a mestách.
Sme nedisciplinovaní a separovanie nám zatiaľ tiež hovorí veľmi
málo, s výnimkou tých, ktorí vedia
s odpadom narábať a poctivo separujú. Všetka česť. Čo, keby sme
sa k nim pridali všetci?
Ale hovorme o vývoze odpadu
práve do Huty. Roky sme bez obmedzenia mohli vyvážať odpad
do kontajnerov pri čističke. Ako
to dopadlo? Odpad začali vyvážať

nielen občania z Ľubietovej, ale aj
cudzí v neskorých večerných hodinách a cez víkendy. Stalo sa tak,
že odpadu bolo veľmi rýchlo neúnosne veľa a samozrejme všetko
možné a nemožné. Obec sa preto
rozhodla uzavrieť priestor pred
čističkou bránou, ktorá je zamknutá a otvára sa pre občanov podľa
zverejnených otváracích hodín.
Dostali sme informáciu, že brána
splnila svoj účel, kľúč od brány
si naši občania môžu aj požičať
a chodci bez problémov prejdú
otvorom popri báne.
Je otázka, či je brána umiestnená na tom správnom mieste. Posúďte sami.

Brána v Hute

Jana M.
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Vatra 27. júna 2020
V Ľubietovej každoročne už
v minulosti regrúti stavali na Turíce vatru. Najskôr to bolo priamo
na Šibeničnom vrchu, po našom
na Šibeniciach. Táto tradícia však
nezanikla ani po zrušení povinnej
vojenskej služby. Chlapci v regrútskom veku v tejto tradícii pokračujú
a na postavenú vatru na starých Šibeniciach sú právom hrdí.

Divadelné
predstavenie „Jánošík“
Potulné divadlo z Medzibrodu
k nám zavítalo 1. 9. 2020. Priniesli
nám bláznivo-trpkú komédiu Legenda (Jánošíkowa?). Herci Tomáš
Pohorelec a Juraj Haviar zasa dokázali, že majú veľký talent. Komédia,
to je žáner, ktorý im pasuje. Náš
obdiv im v toto sviatočné popoludnie patril aj za to, že divadelné predstavenie odohrali skvele
i v takmer prázdnej sále.

			
J. M.
Fotky poskytol Samuel Kmeť

J. M.

Na Podlipe sa aj strieľalo...
Na Podlipe sa už po druhý raz partia
nadšených rodičov a starých rodičov
podujala pre svoje deti a vnúčatá
zorganizovať športové popoludnie.
Deti s radosťou vymenili sedenie
pred televíziou či pri počítači za
urputné súťaženie vo viacerých
zaujímavých disciplínach.

Trasa viedla cez celú lokalitu a na
dvojice súťažiacich čakali viaceré
prekážky – strieľanie na terč, presná strela na minifutbalovú bránku,
prenášanie vody z jazierka, hádzanie vodnými balónmi, lovenie „rybičiek“ a loptičiek, skúška pamäti,

prekážková dráha, či pokus o vyprázdnenie studne ...
Popoludnajšie zápolenie skončilo vyhodnotením, odovzdaním
diplomov a odmenou pre všetkých
účastníkov. Zábava sa zmenila na
nekontrolovanú letnú naháňačku
s vodnými balónmi a vedrami plný-

mi vody ..., kedy neboli ušetrení ani
dospelí. Našťastie, počasie doprialo
dostatok slnka a tak nikomu nevadili premočené veci.
Všetky deti boli spokojné, a tie
najmladšie aj dostatočne unavené. Rodičom, starým rodičom
a všetkým susedom, ktorí sa priči-

nili o toto krásne a zmysluplné po
dujatie, patrí veľká vďaka. Verím, že
nápady budú do budúcna pribúdať
a táto aktivita sa bude každoročne
opakovať. Už sa zamýšľame aj nad
zimnou verziou.
Zuzana Krištofičová
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Happy Day alebo ukončenie leta
Akcia Happy Day, ktorú organizovali priatelia Ľubietovej 22. augusta 2020 sa veľmi vydarila. Prišlo
vyše sto detí a za krásneho slnečného počasia sa vyšantili pri rôznych
zábavných športových disciplínach.
Členovia DHZ sa postarali o adrena-

línový zážitok na lanovej dráhe. Nechýbali odmeny v podobe sladkostí,
ako aj chutný guláš. Akcia bola obohatená o vtipný program z Hornej

Dolnej a návštevníkov pobavila aj
„Lady Gaga“. Tento víkendový deň
venovaný deťom bol ukončený detskou diskotékou.

Nedeľné popoludnie pre deti
Kultúrna a školská komisia zorganizovala 27. júla 2020 popoludnie pre deti. Potulné divadlo ako aj
sprievodnú akciu – interaktívne vystúpenie sokoliarov z Banskej Bystrice, plánovala uskutočniť v parku
na námestí, no zmena počasia plán
zmenila a akcia sa presunula do
priestorov kultúrneho domu. I napriek tejto zmene bol o divadlo aj
o sokoliarov veľký záujem. Okrem
pekného a veselého kultúrneho
zážitku si deti pochutili na obľú-

bených sladkostiach.
všetkým za účasť.

Ďakujeme

J. Majerová
predsedníčka komisie

Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom a občanom Ľubietovej, ktorí
pomohli pri organizácii tejto akcie.
Linda Mandyčevská
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Trochu histórie

Ľubietovský uhliar
Bolo to dávnejšie pred rokom
1379, keď sa v Ľubietovej začalo
ťažiť zlato a iné drahé kovy. Banskí
podnikatelia potrebovali pracovné sily. Nevedno, ako sem prišiel
človek v stredných rokoch. Ani to
sa nevie, odkiaľ prišiel a ani jeho
meno.
Prišiel k richtárovi a prosí: „Dopočul som sa, že potrebujete akékoľvek ruky, nuž zoberte ma do roboty.
Zľutujte sa nado mnou“. Richtár si
ho obzerá a po chvíli sa spýta: „Akému remeslu rozumieš?“ „Nikde som
sa neučil, ale spravím všetko, čo mi
oči vidia, a najradšej mám drevo,“
- povedal neznámy človek. Richtár
síce nebol nadšený príchodom neznámeho človeka, no potreboval
šikovného pracovníka. Zľutoval sa
a ponúkol mu prácu uhliara. „Uhlie
a uhlie to je rozdiel. My potrebujeme kvalitné uhlie pre naše huty“
– vravel richtár. „Prosím vás zoberte ma na skusy a potom uvidíte“ –
prosil neznámy človek. „Nuž dobre,
skúsime, uvidíme“ – dodal richtár
a zavolal sluhu. „Janko, zober sekeru, pílu, kyjanku a zaveď tohto človeka na Hrb. Prišiel sa ponúknuť do
roboty. Tam je hustá hora, nech ju
preriedi, nech páli uhlie. Za pár čias
uvidíme, či budeme s jeho robotou
spokojní“. Sluha prišiel, uklonil sa
a povedal: „Ako rozkážete, tak urobím“. Potom neznámeho človeka
zaviedol na Hrb a ukázal navôkol:
„Už sme na mieste, kde máte pracovať“.
Neznámy človek len pozerá, kde
má začať nový život. „Najsamprv
musím urobiť kolibu, aby som mal
kde spať a potom sa pustím do roboty“ – vraví si. Za niekoľko dní
bola koliba hotová, a veru sa mu na
sviežej čečine dobre spalo. Potom
sa pustil do spiľovania stromov. Tie
popílil na menšie kusy a rozštiepal
na metrovicu. Keď jej mal dostatok,
nakládol míľu a nebolo dňa, aby
sa z Hrbu nekadilo. Keď to obecný
sluha videl, tak informoval richtára.
Richtár, milo prekvapený, hovorí:
„Musím sa ísť pozrieť na toho človeka, čo robí a ako robí“. Na druhý deň
odišiel richtár na Hrb pozrieť uhliara. Keď videl jeho robotu povedal:
„Veru ste ma prekvapili a napálili
dobré uhlie“ – pričom schytil do rúk
niekoľko uhlíkov. „Ešte aj niečo iné
robíš“? – spytuje sa richtár. „Robím
všetko, čo je od dreva, vidly, hrable a metly“ – ukazuje uhliar svoje
výrobky. Na druhý deň prišli mestskí furmani, odviezli všetko uhlie
a odkúpili aj všetky metly, hrable
a vidly.

Viete, že...
Vyberáme z výročí
v roku 2020
6. apríla

1875 - Nariadením uhorského ministerstva vnútra zastavili činnosť Matice slovenskej,
čo viedlo k neskoršiemu (12.
novembra
1875)
úplnému
zrušeniu Matice slovenskej.
Jej činnosť obnovili až v roku
1919.

9. apríla

Jedného dňa prišli k uhliarovi pod
Hrb dvaja neznámi ľudia a pozdravili
sa: „Daj Bože šťastia dobrý človek.“
„A mohol by si nám dať niečo zajesť,
lebo sme veľmi hladní“ – dodal jeden z neznámych. Len čo to uhliar
počul, už aj uvaril halušiek, dobre
pomastil, posypal tvarohom a cudzincov ponúkol. A popri jedle sa im
prihovoril: „Viem, že nie ste obyčajní ľudia, lebo vidieť vznešenosť na
vašej tvári“. „A nemohol by si nás
niekde ukryť?“ – spytujú sa neznámi ľudia. „Veľmi vďačne“ – odpovedal uhliar a odviedol cudzincov na
opačný svah Hrbu, kde bola jaskyňa.
Doniesol čečiny aj vlnený pokrovec
a vraví im: „Tu môžete bývať dovtedy, pokiaľ sa vám bude páčiť.“
Trvalo len niekoľko dní, keď prišli
ďalší ľudia, ale už ich vzhľad neveštil nič dobré. Ani sa len nepozdravili, len sa hneď zhurta spýtali: „Nebol u teba uhorský kráľ?“ Až vtedy
si uhliar uvedomil, že jeho neznámi hostia sú kráľovského pôvodu.
Rýchlo sa zbadal a odpovedal:
„V týchto odľahlých končinách? Čo
by tu robil? Akoby sa sem dostal?“
Napriek tomu sa im jeho odpoveď
nepozdávala, čosi sa im nevidelo
a pribrali sa prezrieť každučký kútik
uhliarovho bývania. „Nech sa páči,“
– ukázal im uhliar kolibu. Keď nič
nenašli, bez slova odišli.

Na druhý deň uhliar išiel pozrieť
svojich hostí, ale už pokľakol pred
toho staršieho a prosil: „Prepáčte
mi, kráľovská výsosť, že som vás
ubytoval v takomto prostredí, ale
lepšie nemám.“ Hostia ostali bez
seba a spytovali sa, ako vie, že sú
kráľovského pôvodu. Uhliar všetko
rozpovedal o nežiadanej návšteve.
Vtedy uhorský kráľ povedal: „Ďakujeme, zachránil si nám život, a to
nielen mne, ale aj môjmu vernému sprievodcovi. Akonáhle budem
môcť, bohato ťa odmením.“ Vzácna
návšteva u uhliara ešte niekoľko
dní pobudla a napokon odišla. Na
pamiatku aj ona dostala malé hrable, vidly a metlu.
Roky sa míňali, až prišiel rok
1379, kedy uhorský panovník
udelil osade Ľubietová mestské
privilégiá. Na slávnosť prišiel aj
sám panovník so sprievodom. Privítanie bolo so všetkými poctami.
Kráľ vystúpil z koča a hneď, ako sa
mu predstavili otcovia mesta, tak
sa spýtal: „Kde máte uhliara?“ Nastalo veľké prekvapenie, prečo sa
kráľ dopytuje práve na uhliara? Len
keď ten povedal, že ľubietovský
uhliar zachránil jeho kráľovského
predchodcu, ktorý tadiaľ svojho
času utekal pred Tatármi, poslali
obecného sluhu po uhliara. Tento
sprvu nechcel ísť, napokon sa však
dal prehovoriť. Keď uhliar prišiel
na námestie, panovník vyhlásil:
„Spĺňam želanie môjho predchodcu, a ja Ľudovít Veľký nariaďujem,
aby váš uhliar bol od dnešného dňa
členom mestskej rady a bude bývať
na námestí.“
Uhliar dostal od kráľ aj listinu,
ale na námestie sa nepresťahoval.
Ostal bývať v kolibe na Hrbe a pálil uhlie ďalej pre ľubietovské bane
a huty.
P. Kuka
Zdroj: Z archívu časopisu Povex

1960 - Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky (NZ ČSSR)
schválilo územnú reorganizáciu
Československa a nové volebné zákony. Vzniklo desať krajov
a 108 okresov, z toho na Slovensku boli tri kraje a 33 okresov.

18. apríla

1920 - V Československej republike (ČSR) sa konali voľby do
poslaneckej snemovne už podľa
všeobecného volebného práva.
Voliť mohol každý, kto dosiahol
vek 21 rokov.

20. apríla

1990 - Oficiálne sa zmenil názov štátu na Česká a Slovenská
Federatívna Republika (ČSFR).
Tento názov platil do rozdelenia
republiky 31. decembra 1992.

1. mája

1890 - V Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach sa
prvý raz oslavoval 1. máj ako
Sviatok práce.

14. mája

1990 - Zakladateľka rehoľného rádu Kongregácie misionárok lásky a nositeľka Nobelovej
ceny za mier (1979) Matka Tereza navštívila Čadcu.

15. júna

1870 - Objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Do podzemia ako
prvý zostúpil banský inžinier
Eugen Ruffínyi za pomoci svojich priateľov poručíka Gustáva
Langa a mestského úradníka Andreja Megu.

23. júna

1955 - Začala sa v Prahe prvá
celoštátna spartakiáda v bývalom Československu.
Pokračovanie na str. 10

u
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Viete, že...
u

Pokračovanie zo str. 9

15. júla

2005 - Minister obrany Juraj Liška oznámil na hudobnom
festivale Pohoda v Trenčíne,
že armáda od 1. augusta 2005
nebude povolávať brancov
na výkon povinnej vojenskej
služby.

1. augusta

1845 - Slovenskje národňje
novini (Slovenské národné noviny) začali vychádzať v Bratislave. Ich vydavateľom a hlavným
redaktorom bol Ľudovít Štúr
a boli prvými politickými novinami Slovákov. Vychádzali do 9.
júna 1848.

7. augusta

1660 - Rakúsky cisár a uhorský kráľ Leopold I. potvrdil osobitnou Zlatou bulou založenie
Košickej univerzity. K tradícii
Košickej univerzity sa v súčasnosti hlási Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

22. augusta

1830 - V Liptovskom Mikuláši
sa uskutočnilo prvé predstavenie Divadla slovanského svatomikulášskeho. Uviedli hru Jána
Chalupku Kocúrkovo.

19. októbra

1930 - Pri príležitosti návštevy prvého prezidenta ČSR Tomáša Garriguea Masaryka na Slovensku v Komárne slávnostne
spustili na hladinu rieky Dunaj
prvú československú vojenskú
loď Prezident Masaryk.

24. októbra

1945 - Československý prezident Edvard Beneš podpísal
dekréty o znárodnení baní,
niektorých priemyselných podnikov, bánk a poisťovní.

14. decembra

1940 - Pre verejnosť otvorili
Zimný štadión v Bratislave. Od
29. septembra 1995 nesie štadión meno nášho najznámejšieho a najúspešnejšieho krasokorčuliara Ondreja Nepelu.

22. decembra

2005 - Do civilu odišlo posledných 214 vojakov základnej
vojenskej služby. Na Slovensku
sa tak skončila éra povinnej vojenskej služby.

Baťov architekt František Fackenberg
(1904-1972) – partizán v Ľubietovej
Nedávno sme si pripomenuli 76.
výročie SNP, ktoré neobišlo ani Ľubietovú, veď naša poloha v geografickom centre Slovenska bola na to
akoby predurčená. SNP sa zúčastnilo aj mnoho Ľubietovčanov, a ani tí,
ktorí „ostali doma“, sa tejto udalosti
nemohli vyhnúť. Napríklad aj tým,
že pomáhali partizánom proviantom, ako spojky, či tým, že u seba
na pár dní ubytovali niektorého
z partizánov.... A možno si v niektorej ľubietovskej rodine spomenú
aj na partizána z Moravy Františka
Fackenberga, mladého architekta
pôsobiaceho pred vojnou v Zlíne
u známeho topánkového podnikateľa-filantropa Jána Baťu.
František Fackenberg sa narodil v r. 1904 vo Viedni v Rakúsku
rodičom pochádzajúcim z Moravy.
Vyštudoval Vysoké učení technické v Brne a pracoval v rôznych
ateliéroch. Od roku 1930 pôsobil
ako projektant Zlínskej stavebnej
spoločnosti, ktorá patrila k Baťovým závodom. Bol kontrolórom
zahraničných baťových závodov
v Európe a vedúcim výstavby továrne v Ottmuthe v Nemecku a vo
švajčiarskom Moehline. Jeho projekty boli realizované v Čechách aj
v zahraničí. Ale prelomovým v jeho
živote sa stal práve rok 1938, keď
prešiel na Slovensko.
V tomto roku presťahovala firma
Baťa časť svojich aktivít do zámku
v Bojniciach na Slovensku (asi 30
km od novo budovaného mesta
Baťovany, dnes Partizánske), ktorého bola vlastníkom. Okrem iného
i projekčný ateliér, na čele ktorého
bol František Fackenberg. A to bolo
pre mladého architekta „osudné“ –
navždy už bol jeho život spojený so
Slovenskom. V roku 1939 bol poverený výstavbou prvého moderného
slovenského priemyselného mesta
– Baťovanov - Partizánskeho. Ing.
Arch. Fackenberg ako vedúci stavebného oddelenia v Baťovanoch
rozhodoval o vzhľade budujúceho
sa centra slovenského obuvníctva.
Spolu s tímom spolupracovníkov
viedol realizáciu regulačného plánu, návrhy významnejších stavieb,
akými boli spoločenský dom, kostol či školy, alebo štandardizované
stavby továrenských hál a rodinných domov či bytoviek. Bol presvedčeným baťovcom a zástancom
záhradných miest zostal až do konca svojho života.
Okolo jeho diela prechádzame denne bez toho, aby sme si
to uvedomovali, hoci dielo Ing.

arch. Františka Fackenberga sa
tu nachádza dodnes. Stopy jeho
práce, ktoré nám tu zanechal, nie
sú zanedbateľné, medzi tie najvýznamnejšie patria Spoločenský
dom Tatrasvit v slovenskom Svite
(1942-43), na ktorom sa podieľal
ako spolupracovník arch. M. Drobu,
v Baťovanoch - Partizánskom to bol
urbanistický plán a výstavba mesta (1938-48), veľmi podstatnou
a významnou bola obnova zámku
v Bojniciach (1950-51) a, v neposlednom rade, sa k nim radí i celková koncepcia zoologickej záhrady
v Bojniciach.
V Baťovanoch sa pracovalo počas
celej vojny, až ... Revolučnosť a vlastenectvo slovenských robotníkov
v baťových závodoch sa naplno
prejavila po vypuknutí SNP. Veľká
časť z nich odišla do hôr a pridala sa
k partizánskym oddielom. Bokom
nezostal ani architekt Fackenberg,
ktorý spolu s manželkou Vlastou žil
počas povstania práve v našej Ľubietovej, kde pomáhal pri budovaní
zátarás a opevnení obce.
Po vojne pôsobil Fackenberg naďalej v Stavoprojekte, na ktorý sa
baťovský ateliér zmenil po znárodnení, a to až do nešťastnej udalosti
okolo požiaru Bojnického zámku
v roku 1950. Prečo nešťastnej? Nuž
preto, lebo robotníci, ktorí mali za
úlohu adaptovať pridelené priestory zámku, svojou nedbanlivosťou
zapríčinili obrovský požiar v ňom.
Napriek tomu, že F. Fackenberg
v zámku nebol, stal sa ako vedúci
ateliéru hlavným obvineným. Avšak
ani niekoľko mesiacov strávených
vo vyšetrovacej väzbe ho nezlomilo, naopak, aj tam pracoval a naprojektoval nové veže vyhoreného
zámku. Napokon sa Bojnický zámok

stal jeho domovom i srdcovou záležitosťou.
Od roku 1953 pracoval v Bojnickom múzeu. Mal na starosti dokumentáciu stavebných pamiatok
v celom Nitrianskom kraji, navrhoval ich záchranu a obnovu, zakladal a viedol umelecko-historické
oddelenie, zachraňoval umelecké
predmety, navrhol koncepciu budovania ZOO, publikoval niekoľko
odborných štúdií a bol pravou rukou vtedajšieho riaditeľa, ktorému
koncipoval množstvo korešpondencie s odborníkmi z rôznych oblastí.
V roku 1958 projektoval prestavbu
budovy Zámockej reštaurácie.
V rokoch 1953-1958 viedol rekonštrukciu renesančného kaštieľa
a parku v Zemianskych Kostoľanoch a v roku 1955, bez nároku na
odmenu, projektoval obnovu značne schátraného Kostola sv. Martina
v Bojniciach. Punc jeho majstrovstva
nesie aj prístavba starých kúpeľov
v Bojniciach, horárne v Ráztočne
a Kľačne. V roku 1960 nastúpil do
novozriadeného Krajského strediska pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody v Banskej Bystrici, ale ku koncu svojho pracovného
života znovu odišiel pracovať do
ZOO Bojnice. Tu naprojektoval nám
všetkým veľmi dobre známe výbehy pre medvede, čo bola v tom čase
vec nie celkom obvyklá – zvieratá
dovtedy držali v klietkach.
František Fackenberg mal veľmi
rád knihy a amatérsky aj maľoval.
S manželkou prežili šťastný život,
prežil ju iba o jeden rok. Zomrel 2.
apríla 1972 v Bojniciach. Jeho dielo
a mnohostranná činnosť sú dokázateľným prínosom modernizácie
Slovenska.
Mgr. Florentína Prôčková, CSc.
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Šport

Kvalitné športové výkony v Ľubietovej 4. júla 2020
Na ihrisku v Ľubietovej ľubietovskí
futbalisti v spolupráci so športovou komisiou pod vedením Miloša
Sauku zorganizovali futbalový
turnaj, ktorého sa zúčastnilo deväť
tímov v skupine A a B. Nechýbala
pravá športová atmosféra, dobrá
nálada a chutný guláš.

Spoločná foto

Ľubietová žiaci
V skupine A si zmeralo sily 5 tímov
a najviac sa v nej darilo hráčom banskobystrického miniligového mužstva AC Tornádo, ktorí nestratili ani
bod. Práve víťaz skupiny ako jediný
obral o body A-mužstvo domácej Ľubietovej, ktorá postúpila do semifinále z 2. miesta. K tomu jej pomohlo
najmä úvodné víťazstvo s Mikronixom. V tejto skupine si zahrali aj
dorastenci a žiaci Ľubietovej.

Štvorčlenná skupina B priniesla
poriadnu drámu a až tri tímy mali
v konečnej tabuľke zhodne po 6 bodov. Povrazník dokázal v úvodnom
zápase tesne poraziť B-tím Ľubietovej, ktorý hral aj pod názvom „Hybaj Baník“. Dorastenci Brusna však
dokázali Povrazník zaskočiť a v poslednom zápase sa rozhodovalo
o postupe v dueli ľubietovského
B-tímu s dorastom Brusna. Domáci
vedeli, že do semifinále ich môže
posunúť len lepšie skóre, a preto

AC Tornádo

Oba výbery domácej Ľubietovej
v semifinále nestačili na svojich súperov, a tak sa proti sebe postavili
v súboji o tretie miesto. V ňom sa
semifinálovou prehrou zdecimovaný A-tím nedokázal namotivovať
k stopercentnému výkonu, čo využili hráči B-tímu a už po polčase
rozhodli o svojom konečnom 3.
mieste. Vo finále sa Povrazník stretol s mužstvom AC Tornádo, ktoré
na turnaji vyhralo všetky zápasy
a nezaváhalo ani vo finále, ktoré vy-

Finále:

AC Tornádo – Povrazník 4:2

Víťazná zostava:

Viktor Krištofič, Peter Giertl, Kiko
Mišiak, Filip Flaška, Tomáš Flaška,
Filip kolík, Braňo Sršeň, Peter Vinarčík a Tomáš Frühwald.
Sme radi, že okrem hráčov A-tímu
si na turnaji mohli zahrať aj naši dorastenci a starší žiaci, a taktiež mnohí obyvatelia našej obce. Turnaj

A – Skupina

Výsledky:
FK Baník Ľubietová A – Mikronix 7:5
Ľubietová dorast – Ľubiet. žiaci 7:1
Mikronix – AC Tornádo 0:2
FK B. Ľubietová A – Ľubietová dorast 4:0
Ľubietová žiaci – AC Tornádo 1:6
Mikronix – Ľubietová dorast 8:2
FK B. Ľubietová A – Ľubietová žiaci 8:2
AC Tornádo – Ľubietová dorast 8:1
Mikronix – Ľubietová žiaci 4:1
AC Tornádo – FK Baník Ľubietová 4:3

Tabuľka:
P.
1.
2.
3.
4.
5.

Tím
Body
AC Tornádo
12
FK Baník Ľubietová A 9
Mikronix
6
Ľubietová dorast
3
Ľubietová žiaci
0

Skóre
20:5
22:11
17:12
10:21
5:25

Zmiešaný tím Štefaňák a FK Baník Ľubietová

Šéfkuchári

vrhli všetky sily do útoku. Zápas,
v ktorom odohrali svoje aj emócie,
nakoniec skončil víťazstvom B-tímu
Ľubietovej v pomere 6:1 a tento výsledok im zabezpečil postup vďaka
lepšiemu skóre. Tím Štefaňák, v ktorom hrali aj organizátori turnaja, nezískal v skupine ani bod.

hralo po výsledku 4:2. Z víťazstva
sa tak tešila partia hrajúca miniligu
v Banskej Bystrici.

Skupina B

FK B. Ľubietová A – FK B. Ľubietová B 0:4

Semifinále:

AC Tornádo – FK B. Ľubietová B 6:0
Povrazník – FK B. Ľubietová A 3:1

O 3. miesto:

splnil svoj účel. Účastníci si dobre
zahrali, nechýbala zábava, ale aj
emócie a pekné futbalové momenty. Ďakujeme všetkým účastníkom
a divákom za peknú športovú sobotu.
Športu zdar!
Leoš Turčan
tréner FK Baník Ľubietová
Autori foto: S. Pupalová, Z. Krištofičová

Výsledky:
FK Baník Ľubietová B – Povrazník 1:2
Piškótky Brusno – Štefaňák 7:0
FK Baník Ľubietová B – Štefaňák 3:0
Povrazník – Piškótky Brusno 2:3
Štefaňák – Povrazník 1:9
FK B. Ľubietová B – Piškótky Brusno 6:1

Tabuľka:

Povrazník v akcii

P.
1.
2.
3.
4.

Tím
Body
Povrazník
6
FK Baník Ľubietová B 6
Piškótky Brusno
6
Štefaňák
0

Skóre
13:5
10:3
11:8
1:19

Odovzdávanie cien
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Citáty
„Neznič si dobrý deň premýšľaním o zlom včerajšku.“
„Ak prechádzaš peklom, nezastavuj sa.“
W. Churchill
„Dobre urobené je vždy lepšie ako
dobre povedané.“
Benjamin Franklin
„Každá zmena je nepríjemná na
začiatku, chaotická uprostred
a nádherná na konci.“
Robin Sharma

Aromatický hruškový
kompót
Ingrediencie:

 .5 kg hrušky (očistené, pokrájané)
1
200 g kryštálový cukor
1 balíček vanilkový cukor
1 PL kyselina citrónová
2 ks škorica (drievko)
2 ks aníz (kvietok)
5 ks klinček

Korona a kreativita
Táto choroba nám veľa berie, ale
zároveň nám dáva možnosti sa toho
veľa naučiť a pochopiť, čo je v živote
najdôležitejšie. Prestali sme si vážiť
prírodu, a preto sme dostali chorobu, aby bol pobyt v nej pre nás taký
vzácny. Pre Ľubomíra Lichnera je
však pobyt v prírode vzácny už dlhé
roky, preto je aj vášnivým turistom.
Hoci žije sám, má veľa záľub a nikdy
nazaháľa. Na dvore čisto, všetko má
svoje miesto aj pod humnom. Tak
v čase korona krízy spojil zaujímavé
s užitočným a vymyslel ...
Viete, čo je zašifrované v naukladanom dreve?

cukor, škoricu, aníz aj klinčeky. Hrušky zalejeme vodou a necháme asi
hodinku postáť. Potom kompót privedieme k varu a povaríme cca 8 minút. Odstavíme a stále horúcu zmes
plníme do zaváraninových fliaš (aj
s koreninami). Fľaše uzavrieme
a sterilizujeme pri teplote 85°C 20
minút. Hruškové kompóty obrátime
hore dnom a necháme vychladnúť.

Domáci
karamelový likér

Urob si sám

Ingrediencie:

Jesenné dekorácie
zvládne každý

 ks karamelové
2
kondenzované mlieko
250 ml smotana na šľahanie
1 PL med
1/2 balíčka vanilkový cukor
500 ml rum

Postup

Postup

Všetky ingrediencie dáme spolu
do mixéra a mixujeme, kým sa všetko pekne nespojí. Hotový likér nalejeme do fliaš a necháme pár dní
odležať. Dobrú chuť a na zdravie!

Hrušky ošúpeme, zbavíme jadrovníka a pokrájame na mesiačiky. Mesiačiky vložíme do hrnca, pridáme
cukor, kyselinu citrónovú, vanilkový

Každé ročné obdobie prináša iné benefity. Po záplave letných slnečných lúčov prichádza
pestrofarebná jeseň. Využite
prechádzky farebnou jesennou
prírodou na zber prírodného materiálu na tvorenie a vyrobte si
jednoduché, no veľmi pekné dekorácie, ktoré oživia váš príbytok
počas sychravého počasia.

Zavárané huby na zimu
Začiatok jesene je určite top sezóna pre všetkých hubárov. Kým
letné huby bývajú v značnej miere
červivé, jesenné počasie hubám
praje. Každý hubár má svoju techniku spracovania húb. V našich končinách sa najčastejšie sušia a mrazia.
Zaváranie je však ideálny spôsob
prípravy húb, ktoré môžeme následne použiť do polievok, omáčok,
pri príprave mäsitých jedál, a tiež
ako prílohu k jedlu. Takto pripravené huby sú lahodné a mäkké.
Huby možno zavárať v rôznych
nálevoch: sladkom, kyslom, sladkokyslom, octovom aj slanom. Najobľúbenejšia, najmä vďaka rôznym
možnostiam využitia v kuchyni, je
príprava húb v slanom náleve.

Postup:

Huby nakrájame na kúsky a 5
minút ich povaríme v slanej vode
(pomer 1 l vody + 1 kávová lyžička
soli). Prevarené huby prudko schladíme v studenej vode a umiestnime

do zaváraninových pohárov. Zalejeme slanou vodou a sterilizujeme 30
minút. Sterilizované huby necháme
vychladnúť a na 3 deň sterilizáciu
zopakujeme ešte raz, ale už len po
dobu 15 minút. Hotové huby skladujeme v tmavej, chladnej miestnosti.

Zavárané huby
v sladkokyslom náleve
so zeleninou
Huby povaríme 5 minút v slanej
vode a v druhom hrnci si pripravíme nálev. Zmiešame 1,5 l vody, 2,5
dcl octu, 3 bobkové listy, 10 guliek
nového korenia, 0,5 kg cibule, 0,5
kg papriky, 3 dkg soli a 13 dkg cukru. Varíme 20 minút.
Huby aj nálev necháme odpočívať do druhého dňa. Na druhý deň
zmiešame huby s nálevom (uvedené množstvo nálevu vystačí na 1 kg
húb). Nalejeme do zaváraninových
pohárov, dobre uzavrieme a sterilizujeme 20 minút.

Zavárané kuriatka
Umyté kuriatka nakrájame a 5
minút povaríme vo vriacej vode.
Následne ich scedíme a necháme
vychladnúť. Medzičasom si pripravíme nálev z vody, octu, cukru
a soli.
Na dno pohárov uložíme nakrájanú cibuľu, bobkový list, korenie
a vrstvu cibule, pridáme kuriatka
navrch uložíme kúsok levandule.
Zalejeme horúcim nálevom a sterilizujeme približne 10 minút.
Univerzálny recept pre väčšinu
druhov húb je nálev, ktorý sa používa pri nakladaní uhoriek, ale nezabudnite pred nakladaním huby
prevariť v slanej vode.
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