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„Škola je vlastně základ státu a společenského zřízení vůbec“.

T. G. Masaryk – 90 rokov
služby vzdelávaniu
Venované 90. výročiu začiatku vyučovania v novej
budove školy v Ľubietovej

vo vtedajších synagógach, cirkevných školách a kláštoroch, činovníci
kultúry a politiky, medzi inými aj
veľký učenec Ján Amos Komenský
v slávnom diele „Didactica Magna“ (1631), cisárovná Mária Terézia
zavedením povinnej školskej dochádzky v Uhorsku (1777), či filozof
a pokračovateľ Komenského odkazu
Tomáš G. Masaryk v sérii prednášok
„O škole a vzdělání“ (1892-1920).
Základ akéhokoľvek školského systému je kultúrno-politické prostredie, z ktorého vychádza sústava
vzdelania ako komplex oddelených,
ale vzájomne prepojených pilierov
základného, stredného a akade-

Milí naši čitatelia!

Prihovárame sa vám v čase
najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Vianoce sú
časom radosti a veselosti nielen
pre deti, ktoré ich milujú, ale aj
pre nás dospelých. Vône vianočného stola a vianočného stromčeka sú pre nás nezabudnuteľné,
asi aj preto sa na Vianoce tak
veľmi tešíme. Atmosféra týchto
dní je plná očakávaní. Nič nie
je bežné, ani všedné, i napriek
tomu, že Vianoce sú každý rok. To
jedinečné čaro sa nedá ničím nahradiť. Pozastavme sa a v duchu
sa poďakujme za lásku, porozumenie, pomoc a za prácu, ktorá
bola vykonaná pre nás všetkých.
Tešme sa z maličkostí a z každého úprimného úsmevu. Prežime
túto vzácnu vianočnú atmosféru
so šťastím, láskou a pokojom.
V mene kolektívu redakčnej
rady vám želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do
Nového roka Vám prajem pevné
zdravie, veľa šťastia a veľa pracovných aj osobných úspechov.

Jana Majerová,
poverená vedením redakcie

Štátna meštianska škola v Ľubietovej
Šalamúnova kniha biblických prísloví je po tisícročia zdrojom myšlienok, ako spoznať múdrosť a priviesť
mladého človeka k správnej výchove, získaniu vynikajúceho vzdelania, chápania práva a spravodlivosti
a prejaveniu statočnosti. Kráľ Šalamún doslova pobáda: „nech múdry
počúva a obohatí sa o vedomosti,
nech rozumný získa skúsenosť, aby
pochopil príslovia a prirovnania, slová mudrcov a ich záhady“ [Prís.1, 5].
Práve obohacovanie sa vedomosťami a skúsenosťami je základ, z ktorého vychádza vzdelanie a formuje
sa život človeka. Pochopili to dávno
mnohí predstavitelia náboženstiev

Príhovor
šéfredaktorky

mického vzdelania efektívne zavedeného a aplikovaného v daných
podmienkach. Pilier základného
vzdelania je prvým, najdôležitejším
a často jediným zdrojom vzdelania
mladého človeka.

Základ je škola

Vráťme sa k Šalamúnovi a jeho
výroku o múdrosti a rozumnosti, čo
sú dve rozdielne kategórie. Rozumnosť býva obvykle produktom vzdelania, pričom pre získanie múdrosti
je potrebné k rozumnosti pridať aj
skúsenosť. Už Ján Amos Komenský rozdelil proces vzdelávania na
4 etapy: základná škola v rodnom

jazyku, (2) latinská škola (gymnázium), (3) akadémia a (4) cestovanie
- na získanie skúseností.
Základným predpokladom získania rozumnosti je škola ako vzdelávacia inštitúcia. Je na počiatku, je
nenahraditeľná a bez nej sa proces
ďalšieho vzdelania uvedený vyššie
nedá uskutočniť. Tento predpoklad
existoval na samom začiatku rozhodnutia obecnej rady v Ľubietovej
(1919-1924) rozhodovala postaviť
novú školu. S podmienkami na také
vyučovanie, ktoré by zostalo dlho
nadštandardné a stalo by sa záklaPokračovanie na 2. strane u
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Vďaka a pocta
T. G. Masarykovi
Z vďaky za všetko, čo škola
za 90 rokov existencie priniesla
generáciám žiakov, ich rodičom
a učiteľom a za prítomnosť ducha slobody a demokracie od významného mysliteľa a filozofa T.
G. Masaryka pre budúce generácie, vznikla občianska iniciatíva
na obnovenie bronzovej busty T.
G. Masaryka, prvého prezidenta
ČSR.
Dovoľujeme si poprosiť všet
kých Vás, ktorí sa chcete tejto
vďaky zúčastniť, o akýkoľvek aj
skromný finančný príspevok na
zakúpenie novej, krásnej, originálnej, bronzovej busty T. G. Masaryka a možnosť jej umiestnenia
na pôvodné miesto v škole. Tam,
kde bola prvá takáto busta inštalovaná v roku 1931 a odkiaľ ju
bývalé nedemokratické režimy
odstránili a postupne nahradzovali bustami nedemokratických
politikov. Vďaka za vaše pochopenie a účasť.

Pôvodná bronzová busta T. G.
Masaryka.
Vaše príspevky môžete poukázať
prostredníctvom
internetu a crowdfundingovej
platformy StartLab na projekt
Obnovenie busty T. G. Masaryka v Základnej škole v Ľubietovej (www.startlab.sk) s cieľovou
sumou 3000 Eur počas nasledujúcich 40 dní. Poštovou poukážkou možno finančný dar poslať na účet OU Ľubietová, číslo
SK24 5600 0000 0012 2655
3016, var. symbol 16111931.
Veľmi pekne ďakujeme.

Dôležité upozornenie

Ak sa uvedená suma nevyzbiera, StartLab príspevky prispievateľom vráti späť na účty, z ktorých
boli poslané. Aby sa tak nestalo,
naše spoločné úsilie na získanie minimálne cieľovej sumy by
malo byť odmenené úspechom.
Skúsme cieľ spoločne dosiahnuť
v stanovenej lehote.

u Pokračovanie z 1. strany

dom vzdelávania nových generácií. Rozhodnutie prinieslo základy
kvalitného vzdelávania pre stovky
a možno až tisíce žiakov najprv
v Štátnej meštianskej škole (ŠMŠ),
potom Osemročnej strednej škole
(OSŠ), neskôr Základnej deväťročnej škole (ZDŠ) a napokon v dnešnej
Základnej škole (ZŠ) T. G. Masaryka,
podľa toho, ako menila táto inštitúcia v priebehu rokov svoj názov.
Dôkazom kvality práce generácií učiteľov boli a sú stále úspešní
absolventi vyššie uvedených škôl
roztrúsení doma a po svete. Na
miestach kde pracovali alebo pokračovali v ďalšom štúdiu, dôležitom
pre naplnenie ich životných snov
alebo profesionálnych príbehov.
S hrdosťou patriotov spomínali
a spomínajú na ľubietovskú školu
a chvíle v nej prežité, na obdobia prvých povinností, radostí či starostí.
V priebehu rokov, napriek rôznym politickým režimom a ich bizarným ideológiám, ľubietovská
vzdelávacia inštitúcia napĺňala svoje základné poslanie často s maximálnym vypätím síl, pričom udržiavali v sebe masarykovského ducha
demokracie a slobody. Aj vďaka
dedičstvu predvojnových generácií
bolo možné ešte v 50. a na začiatku
60. rokov minulého storočia vytvoriť veľa úspešných aktivít, ako napr.
vynikajúcu amatérsku divadelnú
scénu, zorganizovať vyučovanie
hry na hudobných nástrojoch (ĽŠU),
poznávať slávnu históriu Ľubietovej, vyučovať náboženstvo priamo
v škole, konfirmovať a birmovať detí
podľa vôle ich rodičov a pod.

Škola je základ

To nie je hra so slovami. Škola je
reálne zariadenie – nielen budova,
ale inštitúcia s pedagogickým zborom a ostatným personálom na čele
s riaditeľom, so žiakmi a ich rodičmi. Je to zložitý komplex rôznych
záujmov, vzťahov a ich napĺňania
v priestoroch, ktoré vplývajú na

ich uskutočňovanie a kvalitu. Sú to
priestranné triedy, kabinety vybavené na rozvoj predstavivosti pri vyučovaní fyziky, chémie, prírodovedy,
laboratóriá a dielne určené na rozvoj praktických schopností, knižnica
alebo telocvičňa podporujúce rozvoj
duševnej a telesnej kondície žiakov
i učiteľov. Učitelia, žiaci, rodičia,
obec a v neposlednej rade štát, to
sú zúčastnení aktéri vzdelávacieho
procesu a nenahraditeľní plnitelia
podmienok a tvorcovia kvality učenia. Často a nie celkom správne hovoríme v tejto súvislosti len o kvalite
učiteľov alebo školy samotnej, avšak
bez záujmovej kvality žiakov, pozitívneho prístupu rodičov, efektívnej
podpory obce a štátu nie je možné
v škole dosiahnuť a trvalo udržiavať
želaný stupeň kvality vyučovania.
Ak chceme tieto súvislosti pochopiť, spomeňme si na našich učiteľov, ktorí nás v priebehu nášho
vzdelávania formovali, spomeňme
si na svojich spolužiakov, výborných
ale aj slabších avšak často, v rámci
svojich možností, snaživých v učení. Spomeňme si na prísnych školníkov, láskavé kuchárky a vône jedál
v školskej kuchyni. Spomeňme si na
cesty do školy a zo školy v každom
počasí, na dni prázdnin a slávnostnú
atmosféru sviatkov, na voľné popoludnia (aj dopoludnia) a nekonečné
šantenie a hry. Spomeňme si na nepísané pravidlá správania sa v škole
a mimo nej, pestovanie úcty a pokory k učiteľom, rodičom a starším.
V strede všetkého toho diania boli
spomínané premeny ľubietovské
školy nenahraditeľným epicentrom
nášho detského života sídliaceho
a vychádzajúceho z ich prekrásnej
budovy na námestí obce.

90 rokov vyučovania v Základ
nej škole T. G. Masaryka

90 rokov existencie základnej
školy je vek vyhradený mudrcom.
Ako uvádza múdry izraelský kráľ
Šalamún, je to vek spojenia dvoch
cností múdrosti a správnej výchovy, ktorý v sebe zahŕňa umenie žiť,

vieru, spravodlivosť a statočnosť,
čo v konečnom dôsledku umožňuje
nepadnúť do lákavých pascí dezinformácií a klamstiev. Cnosť múdrosti
určite mali všetci tí, ktorí k vybudovaniu ľubietovskej školy prispeli
svojím rozhodnutím (obecná rada v r.
1919-1924), financovaním (19251929), výstavbou novej budovy
(1927–1931). A cnosťou správnej
výchovy prispeli učitelia svojím pedagogickým umením (1931-2021),
ale aj morálnou, finančnou a politickou podporou (prezident T. G.
Masaryk a jeho manželka Charlotte
Garrique). 90. výročie začiatku vyučovania na Štátnej meštianskej škole T. G. Masaryka dňa 16. 11. 1931
v jej novovybudovanej impozantnej budove je príležitosťou pre nás
všetkých, ktorí sme mohli a dnes
môžeme spolu s našimi učiteľmi
užívať plody našich múdrych predkov, aby sme si pripomenuli ich činy
a ocenili výsledky ich snaženia.
Dnešná Základná škola T. G. Masaryka prešla mnohými pozitívnymi
zmenami, čo prispelo k jej dobrej povesti a výsledkom, ktoré v minulosti
dosiahla a dnes dosahuje. Na mieste
je preto trvalá podpora tejto jedinečnej inštitúcie, ktorá dodáva Ľubietovej svojrázny kolorit a „genius
loci“ samotnej budove školy a dobrý
chýr jej vzdelávaniu. Každý školský
systém, jeho ciele a pravidlá vytvárajú dobový štandard pre vzdelanie
generácie, ktorá sa v ňom vzdelávala
alebo vzdeláva. Každý nadštandard
je všetko, čo škola poskytuje navyše,
či už mimoškolskými, alebo voľnočasovými aktivitami. Slobodne a zodpovedne, s pravidlami pre všetkých.
Tam sa tvoria prirodzené záujmy
žiakov, rozvíjajú sa ich talenty, čo prirodzene prispieva k pozitívnej tradícii školy. Ľubietovská škola nebola
nikdy a ani dnes nie je výnimkou, vyšli z nej a dnes vychádzajú vzdelaní
jedinci, ktorí zanechali a iste zanechajú stopy svojej vzdelanosti doma
a vo svete. Nech sa jej dielo darí!
Ing. Dušan Kordík, PhD.
Žiak ZDŠ v rokoch 1954-1963

Výpis z uznesení zasadania OcZ Ľubietová
zo dňa 10. 9.2021
Prítomní: Ing. Marián Benka, Peter
Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun
OcZ 26 – 1/2021 – schvaľuje
program zasadania OZ. Za: všetci.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 26 – 2/2021 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 26 – 3/2021 – schvaľuje ná-

vrhovú komisiu. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 26 – 4/2021 – a) schvaľuje
zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku – budovy s prevádzkou bowlingu na ul. Na Koleso
č. 3, Ľubietová, o výmere 237,54 m²
podľa § 9a ods. 9 zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho
prenájmu najvyššej doručenej ponuke za predmet nájmu. Minimálna
cena nájmu 350 €/mes. nájomné

vrátane kúrenia a prenájmu bowlingovej. Ponuky zasielať na OcÚ
v obálke s označením „Neotvárať –
nájom bowlingu“ do 15. 10. 2021 do
14:30 hod. b) ruší Uznesenie OcZ č.
25 – 4/2021 zo dňa 5. 8. 2021. Za:
Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun. Zdržal
sa: Miloš Sauka. Uznesenie bolo prijaté.
Odkaz na uznesenia:
https://www.lubietova.sk/
samosprava-1/uznesenia
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Výpis z uznesení zasadania OcZ Ľubietová zo dňa 22.10. 2021
Prítomní: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majero
vá, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc.
Zdenko Urva
OcZ 27 – 1/2021 – schvaľuje program zasadania
OZ. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 2/2021 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 3/2021 – schvaľuje návrhovú komisiu.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 4/2021 –berie na vedomie správu o plnení uznesení predloženú hlavnou kontrolórkou.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 5/2021 – schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 v ZŠ a MŠ T.
G. Masaryka, Ľubietová. Za: všetci Uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 6/2021 - schvaľuje Organizáciu školy na
školskýrok2021/2022preZŠsMŠT.G.Masaryka,Ľubietová. Za: všetci Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 7/2021 - berie na vedomie zmenu
rozpočtu obce Ľubietová, vykonanú rozpočtovým
opatrením č. 3/2021 podľa § 14 ods. 2 písm. b)
a c) zákona č. 583/2004 Z. z; konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov, ktorou sa upravili
prenesené kompetencie, finančné dary:

Bežné
Kapitálové
Finan. operácie
Spolu

Úprava
príjmov o:
-8 675,00
0,00
0,00
-8 675,00

Úprava
výdavkov o:
-7 787,00
0,00
0,00
-7 787,00

Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Zdržal sa: Miloš Sauka.
Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 27 – 8/2021 – I/ berie na vedomie návrh na
zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonaním rozpočtového opatrenia č. 4/2021 podľa § 14 ods. 2 písm.
b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z; konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov podľa predloženého návrhu:
Úprava
príjmov o:
Bežné
59 575,23
Kapitálové
0,00
Finanč. operácie
0,00
Spolu
59 575,23

Úprava
výdavkov o:
60 358,00
6500,00
0,00
66 858,00

II. schvaľuje zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2021 podľa §
14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov:
Úprava príjmov o:
Bežné
59 575,23
Kapitálové
0,00
Finanč. operácie
0,00
Spolu
59 575,23

Úprava výdavkov o :
42 358,00
6 500,00
0,00
48 858,00

Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Zdržal sa: Miloš Sauka.
Uznesenie bolo prijaté.

OcZ 27 – 9/2021 - schvaľuje presun finančných
prostriedkov z rezervného fondu do fondu rozvoja
a opráv vo výške 55 162,54 € Za: všetci. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 10/2021 – I/ berie na vedomie zverejnený zámer prenájmu budovy s prevádzkou bowlingu a doručenú jednu ponuku záujemcu v zalepenej obálke. II/ schvaľuje prenájom nehnuteľného
majetku obce – budovy s prevádzkou bowlingu na
ul. Koleso č. 3, Ľubietová o výmere 237,54 m² podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov formou priameho prenájmu na základe doručenej ponuky, a to pre
Štefana Lampera za cenu 360 € mesačne na dobu
určitú 2 rokov s možnosťou predĺženia prenájmu.
Spôsob a podmienky prenájmu obec stanovila
Uznesením č. OcZ 26 – 4/2021 zo dňa 10. 9. 2021.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 11/2021 - A. berie na vedomie žiadosť
Róberta Pepicha o odkúpenie pozemkov v k. ú. Ľubietová parc. KN C 599/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m² , KN C 599/16, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 175 m² a KN C 599/17,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 721 m² ,
ktorá bola vytvorená GP č. 43707661-39/21 zo
dňa 8. 9. 2021. B. konštatuje, že pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa, alebo
bezprostredne hraničia s nehnuteľným majetkom
vo vlastníctve žiadateľa. C. súhlasí so zverejnením zámeru na predaj pozemkov v k. ú. Ľubietová,
a to parcely KN C 599/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m² , KN C 599/16, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 175 m² a parcely KN
C 599/17, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
721 m², ktorá bola vytvorená GP č. 4370766139/21 zo dňa 8. 9. 2021 a to podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu minimálne vo výške 19,02 €/m²,
určenej znaleckým posudkom č. 211/2021. Žiadosť
bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru
obce na odpredaj. Za: Bc. Jana Majerová, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Proti: Ing.
Marián Benka. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 27 – 12/2021 - A. berie na vedomie žiadosť
Michala Mochnáča o odkúpenie pozemku v k. ú.
Ľubietová parc. KN C 575/17, trvalo trávnatý porast, o výmere 584 m², ktorá bola vytvorená GP
č. 45308381-247/2021 zo dňa 19. 10. 2021. B.
konštatuje, že pozemok bezprostredne hraničí
s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľa.
C. súhlasí so zverejnením zámeru na predaj pozemkov v k. ú. Ľubietová, a to parcely KN C 575/17, trvalo trávnatý porast, o výmere 584 m², ktorá bola
vytvorená GP č. 45308381-247/2021 zo dňa 19.
10. 2021 a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa,
za cenu minimálne vo výške 9,11 €/m², určenej
znaleckým posudkom č. 214/2021. Žiadosť bude
opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru obce
na odpredaj. Za: Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Proti: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová. Zdržal sa: Katarína Resutíková Mandyčevská. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 27 – 13/2021 - A. berie na vedomie žiadosť
Soni Sedlákovej o prenájom parcely v k. ú. Ľubietová parc. KN E 3355, trvalo trávnatý porast, o výmere
5092 m², na prevádzkovanie občerstvenia. B. konštatuje, že pozemok bezprostredne nehraničí s ne-

hnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľky. C.
súhlasí s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na
prenájom parcely v k. ú. Ľubietová parc. KN E 3355,
trvalo trávnatý porast, o výmere 5092 m². Cena
nájmu je stanovená minimálne vo výške 18 €/ha.
Žiadosť bude opätovne prerokovaná po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže. Proti: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Bc. Zdenko Urva. Uznesenie nebolo prijaté.
OcZ 27 – 14/2021 - I/ schvaľuje zapojenie obce
Ľubietová do výzvy č. 68. Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch. Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie
spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Kód výzvy: OPKZP-PO4- SC431-2021-68 s projektom na zateplenie kultúrneho domu Ľubietová. II/
schvaľuje Cenovú ponuku firmy Ing. Peter Vojko,
AP COMSULTING, ul. SNP č. 113, Polomka, na vypracovanie žiadosti o NFP a zabezpečenie podmienok
organizovania verejného obstarávania. Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun , Bc. Zdenko Urva. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 -15/2021 - schvaľuje poskytnutie materiálu na vybudovanie odvodnenie pozemku KN C
1217/7 a to 5,50 m dlhý BG žľab s nosnosťou 42
ton, v hodnote 2200 € a PVC rúry priemer 200 mm
v dĺžke 45 metrov, v hodnote 400 €. Vybudovanie
odvodnenia a ostatný materiál zabezpečia vlastníci
pozemku. Za: Ing. Peter Sedláček. Zdržal sa: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Uznesenie nebolo prijaté.
OcZ 27 – 16/2021 - I/ berie na vedomie žiadosť
Dobrovoľného hasičského zboru Ľubietová o vyradenie hasičského automobilu AVIA 30 do prebytočného
majetku obce z dôvodu ďalšieho nevyužitia techniky.
II/ schvaľuje prebytočnosť hnuteľného majetku obce,
hasičského automobilu AVIA 30 – hasičská nadstavba, ktorého zostatková hodnota je 0 eur a následný
odpredaj za cenu 1 €. Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 27 – 17/2021 - I/ berie na vedomie návrh
starostu obce na zmenu frekvencie odvozu komunálneho odpadu na 1 x za 2 týždne z dôvodu
zabezpečenia vyššej separácie odpadu v obci. II/
schvaľuje zmenu frekvencie odvozu komunálneho
odpadu firmou Márius Pedersen na 1x za 2 týždne.
III/ odporúča starostovi obce pripraviť návrh na
zmenu VZN obce Ľubietová č. 3/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Ľubietová do decembrového zasadnutia OZ. Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Proti: Miloš Sauka. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 27 – 18/2021 - berie na vedomie Správu
o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce
v zmysle plánu kontrolnej činnosti obce za 1. polrok 2021. Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová,
Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc.
Zdenko Urva. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Odkaz na uznesenia: https://www.
lubietova.sk/samosprava-1/uznesenia
Spracovala: Zuzana Majerová

4

l

Ľubietovské   noviny

December 2021	Ročník V. l Číslo 4

Otvorený list
s prekvapením
Chcel by som Vás touto cestou
informovať, že sa Vaša škola stala
najzapojenejšou školou na Slovensku v Súťaži s Geografiou, ktorá bola súčasťou školského kola
Geografickej olympiády pre kategórie E, F a G dňa 24. 11. 2021.
Boli by sme veľmi radi, ak by
sme mohli vo Vašej škole osobne odovzdať dar pre všetkých
zapojených žiakov v podobe USB
kľúčov o veľkosti 32 GB. Toto
odovzdanie by sme zorganizovali po zlepšení epidemiologickej situácie, zdokumentovali ho
a medializovali.
Pri tejto príležitosti oslovíme aj pána starostu Ing. Pavla
Zajaca a požiadame ho, aby sa
nášho dovzdávania zúčastnil aj
on osobne.
Teším sa s mojimi kolegami
na stretnutie s Vami a s Vašimi
talentovanými žiakmi.
S pozdravom a úctou
RNDr. Roman Lehotský
riaditeľ odboru
Odbor predmetových olympiád
a postupových súťaží

Mesiac október – mesiac úcty k starším
Každé ročné obdobie má svoje
čaro, zaujímavosť a je niečím výnimočné. V období jesene máme
nádhernú farebne sa meniacu prírodu. Každú jeseň sa pomaly uzatvára sila celého roka. Tak je to aj
s nami ľuďmi. Aj tu je jeseň určitou
etapou života, v ktorej sa prejavuje
nadobudnutá celoživotná múdrosť,
radosť z práce a diela, ktoré sme
vykonali počas celého života, láska,
úprimnosť voči sebe a okoliu. Vytvorené dielo potom zanechávame
svojim potomkom.

SESTRA STAROBA
Dobrý deň, sestra staroba!
Ach, videla som Ťa prichádzať zďaleka
a nepodala som Ti ruku…
Musím si asi zvyknúť na Tvoju spoločnosť,
pretože ma už nikdy neopustíš.
Zbohom, mladosť! A navždy!
Budeš zaberať stále viac miesta v mojom živote,
a preto s premenou svojho srdca
volám teraz na Teba so všetkou úprimnosťou:
Sestra moja…
Moje telo chátra, moja duša je ľahšia, aby sa mohla lepšie vzniesť.
Sestra staroba, prijímam Ťa a mám Ťa rada,
pretože som vďaka Tebe voľnejšia a pomaly
sa približujem k Bohu!

Deti seniorom
Potešiť pekným slovom, úsmevom, malým darčekom – to je
cieľom každej návštevy našich
žiakov v zariadeniach sociálnych služieb v Ľubietovej a na
Strelníkoch. Súčasná situácia
nám nedovoľuje spríjemniť
klientom a zamestnancom
chvíľku pesničkami, básničkami alebo tančekmi priamo.
Nezabúdame však na nich.
Naše srdiečka k nim zaletia
aspoň prostredníctvom nahrávok. Počas Mesiaca úcty
k starším sme im tento rok
odniesli okrem toho aj kvetinku do každej izby. Nech
im živý darček vyčarí úsmev
pri každom pohľade naň.

A školu potešilo poďakovanie zo
Strelník.

Zatvorili sme za októbrom dvere
a patrí sa nám zamyslieť nad tým,
koľko pozornosti sme venujeme
našim seniorom. Práve v tomto
zimnom a covidovom období je
potrebné intenzívnejšie si uvedomovať prítomnosť a potreby našich
seniorov a pomôcť im prejsť týmto
ťažším obdobím. Podajme pomocnú ruku našim dedkom a babičkám,
susedom, starším. Pokúsme sa viesť
aj svoje deti k tomu, aby dobre poznali svojich starých rodičov, vážili
si ich a pomáhali im.
Prijmite od nás milí seniori slová
úcty a porozumenia, nech vás sprevádza na ceste jeseňou života len
zdravie, radosť a láska.
J. M.

Pomáhame zvieratkám
Pozitívny a láskavý vzťah k zvie
ratám nie je, žiaľ, pre všetkých
samozrejmosť. Dôkazom sú stovky
zvierat, ktoré končia v útulkoch po
celom Slovensku.
Deti našej školy majú všeobecne
pozitívny vzťah k zvieratám. Pred istým časom navštívili útulok v Brezne,
kde zvieratká obdarovali granulami,
hračkami, hygienickými potrebami

a spoločne s pani učiteľkami ich venčili v okolí útulku. V tomto predvianočnom čase do psieho útulku Tuláčik posielajú darček: vrecia potravín,
pamlskov, čistiacich prostriedkov,
zábaviek pre psíky atď. Naši žiaci
nie sú ľahostajní k riešeniu otázky
starostlivosti o opustené zvieratká
a činmi dokazujú, že srdiečko majú
na správnom mieste.
ZŠ Ľubietová
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Michalský jarmok 2021

Zmeny v zvoze
komunálneho
odpadu

18. septembra
Tohto roku v septembri sa zapísal
do histórie už 29. ročník ľubietovského Michalského jarmoku, ktorý
sa nám podarilo zorganizovať po
ročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu. Aby bol tento
rok úspešný, preložili sme pôvodný
plánovaný termín jarmoku o týždeň
skôr, čo mnohých prekvapilo, no
zároveň aj potešilo. Veď hromadné

Foto 4: FSk Debnár Ľubietová

Foto 2: Šperkárka

Foto 5: Božanka

kultúrne akcie sa rušili na dennom
poriadku a v napätí sme očakávali,
či sa nám jarmok vôbec podarí zorganizovať. Odvážnemu však šťastie

praje, preto sme sa držali tohto výroku a podarilo sa.
I napriek tejto zmene sme ho o nič
neochudobnili, naopak návštevníkov

5

čakal na jarmoku bohatý kultúrny
program. Neodmysliteľnou súčasťou
podujatia bola jeho tradičná remeselnícka časť v parku. Jarmok bol
výnimočne bohatý na ponuku nielen remeselných výrobkov, ale aj na
účasť domácich návštevníkov a hostí
z regiónu, ktorí už tradične Ľubietovú
v čase Michalského jarmoku navštevujú. Všetci sa mohli tešiť z bohatého stánkového predaja, priateľských
stretnutí, či z ponuky skvelého gulášu z kuchyne PZ Rúbane.
Touto cestou chcem poďakovať
zamestnancom obecného úradu za
príkladnú spoluprácu pri organizovaní jarmoku, PZ Rúbane za občerstvenie, všetkým za účasť a podporu v čase tak ochudobnenom
o vzájomné stretávanie.
J. M.

V roku 2022
nás v obci čakajú
mnohé
zmeny. Jednou
z nich je prijatie nového
Všeobecne
záväzného
nariadenia
o odpadoch. Starostov návrh na
túto zmenu sa stretol u všetkých
našich poslancov s pochopením
a na zasadnutí OcZ 22. 10. 2021
jednomyseľne prijali uznesenie
o zmene termínov zvozu komunálneho odpadu, a to už od 1. januára
2022. Komunálny odpad sa bude
vyvážať v roku 2022 v intervaloch
1 x za dva týždne.
Pýtate sa prečo? Z jednoduchého
dôvodu. Starosta chce motivovať
občanov na ešte dôslednejšie a intenzívnejšie separovanie domového odpadu. Treba si uvedomiť, že
každá nevyseparovaná zložka zaťažuje naše životné prostredie a v konečnom dôsledku nás všetkých stojí aj nemalé finančné prostriedky.
Pokúsme sa všetci k tejto problematike postaviť už zodpovednejšie
a skutočne separujme!
Poslanec Ing. Marian Benka navrhol, aby obec zakúpila pre občanov
stojany na separovanie odpadu, čo
sa tiež stretlo s pozitívnym ohlasom. Ak všetko pôjde ako má, do
konca roka 2021 občania by mohli
dostať do domácnosti trojstojan
(plasty, sklo, papier). Ak sa to nepodarí zrealizovať v tomto roku, skúsime to v roku 2022.
Veríme, že sa vďaka aj tomuto opatrenia odpad nebude kopiť
v chotári Ľubietovej.

Foto 1: Hrnčiarsky majster Igor Hudec

Foto 3: FSk Kýčera Čierny Balog

J. Majerová

Ľubietovský terminál v Hute dokončený
S potešením môžeme konštatovať, že prianie obyvateľov Huty
a zamestnancov KNK výrobného
družstva závodu Kovo sa splnilo. Autobusové zástavky v obidvoch smeroch sú dokončené. Na ich dobudovaní sa začalo pracovať v neskorú
jeseň, no do príchodu zimy a prvého
snehu sa podarilo obecným zamestnancom zastávky dokončiť. Verím,
že všetci cestujúci, ktorí tieto zastávky využívajú, to ocenia.
Ako poslankyňa za tento obvod
v mene jeho obyvateľov ďakujem.
J. M.
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Permoníkov kylof

Ľubietová 26. septembra 2021

Permoníkov Kylof sa stáva športo
vou tradíciou našej obce. Športoví
nadšenci rôznych vekových kate
górií využili krásne slnečné počasie
a spojili príjemné s užitočným.
26. septembra sa konal v Ľubietovej už tretí ročník behu o PERMONÍKOV KYLOF. Toto športové podujatie,
ktoré je súčasťou seriálu podujatí so
spoločným vyhodnocovaním Marathon BB Tour, si získalo v krátkom
čase pozornosť nielen mnohých výkonnostných bežcov, no i tých menej zdatných, ktorí sa venujú behu
prevažne rekreačne. Bodaj by aj nie.
Beh krásnou prírodou v okolí Ľubietovej je nezabudnuteľný zážitok.
Z celkového počtu prihlásených
účastníkov 466 odštartovalo napo-

Radka, Max a Robko na stupni
víťazov

Na štarte
kon 459 bežcov, z toho 286 mužov
a 180 žien. Beh na 10 km určený
pre zdatných pretekárov viedol ľu-

Marathon BB Team

bietovským chotárom s výhľadmi
na Ľubietovú, Banskú Bystricu, či
Nízke Tatry, popod Vysokú a na-

Max Januška

Radka Ďurovcová

späť banským chodníkom v lokalite
Podlipa. Kratšia trať smerovala od
štartu po banský chodník a späť
k cieľu na námestie a bola určená
skôr pre začínajúcich bežcov a deti
od 13 do 15 rokov. Beh na 850
metrov tvoril okruh priamo obci
a bol určený pre chlapcov a dievčatá od 6 do 12 rokov. Marathon
BB Tour 2021 sa vydaril, športové srdcia bili v jednom tempe.
Veľmi nás teší, že sa tohto behu
s úspechom zúčastnili aj milovníci
pohybu z našej obce. V kategórii
chlapcov od 6 do 7 rokov Max Januška a Robko Habrun. V kategórii
dievčat od 6 do 7 rokov Radka Ďurovcová.
Jana M.

Na prácach sa finišuje
S veľkou radosťou prijímame informácie o úspešnom pokračovaní
prác na budovaní „hasične“. Už v minulom čísle novín sme vám priblížili
ich jednu etapu a dnes je už za nami
ďalšia. Chlapci uskutočnili množstvo

brigád a prístavbu sa podarilo do prvého snehu aj zakryť. Hasičské auto
už má svoje miesto. Síce ešte treba
osadiť okná a chýba brána, no aj tá
je už vo výrobe a bude dodaná v čo
najkratšom čase.

Ukončenie hrubej stavby sa podarilo v rekordnom čase za päť mesiacov vďaka vytrvalému veliteľovi Ľudovítovi Ďurianovi a správnej partii
dobrovoľných hasičov, ktorých má
okolo seba. Neoceniteľnú pomoc po-

čas prác poskytli Vladimír Majer, Pavol Hudák a Miroslav Patzelt, za čo im
tiež patrí vďaka. Spoločne dokázali,
že budovať sa dá aj v dnešnej dobe
svojpomocne s ušetrením nemalých finančných prostriedkov. J. M.

Výkopové práce 26. 6. 2021

Júl 2021

Na prácach sa pokračuje

September 2021

Október 2021

Hotovo 26. 11. 2021
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Vdýchne do starého nový život
Spoznajte Michala Majoroša

Majster v dielni
Chodíme okolo seba skoro denne,
pozdravíme sa, prehodíme pár slov
o zdraví, rodine, či práci, no mnohé
ostáva skryté. Skromný a nenápadný človek ako je Michal sa nechváli
s tým, čo robí vo voľnom čase. My

sme však na Michalskom jarmoku,
kde mal svoj stánok odhalili jeho
talent a umelecké cítenie. Michala
do Ľubietovej priviedla láska, ktorej symbolom je srdce. Práve jeho
obrazy s motívom srdca ma veľmi
zaujali. Ako sám hovorí, jeho inšpiráciou je manželka Marianka, s ktorou si v roku 2010 povedali svoje
„áno“ a ostali bývať v Ľubietovej.
Z každého jeho diela cítiť lásku
nielen k svojej rodine, ale aj cit pre
detail a precízne spracovanie dreva. Pozná podľa farby a celkového
vzhľadu každý druh dreva a presvedčivo vyberá na svoje výrobky
ten najvhodnejší.
Tak vznikajú pod jeho citlivými
rukami profesionálneho maséra
obrazy, varešky, dekoratívne predmety, črepníky, či špeciálne nože.
Podľa Michalovho rozprávania,
v rodine, kde vyrastal nik nemal
vzťah k umeniu. I napriek tomu, že
výtvarné umenie neštudoval, doká-

zal svojou tvorbou osloviť mnohých,
ktorí majú radi krásne umenie. Na
výrobu svojich diel prekvapivo používa výsostne staré drevo, drevo
so starých dverí, skríň, okien. Proste
to, čo iní vyhodia, to on dokáže premeniť na skvost. Drží sa zásady, že
nič nevyjde navnivoč. A plánov do
budúcna má neúrekom. Prajem mu
veľa dobrých nápadov a neutíchajúcu manželkinu inšpiráciu.

Srdcia bijú v jednom
rytme

Lopáre pre gazdinky
Verím, že sa v čo najkratšom čase
stretneme na výstave diel Michala
Majoroša.
Ďakujem za milé prijatie u Majorošovcov a príjemný rozhovor.

Srdce bije len pre
Teba

Originálny vianočný
stromček

Mikulášku, dobrý strýčku Pred oknom, za oknom...
Iskričky radosti v očiach našich
najmenších boli 11. decembra pre
Mikuláša, čerta a anjela veľkou
odmenou. Sladkým darčekom sa
potešili všetky deti a z detí sa zasa
potešili ich rodičia. Veríme, že i na-

priek nepriaznivej pandemickej
situácie sa tradícia stretnutia s Mikulášom a jeho družinou zachová
a budeme deťom rozdávať radosť
i naďalej.
Kultúrna a školská komisia

Libáky

Na Mlynárskej ulici

Koleso

Mikuláš našu školu a škôlku ani
tento rok neobišiel. Čerti trošku
postrašili, hlásky sa roztriasli, oči

rozšírili, ale pesničky a básničky sa
Mikulášovi páčili a všetkým rozdal
sladké dobroty.
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Stále mladá 90-ročná...
Každý z nás, Ľubietovčanov, ale aj
mnohí z turistov, si tohto roku všimol veľký transparent na základnej
škole T. G. Masaryka. Áno, táto dnes
najvýznamnejšia inštitúcia našej
obce oslavuje svojich 90 rokov
existencie. Najmä každý zo starousadlíkov môže o nej určite povedať,
že je to jeho „alma mater“, škola,
ktorá mu dala všetky základné zručnosti na to, aby mohol dobiť svet,
aby mohol prežiť plnohodnotný
život. Každý z nich má svoje vlastné veselé i vážne spomienky na
učiteľov, spolužiakov, aj na mnohé
huncútstva, ktoré spolu s ostanými
deťmi vystrájali na školských chodbách či dvore. Ľubietovská škola sa
pre nich stala základňou pre vznik
pevných a verných kamarátstiev,
ktoré pretrvávajú často po celý život. A verím, že väčšina si na svoje
školské roky strávené v jej útrobách
spomína s láskou. Dokonca i na občasné poznámky v žiackej knižke, či
sem-tam nejakú tú „päťku“.
Každý si určite s nostalgiou pripomenie aj jedného dvoch láskavých
učiteľov a učiteľky, ktoré zanechali
v jeho duši hlbšiu stopu a na mená
ktorých si doteraz spomína. Veď
učiteľ či učiteľka, ktorá nás naučila
rozoznávať písmenká a čítať, písať,
nám venovala týmto ten najväčší
a najvzácnejší dar v živote každého z nás. Nič v našich životoch by
nebolo také, aké je dnes, nič by sa
nedialo tak, ako to fungovalo od
momentu, kedy sme aj my osobne
získali práve túto zručnosť. Ona sa
stala tým kľúčom ku každému ďalšiemu kroku v našich životoch, tým
skutočným zrodom každého z nás
ako človeka. Až zručnosťou čítať
a písať sa to všetko začalo.
Takých učiteľov mala naša škola
za tých deväť desaťročí neúrekom,
vydobyli si svojou obetavou prácou skvelú povesť a stále si ju držia.
I dnes, za veľmi sťažených podmienok, skvelo zvládli vlastnú rekvalifikáciu na IT špecialistov  a pritom

zostávajú učiteľmi-ľuďmi, ktorí sú
neustále na blízku a na pomoci svojim zverencom.
Sama z Ľubietovej nepochádzam,
vybrala som si ju ako príjemné
miesto na prežitie záveru môjho
života. Dianie v obci však sledujem pozorne a s každým dňom som
viac a viac presvedčená, že to bola
skvelá voľba. A keďže i ja som príslušníčkou „učiteľského fachu“,
o to viac ma vždy poteší dobré
slovo o našej škole z úst mnohých
rodičov, najmä mamičiek miestnych
školopovinných detí, a to nielen
priamo z Ľubietovej, ale i viacerých
obcí roztrúsených naokolo. Mnohé
dobré slovo aj priamo na adresu
tej či onej učiteľky alebo učiteľa.
O to viac potom poteší, keď našich

malých absolventov radi prijímajú
i na banskobystrických stredných
školách, pretože oceňujú ich dobrý
základ nadobudnutý počas základnej školy.
Pri zrode školstva sa ako vo väčšine povolaní uplatňovali iba muži
a trvalo pár storočí, než si ľudstvo
začalo uvedomovať možný prínos nežného pohlavia do výchovy
a vzdelania najmä mladších detí.
Tiež samotné ženy museli tvrdo
bojovať o vlastnú emancipáciu, medziiným aj v oblasti učiteľskej práce. Prebojovať sa do radov učiteľovmužov ešte pred sto rokmi nebolo
vôbec jednoduché. Niet pochýb, že
práca učiteľa je nesmierne dôležitá, vôbec nie je jednoduchá a je len
pre tých, ktorí sú ochotní venovať

Pracovná zmluva z roku 1923
V rámci tejto dohody medzi slečnou učiteľkou a výchovnou radou školy, slečna učiteľka ................ súhlasí s tým, že
bude vyučovať na škole ................ po dobu 8 mesiacov od
1. septembra s platom ................ mesačne.
Slečna učiteľka bude dodržiavať nasledujúce podmienky:
1. Neuzavrie manželstvo, inak bude zmluva okamžite
zrušená.
2. Nebude sa stýkať s mužmi.
3. Nebude vychádzať z domu medzi 8 hodinou večer a 6.
hodinou ráno.
4. Nebude navštevovať mestské mliečne bary.
5. Neopustí mesto bez povolenia predsedu školskej rady.
6. Nebude fajčiť cigarety, inak bude zmluva okamžite
zrušená.
7. Nebude piť pivo, whisky ani víno, inak bude zmluva
okamžite zrušená.
8. Nenastúpi do kočiara ťahaného koňmi ani do automobilu s mužom, s výnimkou otca alebo brata.
9. Nebude nosiť ostré farby.
10. Bude nosiť minimálne dve spodničky.
11. Nebude si farbiť vlasy ani sa líčiť.
12. Dĺžka sukne musí končiť maximálne dva palce nad
pätou.
13. Bude udržiavať čistotu v škole, zametať podlahu v triede minimálne raz denne, umývať podlahu teplou vodou a mydlom raz týždenne, umývať tabuľu najmenej
raz denne.
14. Zakúri v piecke na drevo o 7. hod. ráno, aby bola trieda
dostatočne vykúrená pri príchode žiakov (8 hod.) a raz
denne vynesie popol.

sa a oddať sa jej s plnou zodpovednosťou. A o tom, že bola takou vždy
a často vyžadovala na jej realizáciu
i osobnú obeť, najmä zo strany mladých učiteliek, dokladuje aj nižšie
uvedená časť z nariadení inšpektorátu školstva z roku 1923. Posúďte
sami, či by niektorá „mladá slečna“
dnešných dní bola schopná a ochotná dodržať tieto prísne podmienky
pre prácu v škole ....
Napokon, nie bez zaujímavosti je
zopár nariadení školského poriadku
smerovaných školským inšpektorátom rodičom žiačikov. Mnohé z nich
by mohli určite byť podnetom i pre
súčasných rodičov. To ale zase najlepšie posúdi, samozrejme, každá
pani učiteľka a pán učiteľ .
Mgr. Florentina Prôčková, CSc.

Pripomíname rodičom:
• že doma sa ich dieťa musí naučiť zázračné slová:
dobrý deň, dobrý večer
prosím, môžem?
prepáčte, veľmi ďakujem.
• doma sa dieťa musí rovnako naučiť:
správať sa čestne,
neklamať,
správať sa slušne,
byť dochvíľne
nerozprávať sprosté slová
prejavovať solidaritu,
rešpektovať svojich priateľov,
staré osoby a profesorov.
• rovnako sa doma musia naučiť:
čistote,
nerozprávať s plnými ústami,
nehádzať odpadky na zem.
• a ďalej sa musí doma naučiť:
postarať sa o svoje veci,
nedotýkať sa vecí ostatných.
My v škole ho naučíme:
matematiku, vedy, zemepis, dejepis, jazyky, telesnú
výchovu a iba rozvinieme výchovu, ktorú dieťa získalo
doma.

Žiadna choroba, ktorá sa dá liečiť stravou,
by sa nemala liečiť iným spôsobom
Pitie studenej vody po jedle
môže napomôcť vzniku
rakoviny!

Veríte tomu??
Pre tých, ktorí radi pijú studenú
vodu. Je síce príjemné vypiť si po
jedle chladený nápoj, avšak studený nápoj môže spôsobiť stuhnutie tukov v jedle, ktoré ste zrovna
skonzumovali. To spôsobí celkové
spomalenie celého zažívacieho

procesu. Akonáhle tento stuhnutý
tuk zreaguje so žalúdočnými kyselinami, rozpadne sa a bude absorbovaný črevom oveľa rýchlejšie,
než bežné jedlo. Tuhý tuk sa usadí
na stene čriev a vytvorí podmienky pre vznik nielen rakoviny, ale
aj artritídy. Najlepšie je jesť teplú
polievku a teplú vodu aj po jedle.
Snáď by sme mohli prijať za svoj
zvyk Číňanov a Japoncov, totiž po-

píjať teplý čaj aj počas jedla, nie
studenú vodu.

Ešte jedna seriózna poznámka
o infarkte.

Každý z nás by mal vedieť, že
symptómom každého infarktu je
bolesť ľavého ramena. Ale málokto,
že sa treba mať na pozore aj pred
intenzívnou bolesťou v čeľustiach.
Nie vždy musíte mať pri infarkte

bolesť v hrudníku. Nauzea (nevoľnosť od žalúdka) a intenzívne potenie sú tiež jeho príznakmi. 60 %
ľudí, ktorí mali infarkt v spánku, sa
neprebudili. Ale bolesť v čeľustiach
vás môže prebudiť a riešiť kritickú
zdravotnú situáciu. Buďme opatrní a majme sa na pozore. Čím viac
toho vieme, tím väčšiu šancu máme
na prežitie.
F. P.
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Skoky na lyžiach v Ľubietovej?
Znie to neuveriteľne? Aj keď by sa
zdalo, že skoky na lyžiach sú už na
Slovensku dávno zapadnuté pra
chom, nie je tomu celkom tak.
Na obnovených mostíkoch v Banskej Bystrici v mestskej časti Uhlisko - Žlté piesky, v areáli letných
mostíkov, čo je jediný funkčný areál
pre skoky na lyžiach na Slovensku,
sa tomuto športu venujú športovci
od najmenších detí už od 5. rokov
až po dospelých slovenských reprezentantov. Medzi nimi aj Ľubietovčania Marek Potančok a Daniela Dobríková. Trénujú ich bývalí
úspešní skokani “veteráni”.
Marek a Daniela svoje prvé skoky
urobili pred tromi rokmi na zimných

mostíkoch v Selciach, kde miestni
nadšenci, takisto bývalí skokani
z rodiny Mesíkovcov, vybudovali
skokanský areál. Tu sa nachádzajú
mostíky od K10 až po K70. Obaja
začínali od najmenších mostíkov
a postupne prechádzajú na väčšie.
Jedenásťročný Marek momentálne
skáče na mostíku K38, ale už má
skúsenosť aj s mostíkom K70 a Daniela, ktorá má len 7 rokov, skáče
na mostíku K19 a v Čechách si vyskúšala aj mostík K25. Tento rok sa
na Žltých pieskoch uskutočnili Majstrovstvá SR v skokoch na lyžiach
a severskej kombinácii, kde sa obaja
umiestnili vo svojich kategóriách na
najvyšších priečkach. K týmto skvelým výsledkom určite pomohli aj

Športové okienko

Takto tvoria naši najmenší

FK Baník Ľubietová v súťažnom ročníku 2021-22 má zapojených v súťažiach okresu
4 mužstvá. Sú to 1. trieda dospelí, tí sú zatiaľ na peknom 8.
mieste, 1. trieda dorast – 3. miesto,
ďalej mladší žiaci a prípravka. Týmto sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali a zabezpečovali
chod FK. Či už obec, funkcionári,
dobrovoľníci, hráči a v nemalej miere fanúšikovia. Tým patrí jedno veľké ĎAKUJEME za podporu v každom
odohranom zápase. Prináleží mi
zložiť poklonu zopár ochotníkom,
ktorí cez svoje voľné chvíle (soboty, nedele) dostali ihrisko tam, kde
je a aký nádherný stánok pre širokú verejnosť tam vyrastá. Píšem
to preto, lebo nebyť tých, ktorým
na niečom záleží a na úkor svojho
voľného času a prekážkam, ktoré
im stoja v ceste spravia to, čo nie
je ich povinnosťou a za čo im patrí
poklona.
Tými prekážkami sú hlavne nevysporiadané pozemky pod futbalovým ihriskom, ktoré sú, okrem iných
vlastníkov, aj majetkom rímsko-katolíckej cirkvi. Hlavne tie pod vybudovanými šatňami. Poviem to na ro-

vinu. Keby boli vysporiadané
pozemky, futbalový klub má
veľkú možnosť získať dotácie
z eurofondov a nemuseli by
sa vyťahovať a míňať peniaze
z rozpočtu obce. Problém je však
v tom, že bolo síce prijaté uznesenie (zo dňa 26. 6. 2013) o odkúpení
cirkevných pozemkov pod ihriskom,
ale do dnešného dňa nebolo vykonané... Terajšia zámenná dohoda
zrejme tiež nie je reálna.
Prihováram sa vám ako občan, či
nestojí za zmienku nejaký kompromis, alebo dohoda, riešenie v predmetnom vysporiadaní. Veď žiadne
peniaze ani pozemky nestoja za to,
aby zaniklo niečo, čo sa snažíme vybudovať do budúcna pre naše deti,
vnúčatá a ďalšie generácie, a to
ihrisko ostane navždy len v našej
krásnej Ľubietovej.
Bojím sa, že ak sa toto v blízkej
budúcnosti neudeje, z futbalového
ihriska, o ktoré sa obidve strany naťahujú, zostanú zarastené parcely
s kopou smetí a buriny.
Prajem veselé Vianoce, bohatého
Ježiška a veľa pozitívnych nápadov
v Novom roku 2022.
Miloš Sauka

Občas sa stane, že aj staré mamy
navštívia materskú škôlku, keď si
idú vyzdvihnúť domov svoje vnúčatá. Tak sa stalo jedno popoludnie, že som škôlku navštívila. Hneď
v chodbe ma očarila výzdoba, na

tréningy v neďalekom Zakopanom,
v Poľsku, kde naši skokani trénujú
na mostíkoch s modernou lanovkou
a nemusia tak šliapať pešo po schodoch. Nerobí im problém ani skoré
ranné vstávanie a dlhé cestovanie.
Ak Vás zaujíma ako sa mladým
športovcom darí, videá najmä z tréningov, si môžete pozrieť na Youtube
kanáli:
Ennia Sports.

ktorej sa podľa informácie môjho
vnuka podieľali aj deti a s veľkou
radosťou mi vyrozprával, kto to
robil. Povedala som si, že by ste
to prostredníctvom novín mohli
vidieť. Vidieť to, že naši najmenší pod vedením
kreatívnych učiteliek vyrábajú
množstvo krásnych
výtvorov
a učia ich tak
k estetickému cíteniu.
J. M.
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Posolstvo
Tichej noci
Tichá noc patrí určite medzi naj
známejšie vianočné piesne. Hoci
existujú jej viaceré textové verzie,
melódia je iba jedna a je ľahko
rozpoznateľná. Neraz ju môžete
počuť už počas adventu, ale ako
napovedá samotný názov, viaže sa
predovšetkým k Štedrému večeru,
ktorý predchádza 1. slávnosti
vianočnej – čiže sviatku Narodenia
Pána.
V tomto období svet okolo nás
na chvíľu stíchne. Aj my sami akosi
stíchneme, keď si sadáme k štedrovečernému stolu. Je to čas na
precítenie okamihu. Na zamyslenie, vďaku, pokoj, lásku a spoločenstvo. Ako totiž hovorí text
piesne, tá Tichá noc je svätá. Deje
sa v nej niečo nevídané: Pán Boh so
svojou láskou vstupuje do sveta,
ktorý stvoril. Vidí, že to potrebujeme. Prichádza osobne, aby prekonal akékoľvek bariéry medzi nami
a Ním. Túži v našom živote obnoviť
pokoj, svätosť a zároveň našu vzájomnú lásku. V evanjelickej verzii
piesne je to úžasným spôsobom
vyjadrené v záverečnej slohe:
Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši –
Dieťati / Boh sa láskavo usmieva
nám, / anjel zvestuje: Buď pokoj
Vám: / Kristus je daný nám.
Nepochybujem o tom, že sestry
a bratia z katolíckej cirkvi to rovnako vnímajú v slovách:
„Tichá noc, svätá noc! / V dnešnú
noc večná moc / lásky Otca sa vyliala v svet, / vrelo prijal nás v objatie
dnes / božský Spasiteľ, brat náš...“
(Ako som sa dočítala, táto strofa sa
nezvykne spievať až tak často, ale
určite stojí za povšimnutie.)
Myslím si, že každý vnímavý
človek sa aspoň na chvíľu môže
zastaviť a na základe známej vianočnej piesne porozmýšľať o obraze života, v ktorom žije a v ktorom by chcel žiť. Pán Boh nás totiž
aj v tomto čase vedie k Tichej noci.
Napriek pandémii, mnohým rozkolom i problémom. Chce byť s nami
a priviesť nás k požehnaniu. Treba
sa nám len stíšiť a nanovo započúvať do evanjelia. Je to tak málo
a zároveň tak veľa, čo môžeme
urobiť - pre seba, pre druhých, pre
náš svet - aby sa naplnilo anjelské
posolstvo: „Sláva na výsostiach
Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
Prajem vám všetkým požehnané
vianočné sviatky, prežité v láske
a milosti Pána Ježiša Krista. Jeho
pokoj nech vás vedie i v novom kalendárnom roku 2022.
Renata Renyeiová
evanj. farárka

Moji milovaní
Pred pár dňami sme dostali, sestra
farárka Renáta Rényiová a ja, mail
od pani Janky Majerovej s prosbou
o príspevok do vianočného čísla
našich Ľubietovských novín. Pote
šilo ma to. I keď v čase, keď píšem
tento môj príspevok je ešte advent
né obdobie, som vďačný pani Jan
ke, že mi dala podnet zamyslieť sa
nad udalosťami príchodu Božieho
Syna na svet.
V evanjeliu u Lukáša, ktoré si
čítame pri svätej omši o polnoci,
ale aj pri štedrovečernom stole,
sa dozvedáme správu, že v Judei,
neďaleko mestečka Betlehem sa
niekoľkým pastierom, ktorí v noci
bdeli a strážili svoje stádo, zjavil
Pánov anjel. Ožiarila ich Pánova
sláva a v tej chvíli sa ich zmocnil
veľký strach, ale anjel im povedal:
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.
A toto vám bude znamením: Nájdete
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi
pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle.“ /Porov. Lk
2, 8-14/
Keď čítame tento úryvok z evanjelia, hneď si predstavíme pastierov
ako tých, ktorých vidíme v jasličkách: dobrých, s baránkom na pleciach, idúcich k jaskyni, držiacich
za ruku syna, ktorého sprevádzajú,
aby videl narodeného Ježiša ... To
neboli pastieri Ježišovej doby a nie
sú to pastieri, o ktorých nám hovorí
Lukášovo evanjelium.
Pastierstvo v Izraeli bolo cenené
a vážené v časoch, keď boli všetci
pastiermi, teda keď boli kočovnými beduínmi na púšti. Ale neskôr,
keď sa usadili v zasľúbenej krajine
a stali sa z nich poľnohospodári,
vtedy sa pastierstvo stalo okrajovou a opovrhovanou činnosťou.
Bolo to aj preto, lebo medzi poľnohospodármi a pastiermi vládla
rivalita. Pastieri hľadali pastviny
a často so svojimi stádami nivočili
obrábané polia poľnohospodárov.
Okrem toho sa na celom starovekom
Blízkom východe veľmi pohŕdalo
pastiermi. Došlo to až tak ďaleko,
že v Izraeli okrem spoločenského
a náboženského opovrhnutia, boli
postavení na úroveň vyberačov
daní. Boli zbavení občianskych práv
a nemohli svedčiť. Boli považovaní
za falošných ľudí. Títo pastieri veľmi dobre vedeli, že nimi všetci opovrhujú! Dokonca v Talmude nachádzame zmienku o tom, že ak spadne
do studne ovca, treba ju vytiahnuť,

ale ak tam spadne colník prípadne
pastier, treba ich tam nechať.
Všimnime si, čo nám Lukáš hovorí
o týchto pastieroch. V evanjeliu sa
píše, že v noci strážili svoje stádo.
Táto noc nám symbolizuje noc ľudstva. Noc všetkej našej zloby, násilia, vojen ... . Je to noc, ktorá symbolizuje našu falošnú predstavu
o Božej tvári, ktorú sme úplne zahalili do temnoty noci. Práve v tejto
noci sa rozsvieti nečakané svetlo.
Kniha Múdrosti 18, 14-15 hovorí:
„Veď kým všetko objímalo hlboké
ticho a noc v rýchlom behu došla do
polovice, zoskočilo tvoje všemohúce
slovo z neba, z kráľovského trónu,
ako tvrdý bojovník doprostriedka
zeme, odsúdenej na záhubu.“ Práve
toto všemohúce Slovo, ktoré teraz
osvetľuje temnotu nášho sveta,
bude Slovom a svetlom novej Božej
tváre a tváre pravého človeka, Božieho syna.
Keď sa Pánov anjel zjavil pastierom a Pánova sláva ich obklopila
nádherným svetlom, ich srdcia sa
naplnili veľkým strachom. Prečo sa
báli? Pretože vedeli, že sú ďaleko od
Boha, vedeli, že prví, ktorých zmetie príchod Pána, budú oni - nečistí
ľudia. Boli si vedomí svojho stavu.
Poznali knihu proroka Malachiáša,
kde sa písalo: Keď príde Pán, bude
ako oheň taviča a lúh bieliča. /porov. Mal 3, 2/ Preto sa veľmi zľakli.
Pánov anjel im však hovorí: Nebojte
sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ Kristus Pán. A to je veľká
radosť. Pochopili, že Boh nie je ten,
ktorý by nás chcel roztrhať na kusy,
ale je svetlo, ktoré nás obklopuje.
Je skutočná láska, ktorá nás ľudí
miluje. Nie preto, že sa kajáme, ale
nás miluje takých, akí sme.
Jeho meno Kristus znamená „Pánom pomazaný“, ten , ktorý je na-

plnený Duchom božského života,
ktorý má od prirodzenosti v plnosti.
Toho božského života, ktorý teraz
prišiel priniesť na svet tým, že ho
odovzdáva, začínajúc práve od tých
najmenších, od tých, ktorí si to nezaslúžia, pretože si to nikto nezaslúži,
pretože jeho dar je úplne zadarmo.
Je to Boh, ktorý sa teraz zjavuje,
nie Boh, akého sme si predstavovali, ale Boh, ktorý teraz rozptyľuje
všetku temnotu, ktorú sme si o ňom
a jeho identite vytvorili. Znamenie,
podľa ktorého ho pastieri spoznajú,
bude to, že nájdu dieťa zavinuté
do plienok. Je to dieťa ako všetky
ostatné. Nie dieťa so svätožiarou,
ktoré robí zázraky, nie! Je také ako
oni, chudobné medzi chudobnými!
To je znamenie pravého Boha, ktorý
sa začal zjavovať týmto spôsobom,
na poslednom mieste.
A nakoniec Lukáš opisuje, ako sa
k anjelovi, ktorý ohlasuje príchod
Mesiáša, ktorý je Bohom a skutočným Svetlom pre človeka, pridáva
množstvo nebeských zástupov, ktoré zvelebovali Boha a hovorili: Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle. /Porov. Lk 2, 13/
Táto nebeská armáda nie je ako tá
pozemská, ktorá prinášala násilie,
smrť a ktorá utláčala... . Ale je to armáda, ktorá prijala svetlo, ktoré prišlo z neba. Sú to tí, ktorí sa nechali
obklopiť Božou láskou, tou láskou,
ktorá sa prejavuje medzi nimi.
Ilust. Obr.
Moji milovaní. Toto je spása,
ktorá sa uskutočňuje v srdciach
pastierov, keď prijímajú toto svetlo a jeho bezpodmienečnú lásku.
Aj v ich srdciach sa rozoznie spev
vďačnosti a radosti „Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle...´“ Kto sú to Ľudia dobrej vôle? To sú tí maličkí, tí, ktorí
sa nepočítajú. Táto pieseň sa stáva
piesňou spoločenstva, ktoré prijalo
svetlo a pochopilo, kto sú v Božích
očiach ľudia dobrej vôle. Že sú to tí
najmenší, tí poslední, tí, ktorí nemlčia, ale šíria po celom svete zvesť
o príchode Božieho Syna, ktorý je
Svetlom pre celé ľudstvo.
Moji milovaní, počas týchto Vianočných sviatkov a v Novom roku
2022 vám všetkým zo srdca želám
a v modlitbe vyprosujem Božie pozvanie k radosti, ktoré sa nám dostáva práve v presvätú noc Božieho
narodenia, aby sme sa všetci mohli
pripojiť k radosti tých, ktorí pochopili, že Boh nás všetkých miluje
takých, akí sme, nie preto, že sme
dobrí, krásni, milí... nie! Ale preto,
že nás miluje takých, aký sme, pretože sme jeho deti.
Váš o. Martin Uhrík,
farský administrátor v Medzibrode
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Obecný úrad
Ľubietová

Oznam o zmene
účtov

Pozor zmena!

Oznamujeme občanom, že
k 31. 12. 2021 sa rušia účty
vedené vo VUB banke:

Telefónne kontakty:

048/22 890 10 - starosta obce
048/22 890 12 - kontrolór
048/22 890 11 - sekretariát starostu, matrika,
p. Kútna
048/22 890 13 - podateľňa,
p. Majerová
048/22 890 14 - ekonómka,
Ing. Fischerová

SK23 0200 0000 0031 1997
4754 – bežný účet
SK18 0200 0000 0034 1365
1753 – účet kanalizácia (stočné)

Od 01. 01. 2022 sú platné
účty LEN v Prima banke:

SK65 5600 0000 0012 2655
8001 - bežný účet
SK55 5600 0000 0012 2655
7017 - účet kanalizácia (stočné)

December 2021 l

11

OBEC ĽUBIETOVÁ

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2022
Mesiac

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Zmesový komunálny odpad
Deň zberu
3.1.
17.1.
31.1.
14.2.
28.2.
14.3.
28.3.
11.4.
25.4.
9.5.
23.5.
6.6.
20.6.
4.7.
18.7.
1.8.
15.8.
29.8.
12.9.
26.9.
10.10.
24.10.
7.11.
21.11.
5.12.
19.12.

Separovaný zber
Deň zberu
5.1.
24.1.
21.2.
21.3.
20.4.
16.5.
13.6.
11.7.
8.8.
5.9.
3.10.
31.10.
28.11.
28.12.

Vážení občania, predkladáme Vám harmonogram zberu komunálneho
a separovaného odpadu v obci Ľubietová pre rok 2022.
POZOR ZMENA – KOMUNÁLNY ODPAD SA ODVÁŽA RAZ ZA 2 TÝŽDNE

V deň separovaného zberu každá domácnosť vyloží pred dvere na ulicu všetko
čoho sa chce zbaviť, teda hlavne vyseparované zložky odpadu a to : plasty a
kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca, papier, sklo, kovy – každú
komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu, ale aj elektroodpad (všetky nepotrebné
elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného zberu môžu občania vyložiť veľkoobjemový odpad,
teda rôzne kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry
a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a podľa množstva
bude dohodnutá jeho likvidácia.

Všetko odvezú pracovníci obce na miesto kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme niečo urobiť pre lepšie odpadové
hospodárstvo v obci Ľubietová.

Ukončenie modulu „Novinky e-mailom“
Dňa 30. novembra 2021 bola
ukončená prevádzka modulu
„Novinky e-mailom“.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu „V obraze“. Viac informácií
nájdete na https://
w w w. l u b i e t ov a . s k /
mobilna-aplikacia/

Novinky z našej obce
do Vášho mobilu

Predstavujeme Vám službu pre
občanov: Mobilnú aplikáciu
s názvom „V OBRAZE“.

• Prináša Vám prehľad aktualít
z webu našej obce
• Upozorní Vás na novo vložené
správy
• Dozviete sa včas o pripravovaných
akciách
• Prezerať si fotografie alebo dokumenty z úradnej tabule

• Do aplikácie sa nemusíte registrovať, neposkytujete žiadne osobné
údaje

Ako si aplikáciu stiahnuť cez
Google Play alebo App Store?

Vo Vašom mobile si otvorte aplikáciu Obchod Play alebo App Store
Do vyhľadávacieho okna zadajte
názov „V OBRAZE“
Kliknite na Inštalovať

„Múdrosti” zo školských lavíc
V  ktorej bitke zomrel Napoleon? V jeho poslednej bitke.

Čo býva hlavnou príčinou neúspechu? - Písomka.

Kde bola podpísaná Mníchovská
dohoda? - Na spodnom okraji toho
papiera.

Čo nikdy nemôžete jesť na raňajky?
- Obed a večeru.

Štyria murári vymurovali múr za
osem hodín, aký čas budú stavať
ten múr dvaja murári? - Nebudú to
stavať žiaden čas, lebo ten múr už
postavili tí štyria murári.
Čo býva hlavnou príčinou rozvo
dov? - Manželstvo.

Čo vyzerá ako polovica jablka? Druhá polovica jablka.
Čo sa stane keď hodíte červený kameň
do modrého mora? - Bude mokrý.
Ako dokáže vydržať človek osem dní
bez spánku? - Bez problému, vyspí
sa v noci.

Po nainštalovaní kliknite na položku Otvoriť (povoliť oznámenia)
Po otvorení pridáte vašu obec
Po výbere obce sa dáta automaticky z webu nahrajú do mobilnej
aplikácie
Pre podrobnejší postup ako si aplikáciu
nainštalovať, kliknite
na:
www.aplikaciavobraze.sk

Blahoželanie
Ako sa dá zdvihnúť slon s jednou
rukou? - Ťažko, lebo slona s jed
nou rukou nikdy nenájdeme...
V jednej ruke máme tri jablká a štyri pomaranče a v druhej ruke štyri
jablká a tri pomaranče, čo máme
spolu? - Veľmi veľké ruky.
Ako je možné pustiť vajíčko na
betónovú podlahu bez prask
nutia? - To je jednoduché, lebo
betónové podlahy je veľmi ťažké
prasknúť.
F. P.

Okresné kolá súťaží a olympiád
sú v súčasnosti realizované v online priestore. Učitelia sa so svojimi
žiakmi takto zapojili napríklad do
matematickej olympiády, pytagoriády, dejepisnej a fyzikálnej olympiády. V okresnom kole technickej
olympiády sa úspešnými riešiteľmi
stali naši žiaci 9. ročníka Filip Strmeň a Viktor Turčan, ktorí obsadili
4. miesto. Žiačka 6. ročníka Anna
Tornyosová obsadila 3. miesto.Srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii našej školy a prajeme
veľa ďalších úspechov a víťazstiev.
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Vtáčie mlieko

Medová voda

Vy skôr narodení, pamätáte sa
naň? Aká to bola pre deti obrov
ská pochúťka. Vďaka jeho chuti
a jednoduchosti bývalo vtáčie
mlieko veľmi obľúbené. Aj dnes
si ho doma môžeme urobiť
ľahko a lacno.

O zdravotných efektoch medu ste
už isto počuli, ale možno ste nepočuli o liečivých vlastnostiach medovej vody. Medová voda je organizmom veľmi ľahko vstrebávaná. Med
vytvára vo vode zhluk zložiek, ktoré
zvyšujú jeho účinnosť.

Príprava medovej vody:

Do pohára vlažnej vody dajte čajovú lyžičku medu. Získate tak 30
% medový roztok, ktorý má podobné zloženie ako krvná plazma.

Liečivé účinky medovej vody:

Čo na to potrebujeme:
4 dcl plnotučného mlieka
3 väčšie vajcia
20 dkg cukru
1 vanilkový lusk
1 polievkovú lyžicu hladkej múky

• pomáha vyrovnať zažívacie procesy
a umožňuje rozhýbať lenivé črevo
• navyše pomáha omladeniu črevnej mikroflóry
• čistí zažívanie od parazitov a bráni
ich množeniu
• pomáha odstrániť nahromadené
toxíny v črevách
• posilňuje imunitný systém
• čistí pľúca od hlienu a pomáha
proti bronchitíde

Citáty

•d
 ochádza k čisteniu buniek celého
organizmu
• z vyšujú sa vlastnosti antivírové,
antibakteriálne a antimykotické
•p
 omáha preventívne proti nepríjemnej nočnej potrebe na toaletu
•p
 omáha uľahčiť prepracovaným
obličkám.

Ako medovú vodu užívať?

Z preventívnych dôvodov je
vhodné dopriať si vodu každý deň
ráno na lačný žalúdok. Voda sa
rýchle dostáva do čriev a rovnako
sa ľahko dostáva aj do krvi. Môžete
vodu piť aj večer – nemusíte sa obávať potreby nočnej toalety, pretože
medová voda upokojuje obličky.
Dôležité je vždy pripraviť čerstvú
medovú vodu.
Medovú vodu možno používať
nielen vnútorne. Po aplikácii na
pokožku jej dodáva väčšiu jemnosť
a lesk, takže je výbornou kozmetickou pomôckou.
F. P.

Zber použitého kuch. oleja

Postup:
• Najprv oddelíme žĺtky od bielkov.
• Žĺtky vyšľaháme s 15 dkg cukru, zmes potom nalejeme do
mlieka a dobre premiešame.
• Hrniec so zmesou postavíme
na šporák na mierny oheň, pridáme vanilkový lusk a lyžicu
hladkej múky. Neustále miešame, aby sa zmes nepripálila.
Akonáhle začne hustnúť, stiahneme plameň na minimum.
• Z bielkov a so zvyšného cukru ušľaháme sneh. To môžeme
urobiť i vopred, aby sme stíhali
miešať zmes na sporáku.
• Z ušľahaných bielkov vytvoríme pomocou polievkovej lyžice
noky, ktoré ponoríme do mlieka a chvíľu povaríme v žĺtkovej
zmesi
• Akonáhle mlieko mierne zhustne, prelejeme ho cez sitko a zachytíme bielkové noky.
• Vychladnuté mlieko nalejeme
do misiek a bielky položíme na
hladinu. Budú na ňom plávať
ako malé lodičky.
• Povrch môžeme ozdobiť kakaom, citrónovou kôrou alebo
škoricou.

Vedeli ste, že jeden liter oleja dokáže znečistiť až
milión litrov vody?
Jedno deci teda
znečistí okolo 100
000 litrov vody.
Ak olej odovzdáme do separovaného zberu,
neznečisťujeme ním pôdu a vodu.
Z litra recyklovaného oleja sa
dá vyrobiť až 0,9 litra biopalivovej
zložky nafty. Paráda, však?
Recyklovaný olej môže poslúžiť
aj v chemickom priemysle, v doprave a energetike.
Použitý olej dokáže upchať odtok, kanalizáciu alebo septik.

F. P.

FSk Debnár

Aký olej zbierame?

Rastlinný olej z panvíc, fritéz
a konzervovaných potravín ako
ryby, zelenina a syr. Olej ktorý je
čistý a bezo zvyškov.

Aký olej nezbierame?

Nevhodné sú živočíšne tuky
a motorové oleje a oleje so zvyškami potravín, šťavami z mäsa.
Ako na to? Olej precedíme cez
sitko do fľaše, najlepšie do pôvodnej fľaše z oleja.
V deň zberu separovaného odpadu vyložíme pred dom.
Neznečisťujeme, používame. Pre
čistejšiu krajinu.

Nehodnoť svoj život podľa toho,
čo dosiahneš cestou.
Nech je to maličkosť alebo veľká
vec.
Radšej sa zobuď a oceň všetko,
s čím sa po ceste stretáš.
Poteš sa z kvetov, čo sú tu pre tvoju radosť.
Nalaď sa na východ slnka, malé
deti, smiech, dážď a vtáctvo.
Vpíjať to všetko... neexistuje cesta
k šťastiu; šťastie je cesta.
(Dr. Wayne W. Dyer)

V zhone života, pod tlakom rozhodnutí,
sa pokoj stáva prepychom.
Prijmi ho, keď príde a vychutnávaj.
Dá ti čas dýchať.
Prinesie odpočinok, nádej, život.
(Pam Brown)

Nájdi si čas byť priateľský – je to
cesta k šťastiu.
Nájdi si čas snívať – posúva to
tvoj voz k hviezdam.
Nájdi si čas ľúbiť, prijímať lásku –
je to výsada bohov.
Nájdi si čas obzrieť sa vôkol – deň
je prikrátky na sebeckosť.
Nájdi si čas smiať sa – je to hudba
duše.
(Stará anglická modlitba)

Nikdy toho nechcite veľa vedieť.
Čím menej toho človek vie, tým
ľahšie sa mu žije.
Poznanie robí človeka slobodným
– ale nešťastným.
(E. M. Remarque)

Stres podrobuje charakter skúške.
Skutočne hodnotnými sú tí,
ktorých ani v ťažkých dobách neopustí ich čestnosť,
rozvaha a citlivosť.
(M. S. Peck)

K. Resutíková Mandyčevská

Vianočné vinše
Vianočná ruža zdobí stôl,
tíško hrá hudba.
Čakáte ten okamih,
aby sa Vám splnila túžba.
Pokoj a radosť nech Vás
v srdci hreje,
nech sa Vaša rodina
cez Vianoce smeje.
Všetko najlepšie v roku 2022
Vám želá

Prajeme Vám do nového roku to, čo
človek najviac potrebuje - zdravie,
to, čo márne hľadá - lásku a to, čo
mu najviac chýba - peniaze.
Všetko najlepšie v roku 2022 praje
všetkým
Redakčná rada Ľubietovských novín

Vôňa medu, ihličia,
dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná,
liek na každý bôľ.
Zabudnite na starosti,
buďte stále šťastí,
nech je pre Vás Nový rok
krajší ako krásny!
Prajú poslanci
obecného zastupiteľstva
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