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Vianočné priania
Ak láska topí ľad čo pani Zima
vyčarila, ak dá človek viac ako
v sebe skrýva, ak vládne všade
ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v detských
očkách jas, tak prišla doba, keď
pre každého máme pár prívetivých
viet, sú tu Vianoce a nad čaro
Vianoc nič krajšieho niet!

Vianočné sviatky

O chvíľu sú tu!!! Na radosť
všetkých detí – mladších i „starších“. V kresťanskom svete je to
predovšetkým oslava narodenia Ježiša Krista z Nazaretu, syna Božieho.
A pre tých ostatných - ateistov, laikov i inakoveriacich (v našej krajine
je ich dosť i v súčasnosti) sú takisto
sviatkami pokoja a mieru.
Prvé oslavy slnovratu. Už v neolite prví roľníci obradmi oslavovali
letný i zimný slnovrat, pričom zimný bol nielen oslavou a bilancovaním dosiahnutej úrody, ale i prianím
a obetami pre bohov, aby aj v nasledujúcom období boli k nim rovnako
štedrí. Zároveň oslavy práve zimného slnovratu boli aj snahou prilákať
opäť Slnko – darcu života. Ako sviatok zasvätený bohu Slnka (Ra, Izis,
Šamaš, Helios, Saturn) sa oslavoval
vo všetkých starých civilizáciách.
Pre Peržanov a starých Rimanov
boli práve saturnálie najvýznamnejším sviatkom, bol to i koniec
starého a začiatok nového roka
a takto bol oslavovaný až do konca
stredoveku, kedy ho reformou z r.
1582 zmenil pápež Gregor XIII. (tzv.

gregoriánsky kalendár, ktorý
nahradil dovtedy platný Cézarov kalendár juliánsky).
Začiatok kresťanských Vianoc sa datuje rokom 354.
Vtedy pápež Liberius ustanovil po prvý raz sviatok
Vianoc ako sviatok narodenia Ježiša Krista. A prečo
práve 25. 12.? Starí Židia boli presvedčení, že
svätci umierajú vždy
vo výročný deň svojho počatia, preto ak
Ježiš zomrel 25.
marca (čo je
v Biblii konkretizované,
na rozdiel odo
dňa narodenia, ktorý nebol udaný),
musí
byť
deň jeho
narodenia
25. 12., tj.
9 mesiacov po počatí (juliánsky
kalendár uvádza 6. januára). Navyše sa tu príhodne využil aj tradičný
sviatok bývalých Saturnálií, ľahko
sa to dalo využiť a staré sviatky prekryť novou myšlienkou.
Samotný názov Vianoce už súvisí s kresťanským sviatkom a názov
sa vysvetľuje jednak prebratím do
nášho jazyka zo staronemeckého
tichá, sviatočná noc – Veihnachten,
ale rovnako z latinského via(da)
noce – nočná cesta, tj. príchod svätej rodiny do Betlehema.

Aj advent znamená príchod
a slúžil sa už od 4. storočia
v Galii a Hispánii, jeho definitívna podoba sa ustálila v 8.9. storočí. Samotný adventný
veniec, ktorý vždy v histórii
znamenal úctu, radosť, víťazstvo (Olympijské hry),
poznáme od 19. storočia, kedy jeden duchovný
v útulku pre chudobné deti v Hamburgu
takto označil deťom
počet dní, ktoré
budú plynúť od
jeho začiatku
po
sviatok
narodenia
Ježiša. Veniec sa skladal z 24
sviečok –
19 malých
a 4 veľkých na
označenie
týždňov. Na tomto základe boli neskôr – začiatkom 20. storočia vymyslené aj adventné kalendáre. Je
to zároveň čas oddychu roľníkov od
celoročnej driny na poliach, je to
obdobie pôstu a príprav na oslavy,
kedy sa konali zabíjačky, upratovanie, odmeňovanie pastierov a služobníctva, koledovanie, kedy sa aj
chudobným ušlo z bohato prestretých stolov bohatých.
Betlehem je dielom svätého
Františka z Assisi, ktorý v r. 1223
v Grecciu (Umbria, Taliansko) vy-

tvoril pre svojich veriacich prvý
živý betlehem - zobrazoval Máriu s Jozefom, ktorých na ceste do
Betlehemu sprevádzali osol a vôl.
Neskôr sa preniesol do kostolov,
kde ho čoskoro začali dopĺňať rôzne hrané výjavy udalostí okolo
narodenia Ježiša. U nás sa objavili
prvé betlehemy a s nimi spojené
náboženské predstavenia v 14.-15.
storočí, pričom niesli vždy výrazné
prvky tradičnej ľudovej kultúry –
v týchto betlehemoch vystupovali
už aj roľníci a pastieri, remeselníci
a sedliaci, mešťania i obchodníci.
Pričom sprievodné náboženské
predstavenia sa konali v kostoloch
nie priamo ako kresťanské obrady,
ale vlastne ako forma osvety. A aj
charity pre chudobné a osirelé deti.
Keď sa do týchto predstavení dostával čoraz viac ľudový humor a nadsázka, boli postupne z kostolov
vytláčané, a keď napokon vianočné
náboženské predstavenia v svojej
väčšine začali predvádzať mladí ľudia a študenti – a hrávali ich príliš
„roztopašne“, v 18. storočí ich Jozef
II. zakázal. A tak sa najprv presunuli
do ulíc miest – boli to najmä postavy Mikuláša, čerta a anjela. A keď sa
na prelome 19.- 20. storočia preniesli aj do vidieckych osláv Vianoc,
boli obohatené i ďalšími postavami
zobrazujúcimi démonický svet ľudových tradícií s tradičnými ľudovými maskami, obrátenými kožuchmi,
s medveďom ...
Pokračovanie na str. 2 u

Príhovor šéfredaktorky
Milí spoluobčania, naši
pisatelia, naši čitatelia,

čas neúprosne beží, čoho dôkazom
je ešte jasná spomienka na krásnu
slnkom zaliatu jesennú prírodu.
Ale ako každý rok, tak aj tento sa
už pomaly chýli ku koncu a my očakávame príchod najkrajších sviatkov v roku. O malú chvíľu nastane
čarovný čas Vianoc, čas, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní a pria-

telia, keď si sadáme k spoločnému
stolu. Aspoň na chvíľu sa zastavíme
a zaspomíname si na chvíle prežité
v tomto roku. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú
tým najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom
pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je časom bilancovania,
preto sa vám chcem poďakovať za

vašu podporu pri vydávaní obecných novín, za odvahu prispievať do
ich obsahu.
Želám vám radostné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov, aby
sa splnili vaše priania, očakávania
a predsavzatia.

Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, sú lásky, ktoré nezískame,
sú chvíle, na ktoré spomíname a sú priatelia, na ktorých
nezabúdame. Šťastný nový rok 2020!
Jana Majerová
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u Pokračovanie z 1. strany
Vianočný strom. Už niekedy v 6.
storočí írsky mních v Burgundsku
(Francúzsko) oslávil so svojimi
veriacimi Vianoce pri posvätenej
jedli, hoci tu zjavne ešte prevládol
duch Keltov (bohovia podľa nich
sídlili v stromoch). Prvý skutočne
vianočný strom sa objavil v r. 1510
v Rige (Lotyšsko), vtedy nemeckom
hanzovom meste. Rižskí mešťania
ozdobili po prvý raz vysokú jedľu
ružami. Tento zvyk sa rýchlo rozšíril
najmä v protestantskom nemeckom
prostredí. Napr. v Brémach už od r.
1570 mal každý mešťan právo na
vlastnú jedličku z mestských lesov.
V našich končinách sa vianočný
stromček objavuje sporadicky začiatkom a pravidelnejšie od polovice 19. storočia, pričom spočiatku
visel dolu špičkou zavesený nad
štedrovečerným stolom. Ozdoboval
sa sušeným ovocím, orechmi, neskôr postavičkami zo šúpolia.
Dar vyjadruje vzťah medzi ľuďmi a nemusí byť len hmotný, môže
to byť aj koleda, pohľadnica, mail
s prianím či vinšmi. Veď už sviatky
slnovratu - saturnálie boli v svojom
čase taktiež sviatkami obdarovávania a priania hojnosti. Dnes toto
obdobie trvá v jednotlivých kresťanských kultúrach od 6. decembra do 7. januára. Biskup Mikuláš
ešte v 6. storočí (6. 12.) obdaroval
tri chudobné osirelé sestry venom,
aby neboli odsúdené na remeslo
predajnej lásky. V staršom období
osláv Vianoc sa dary prinášali do
kostolov – obdarovávalo sa Jezuliatko-novorodeniatko. Od prvej
polovice 16. storočia však v protestantskom prostredí uviedol Martin
Luther do sveta Vianoc postavičku
Christkond – dievčatka-anjelika,
ktoré naopak darčeky rozdávalo
a najprv iba chudobným deťom.
V Škandinávii ho čoskoro nahradil
bradatý deduško na saniach ťahaných sobmi, v Rusku Dedo Mráz
ako symbol zimných živlov spolu so
Snehulienkou a mláďatkami zvieratiek, v Amerike Santa Claus, patrón
New Yorku (dnes s Coca-Colou) ...
a nakoniec v kresťanskom svete
našich tradícií samotný Ježiško.
Prepojenie tradícií nakoniec vytvorilo kombináciu, ktorú ťažko logicky
analyzovať, a preto aj dnes sa niektorí rodičia stretávajú s detskou
otázkou – prečo dostávajú darčeky
od novorodeniatka (dieťatka, Ježiška), ktorý má podobu starého, i keď
sympatického deduška ....?
Tichá noc. Ešte treba spomenúť
dnes už nesmrteľnú nádhernú pieseň, ktorej Mohrove verše z r. 1816
zhudobnil Gruher, a ktorá zaznela
po prvý raz počas polnočnej omše
v Salzburgu v r. 1818.
Florentína Prôčková

Iskričky v očiach
Niet hádam krajšieho pohľadu,
ako na deti so šťastným úsmevom
a s iskričkami radosti v očiach, keď
uvidia Mikuláša s anjelom a čer-

tom. Tak tomu bolo aj v sobotu 7.
decembra na stretnutí s Mikulášom
v obecnom parku pri vianočnom
stromčeku. Radovali sa deti a s detí

sa zasa radovali rodičia. Po rozdaní balíčkov čakalo deti ešte jedno
prekvapenie v podobe bábkového
divadielka o múdrom šašovi.

Biblické texty pre čitateľov podáva Jozef Grexa,
ev. farár v.v. – bez komentára
Evanjelium podľa Lukáša 2,8
A boli v tom kraji pastieri, ktorí
nocovali na poli a strážili si v noci
stádo. 9 A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova
ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému
ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý
je Kristus Pán. 12 A toto vám bude
znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať
v jasliach. 13 A hneď s anjelom sa
zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:
14 Sláva na výsostiach Bohu a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
15 Keď anjeli odišli od nich do
neba, povedali si pastieri: Poďme
až do Betlehema a pozrime sa, čo

sa to stalo, čo nám oznámil Pán. 16
Poponáhľali sa teda a našli Máriu
a Jozefa i nemluvniatko uložené
v jasliach. 17 Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili.
19 Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 20
Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc
a chváliac Boha za všetko, čo počuli
a videli, ako im bolo povedané.
Kniha žalmov 2, 1 Prečo sa búria
národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? 2 Zoskupujú sa zemskí králi
a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti Jeho Pomazanému:
3 Spretŕhajme ich okovy a zhoďme
zo seba ich putá! 4 Ten, ktorý býva
v nebesiach, sa smeje, Pán sa im
vysmieva. 5 Vtedy prehovorí k nim
rozhnevaný a vo svojej prchkosti

ich vydesí: 6 Ja sám som ustanovil
svojho kráľa na Sione, na svojom
svätom vrchu! 7 Vyrozprávam
rozhodnutie Hospodinovo. Riekol
mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes
splodil. 8 Žiadaj si odo mňa, a dám
Ti národy ako dedičstvo a končiny
zeme do vlastníctva. 9 Roztlčieš
ich železným prútom, rozbiješ
ako hlinenú nádobu. 10 Tak teraz,
králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť,
sudcovia zeme! 11 Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením Mu
bozkávajte nohy, 12 aby sa nerozhneval a vy aby ste cestou nezahynuli; lebo náhle vzplanie Jeho
hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa
k Nemu utiekajú!
Radostné a požehnané prežitie vianočných sviatkom praje
všetkým váš farár vo výslužbe.
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Jarmok, aký má byť
28. 9. 2019

Ľubietová má za sebou už 28.
ročník Michalského jarmoku, ktorý
sa koná každoročne čo najbližšie
k menu Michal. Ľubietovské
námestie vždy v tomto čase ožíva
a zapĺňa sa množstvom jarmočných
stánkov zblízka, či zďaleka.
Nechýbajú atrakcie pre deti
a snažíme sa popri bohatom kultúrnom programe organizovať čoraz viac sprievodných akcií, čoho
dôkazom bola prehliadka dobo-

Poľovnícka výstava

FSk Priechoďan
vých vozidiel, Deň otvorených
dverí v základnej škole, výstavka
ručných prác našich starých materí.
Zaujímavým spestrením jarmočného dňa bola trubačmi zahájená
poľovnícka výstava pri príležitosti
25. výročia vzniku poľovného združenia Rúbane, ktorá bola spojená
s poľovníckymi a pedagogickými
hrami pre deti.

Poľovníci pripravení zahnať hlad

Stánok p. Pokornej

Umelecká keramikárka Janette
Skybová

Hasiči pripravení hasiť smäd
Tento rok sa do výstavy plodov
našich záhrad neprihlásil nik, no
gazdinky do receptára priniesli zasa skvelé koláče. Pribudli aj
lekváry, nátierky, sirupy a likéry.
Návštevníci mohli okrem týchto
dobrôt ochutnať aj domáci chlebík. A verte, chutilo im. Teší ma, že
i napriek nepriaznivému počasiu

FZ Pohronec

Prehliadka dobových vozidiel

Brass kvintet

Švárne devy z kultúrnej komisie

FS Partizán - Hronky
v odpoludňajších hodinách bol záujem návštevníkov tohto podujatia
veľmi veľký a až do večera si vychutnávali skvelú jarmočnú atmosféru. Hojná účasť návštevníkov,
no i remeselníkov na tohtoročnom
jarmoku svedčí o tom, že sa uberáme tou správnou cestou. Na naše
potešenie sa v remeselníckom jarmoku čoraz viac objavujú domáci

Usmiaty hrnčiar Igor Hudec
ľubietovskí ľudoví výrobcovia.
Nechýbali ani priatelia zo Strelník
a mnoho ďalších, ktorí si Ľubietovú
zamilovali a usmievajú sa na nás
spoza svojich stánkov.

Výstavka ručných prác

Medík Ivana Štefanovského

FSk Debnár

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní
jarmoku, za ich skvelú spoluprácu. Poďakovanie patrí konateľom
obecných spoločností za finančnú
podporu, členom poľovného združenia za vynikajúci guláš, Janke
Leškovej, ako aj všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli
k úspešnému podujatiu. Veď aj
vďaka nim sa náš jarmok stáva
konkurencieschopným, atraktívnym a nezabudnuteľným.
Jana Majerová
Autorka foto: Soňa Pupalová
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SPOMIENKY na prežitých 96 rokov
V dedine bolo pomerne rozšírené debnárske remeslo. Lesy poskytovali vhodné jedľové drevo a dedina zručných a vtipných výrobcov.
Svoje výrobky umiestňovali debnári na trhoch po celom strednom
Slovensku. Na takých jarmokoch
v Krupine som sa v školopovinnom veku aj ja zúčastnil. Účasť na
trhoch mohli debnári uskutočniť
len povozmi. Nepredané výrobky
predávali potom ďalej po dedinách.
Tento predaj mal viac-menej charakter výmenného obchodu. Predávalo sa hlavne za obilie, ktorého bol
doma nedostatok. Tomuto spôsobu
predaja po dedinách sa hovorilo, že
„debnári idú do cesty“.
Od chlapčenských rokov som
chodil do debnárskej dielne strýka a s neobyčajným záujmom som
sledoval jeho precíznu a perfektnú
prácu s drevom. Sládkovič prirovnáva týchto našich skromných umelcov k starým gréckym umelcom:
„ ... pozri na črpák nášho valacha,
zasnívaš o Feidiasoch ... „ (Sládkovič, Detvan 58). Rovnako to bolo
údajne aj s výrobou a predajom
hrnčiarskych výrobkov. To som však
už nezažil.
Po druhej svetovej vojne vzniklo
v Ľubietovej výrobné družstvo. Motívom založenia bolo hrnčiarstvo
a bohatá hrnčiarska tradícia. Hrnčiarsku výrobu obnovil jediný potomok hrnčiarov v Ľubietovej Emil
Meinhold s priateľom maliarom Júliusom Filom. Obaja boli odchovancami Modranskej keramiky, účastinnej spoločnosti, neskôr výrobného
družstva rovnakého mena. V Ľubietovej založili dielňu, hrnčiarsku
prevádzku výrobného družstva Šamotky Hrnčiarske Zalužany. Výroba
sa orientovala predovšetkým na
ozdobnú keramiku. 0 úžitkovú keramiku prestal byť postupne na trhu
záujem.
Ku keramickej výrobe sa pričlenila kovovýroba na báze spracovania hliníka. Zámerom bolo vytvoriť
pracovné príležitosti pre starších,

(pokračovanie)

Evanjelický kostol v Ľubietovej
cestovaním za prácou už unavených robotníkov z Podbrezovských
železiarní, a využiť ich životné skúsenosti v kovovýrobe. Myšlienka sa
neujala a kovovýroba sa sústredila
len na výrobu nábytkového kovania so ženskou pracovnou silou.
Postupne sa i trh s ozdobnou keramikou presýtil a aj táto výroba
ako nezaujímavá zanikla a ostala
len kovovýroba. Etablovaná bola na
miestach, kde kedysi stála v osade
Huta vysoká pec.
Mestečko Ľubietová
patrilo
medzi päť slobodných banských
miest (Banská Bystrica, Kremnica,
Banská Štiavnica, Pukanec a Ľubietová). Obyvatelia Ľubietovej boli
pôvodne nemeckí baníci. O tom

Július Filo so synom Ľubomírom

svedčia mnohé nemecké priezviská (Messerschmid, Meinhold, Čief,
Rosenberger, Šteler, Koller, Foleder,
Luther a pod.). To tiež nasvedčuje,
že väčšina obyvateľov boli evanjelici. Tí, ktorí sa zaoberali históriou
obce spomínajú, že v Ľubietovej
boli dva evanjelické kostoly, jeden
slovenský a jeden nemecký. V tejto
súvislosti sa tu stretneme s tradíciou, s ktorou sa nestretneme dnes
už nikde. Je to „mendíctvo“. Cirkev
mala troch mendíkov. Boli to žiaci v konfirmačnom veku. Okrem
posluhovania kantorovi a farárovi
každý deň i vo sviatok zvonili, ďalej
slúžili pri pohreboch a cirkevných
udalostiach, kúrili v triedach cirkevnej školy, ťahali mechy na orga-

ne počas služieb Božích. Každú nedeľu po službách Božích navštívili
každú evanjelickú, a na požiadanie
i katolícku, rodinu a za prítomnosti
všetkých členov rodiny predčítali
text evanjelia, ktorý zaznel pred
oltárom. Tento rečový prejav mendíka, mladého misionára, dodával
sviatočný kolorit dopoludňajšieho
evanjelického života na dedine.
Stravovanie mendíkov zabezpečovali cirkevníci. Premenou cirkevného školstva na štátne sa táto postava mendíka vytratila.
V súzvuku s ľubozvučným názvom obce Ľubietová znie hlahol
zvonov z kostolnej veže evanjelického kostola. Akoby imitoval hudbu nebies. Vánok vetra ju prenáša
cez hranice chotára do širokého
okolia. A prezradím, že ich hudba
znie ešte aj dnes v meste Prešov.
Tam si ju previezol vo forme nahrávky bývalý evanjelický farár
a senior na východnom Slovensku
C. J. Handzo (prešovský ev. zbor nemal zvony).
Zvony vtedy slúžili nielen na
zvolávanie cirkevníkov na služby
Božie, ale oznamovali aj poludnie
(12-tu hodinu) a večer (18-tu hodinu), príchod vzácnych hostí, cirkevných slávnostných udalostí, úmrtia
a pohreby cirkevníkov, požiare,
povodne, víchrice a iné nebezpečenstvá, ktoré hrozili obyvateľstvu.
Zvonenie vykonávali vyššie spomenutí mendíci spolu so starším zvonárom, ktorý bol volený a obsluhoval najväčší zvon. V dnešnej dobe
tradíciu ručného zvonenia nahradila elektronizácia.
K spoločenským udalostiam
v obci patrilo stavanie májov, oblievanie dievčat na Veľkú noc
a, pochopiteľne, hasičské a regrútske zábavy, jánske ohne a jarmoky
(radvanský a michalský), divadelné
ochotnícke predstavenia a premietanie filmov v kinosále.
Mnohé moje spomienky sa viažu
na obraz chatky na Čelienci. Kúpil
som ju od priateľa staviteľa Hyneka u

Emil Majnhold
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u Kolíka, oduševneného poľovníka.
Nachádza sa na rázcestí dvoch ciest
– cesty na chatu na Hrbe a cesty
vedúcej do Jamešnej. Túto, pôvodne malú poľovnícku chatku, sme
dali do poriadku v súlade s predpismi Katastrálneho úradu – bolo
treba vybaviť stavebné povolenie.
A potom sme ju vnútorne zrekonštruovali, nadstavili o poschodie,
opláštili doskami z červeného smreka, vybavili novým nábytkom a rozšírili o prístavbu na drevo. Priečelie
stavby sme celkove zharmonizovali
s prirodzeným horským prostredím,
odkiaľ je nádherný výhľad až do
doliny. Tu, v zátiší prírody a pokoja,
sme potom čerpali fyzickú a duševnú silu a elán do ďalšieho života. Naše pohľady sa upriamovali
na Veporské vrchy na juhozápade
a prešli až do miest Banská Bystrica
a Zvolen.
Ráno nás obmývala chladná
rosa, budil spev vtáctva a šteklili
prvé slnečné lúče. Cez deň sa prihovárali turisti putujúci z Ľubietovej cez chatu na Hrbe (geografický
stred Slovenska) do Osrblia, Hronca
a Brezna. No predovšetkým to boli
hubári, ktorí brázdili v bohatom hubárskom revíre.
Dnes nám je ľúto, že tu v tomto
kraji vymizli vzácne druhy vtáctva,
ktoré boli úžitkom a ozdobou lesov a lúk. Stratil sa napríklad orol,
krahulec, prekrásny dudok, drozd
kolohrivý, brhlík, ďateľ, stehlík,
trasochvost, škovránok, kukučka,
kuvik, prekrásna sova, a dokonca aj
vždy verné sýkorky. Pýtame sa, čo
bolo príčinou tohto veľkého úbytku operencov? Boli to tuhé mrazy,
neprimerané používanie chémie
alebo iné dôvody? Nech boli akékoľvek, sú neospravedlniteľné,
hriešne a voči prírode až surové. Je
to nenahraditeľná strata.
Okrem vtáctva nám spestrovali pobyt rozličné lesné zvieratká.
Boli to predovšetkým srnky, poľné
zajace, lasičky, ježkovia, ale i líšky,
hôrne kuny, veveričky, ba občas dokonca i medveď. Všetko toto živočíšstvo tvorilo našu milú, ale pritom
akúsi bojazlivú spoločnosť.
Na Čelienci sa na rozsiahlych lúkach pásavali aj kravy, o ktoré sa
starali pracovníci miestneho roľníckeho družstva.
Po prebrodení všeobecnými
spomienkami na obec a s ňou spojených írečitých udalostí folklóru
chcem usmerniť moje spomienky
na seba a svoju rodinu. Aj ony viacmenej súvisia s celou komunitou
a dotvárajú kolorit obce.
Narodil som sa v dome č. 6 na
Ringu. Podľa rozprávania starého
otca Jána Filadelfiho Černákovie
kúpil tento dom po požiari. Ring
zhorel údajne v čase, keď zakladali na veži evanjelického kostola
„šalogátre“ (okná). Starý otec bol

Chata pod Hrbom
polosirota, otca mu nahradzoval
otčim Samuel Černák (preto sa do
nás volalo „do Černákov“). Doma
sa podučil krajčírstvu a obuvníctvu,
no neskôr sa vyučil murárskemu remeslu. Ako polosirota strávil väčšiu
časť mladého života ako mendík
na evanjelickej fare. Na tieto časy
spomínal často a s úctou. Jeho syn
Ondrej Filadelfi – môj otec sa vyučil
tiež murárskemu remeslu. Pracoval
u rôznych zamestnávateľov. V prvej
svetovej vojne ako vojak bol ranený. Bol vojnovým invalidom.
Rodina vlastnila na vtedajšie
pomery viac poľností, ktoré zdedila stará mama Mária Filadelfiová
s prímením Vargovie. Takže išlo
o rodinu roľnícko-remeselnícku.
Chlapi sa v zimných mesiacoch,
mimo murárskej sezóny, zaoberali prácami na gazdovstve. Chovali
a opatrovali domáce zvieratá (kravy, voly, ovce), chystali a zvážali palivové drevo, zvážali seno z kolíb na
Horných lúkach, vyrábali (strúhali)
šindle na pokrytie domu a kolíb,
zhotovovali stavance na košiare
a vyrábali rozličné drevené potreby
pre domácnosť. Ženy vychovávali
deti, varili a piekli, viedli domáce
hospodárstvo, spracovávali mlieko
na mliečne výrobky (maslo, cmar,
tvaroh), v domácich peciach piekli
chlieb a zaoberali sa i zabezpečovaním ošatenia.
Rodina bola malou samostatnou
hospodárskou jednotkou. Zdroje
na obživu pochádzali zo samovýroby. Nakupovali sa, ako som už

spomenul, prakticky len cukor, soľ,
ocot a petrolej. Do domácej výroby
bola zapojená primerane celá rodina vrátane detí. To malo vplyv na
rodinnú súdržnosť, morálku, náboženské cítenie a zodpovednosť.
Základné školské vzdelanie som
získal v Evanjelickej ľudovej škole
a v Meštianskej škole v Ľubietovej
a v Slovenskej Ľupči (štvrtý ročník
zvaný kurz). Po skončení základnej
povinnej školskej dochádzky a bezstarostného detstva, sa môj detský
vek skončil. Bolo treba vstúpiť do
nového, náročného, skutočného života dozrievajúceho mladíka, viacmenej samostatného a na rodičoch
finančne nezávislého. Ako sa ľudovo hovorí, bolo sa treba „postaviť
na vlastné nohy“. To znamenalo
zvoliť si celoživotné povolanie. Stanoviť najdôležitejší smer ďalšieho
osobného vývoja.
Do tohto smerovaní môjho rastu
vstúpila nečakane stredná škola,
ktorá dovtedy nebola v programe.
Na Obchodnej akadémii v Banskej
Bystrici sa otvárala paralelka (druhá trieda). Túto príležitosť som využil a bol som úspešný. Stal som sa
stredoškolským študentom. Štvrtý
ročník Obchodnej akadémie som
ukončil v roku 1945 s vyznamenaním. Stredná škola zmenila moje
dovtedajšie hmlisté životné smerovanie. V tejto súvislosti musím
uviesť, že v porovnaní so študentským životom ostatných spolužiakov sa môj študentský život nedal
porovnať. Býval som naďalej doma

Výlet na Hrbe
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a bol som súčasťou rodiny. Do jej
koreňov som bol vrastený a z nich
som naďalej žil. Do školy som denne
dochádzal, a to najprv na železničnú stanicu päť kilometrov na bicykli
a ďalej osobným vlakom. Vstával
som o piatej a domov som sa vracal
o 16-tej hodine, ak bolo vyučovanie
aj poobede, tak až o 20-tej. Čas čakania na vlak som trávil v škole písaním a vypracovávaním domácich
úloh. Na prípravu vyučovania som
využíval spolu s ostatnými cezpoľnými žiakmi každú voľnú chvíľku, dokonca aj vo vlaku. Voľný čas
nám bol nesmierne vzácny.
Doma sa veľmi nedalo. Počas
dňa rodina fungovala väčšinou
v priestrannejšej kuchyni. Jej
priestor zaberali celú zimu krosná
a k nim potrebné snovacie a súkacie zariadenia. V predvečer sa sem
schádzali, keď nachovali statok,
susedia, neskôr večer zas susedky
s praslicami. Krátili si tak debatami
dlhé zimné večery. Okrem toho sa
v tomto prostredí objavilo na niekoľko dní aj novonarodené teliatko
a jahniatko, ak v tom čase prišlo
na svet, a to do čias, kým mu vraj
nespevnejú nohy. Takto sa často
pozerali do mojich študijných kníh
okrem mňa aj zvedavé oči nemých
tvárí našich nových „rodinných“
príslušníkov. V tomto prostredí som
bol so svojimi školskými povinnosťami outsiderom. Okrem týchto
bežných vecí sa v kuchyni konali
páračky peria, fašiangové povinnosti súvisiace s chovom oviec
(otec býval dlhé roky salašným gazdom), vianočné a novoročné oslavy
a iné rodinné udalosti.
Takto som povedľa študentstva
užíval aj nefalšovaný život dedinského dospievajúceho chasníka
- spolu s vrstovníkmi, bývalými
spolužiakmi, dobrými kamarátmi.
Pri niektorých aktivitách som im
chýbal. Neobišli ma však dedinské zábavy (hasičské a regrútske),
divadelné predstavenia, dedinské
svadby, krstiny, pohreby, zakáľačky
a podobné udalosti. Proti nim som
nemohol protestovať. Boli zákonite
samozrejmosťou. Nerozlučne súviseli s rodinnou komunitou a jej tempom a kultúrou života. Na druhej
strane som nemohol podceniť ani
školu, prípravu môjho budúceho života, hlavného životného poslania.
Prežíval som tak dvojaký svet. Oslabovalo to však môj mladícky elán,
fyzické a psychické sily. Okrem
toho tu bola ešte sestra, o dva roky
mladšia. Mala samozrejme tiež
svoje záujmy a problémy. Chodila
do krajčírskeho učenia v Banskej
Bystrici. A v obci okruh vlastných
kamarátok, pričom aj ich stretnutia,
keďže sme bývali v strede dediny,
sa konali najčastejšie u nás.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
Ing. Milan Filadelfi
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Činnosť sociálnej komisie
pri Obecnom úrade v Ľubietovej
Nedalo mi, aby som nezareagovala na niektoré vyjadrenia našich občanov na usporiadanie posedenia
k úcte starším a na činnosť sociálnej
komisie. Je to smutné, ale možno
i pravdivé, čo sa mi dostalo do uší,
že to nebola „úcta k starším, ale neúcta,, ... nevedela som prečo, lebo
posedenie bolo pripravené. A myslím, že k spokojnosti tých, ktorí tam
prišli, zaspomínali na dni mladosti,
tešili sa z každodenných radostí,
zo svojich blízkych a zo všetkých
maličkostí, ktoré robia svet krajším.
Čo ma podnietilo k napísaniu týchto
pár riadkov, sa týka hlavne činnosti
sociálnej komisie.
Najlepšie bude začať asi naším
prvým stretnutím, ktoré zvolal poslanec a zároveň predseda sociálnej
komisie. Stretnutie sociálnej komisie sa konalo začiatkom augusta,
vlastne ako zoznámenie sa členov
novozvolenej sociálnej komisie.
Rada Vám ich predstavím:
Predseda sociálnej komisie
Pavol Šimun
Členovia sociálnej komisie
Katarína Resutíková, poslankyňa OZ
Silvia Rosenbergerová - vzdala sa
členstva na základe (nesplnenia
schváleného rozhodnutia komisie)
Jana Fajferová
Helena Muránska
Ja sama, nakoľko som v minulosti bola predsedníčkou sociálnej
komisie, som súhlasila, že budem
pracovať naďalej ako jej členka.
Ešte v čase, keď som pracovala na
Okresnom úrade, absolvovala som
niekoľko školení a kurzov, ktoré sa
týkali aj sociálnej práce, a preto mi
táto činnosť nie je cudzia.
Na prvom stretnutí sme sa oboznámili s činnosťou komisie, čo všetko rieši a navrhuje sociálna komisia
pri obecnom úrade ako jeho poradný orgán.
Druhé zasadnutie sociálnej komisie zvolal jej predseda 28. 8. 2019,
kedy sa riešila žiadosť o pridelenie
jednorazovej výpomoci. Na otázku
o stave financií pre činnosť a potrebu
sociálnej komisie predseda komisie
odpovedal – peňazí je dosť. Tak sme
v dobrej vôli odsúhlasili jednorazovú výpomoc na dobu pol roka, ktorá
nám však, ako sa ukázalo po čase,
vyčerpala takmer 50 % z celkového
rozpočtu. Preto som zašla osobne
na obecný úrad, kde som si vyžiadala stav rozpočtu vyčleneného pre
činnosť sociálnej komisie občanom
na pomoc v hmotnej núdzi, resp. pre
potreby sociálnej výpomoci. Okrem
tejto čiastky je osobitne vyčlene-

ných aj ďalších 2000 € určených pre
činnosť sociálnej komisie, z ktorých
sa každoročne pripravuje aj posedenie pre seniorov v mesiaci október
pri príležitosti úcty k starším.
Následne na ďalšom zasadnutí
sociálnej komisie sme riešili jednorazové poukazy, ktoré boli v minulosti vydávané v hodnote 4 €.
Nakoľko finančné prostriedky boli
a sú, tak som podala návrh na zvýšenie sumy nákupných poukazov zo 4
€ na 8 €. Návrh bol schválený tromi
členmi komisie a dvaja členovia sa
nevyjadrili. Preto sme to považovali
za schválené a zároveň sme sa dohodli, že poukazy sa budú vydávať
na podpis pri príchode na spoločenské posedenie seniorov v kultúrnom dome. Neprítomným občanom
sa tieto osobne roznesú na podpis
členmi komisie priamo domov. Pre
krátkosť času som sa osobne bola
informovať na obecnom úrade, či
predseda komisie túto úlohu zadal,
resp. či o tom informoval. Na moje
veľké prekvapenie o tomto vôbec
na obecnom úrade ani starosta, ale
ani zamestnanci nič nevedeli.
Následne ma p. starosta informoval, že hovoril s predsedom sociálnej komisie a jeho stanovisko bolo
jednoznačné - žiadne poukazy sa
vydávať nebudú. A teda aj starosta
môže konať len na základe danej informácie od predsedu komisie, nie
člena sociálnej komisie. Čo som
samozrejme uznala, len som nechápala, prečo sa tak predseda komisie
rozhodol, keď sme to na komisii
odsúhlasili. Na základe nerešpektovania tohto rozhodnutia odstúpila
a vzdala sa členstva v sociálnej komisii pani Silvia Rosenbergerová.
Aj keď nerešpektoval rozhodnutie komisie a rozhodol sám o zrušení
nákupných poukazov, aj tak si myslím, že bolo jeho povinnosťou nás
o tom informovať. Do dnešného dňa
sa tak nestalo (aby som to spresnila, na ďalšom zasadnutí v novembri
som očakávala, že nám to bude vysvetlené), no stalo sa tak až potom,
ako sa na to spýtala členka komisie.
Odpoveď predsedu komisie vám ani
nemám chuť reprodukovať. Citujem:
„... ja s tým aj naďalej nesúhlasím,
ale ste si to vybojovali“. Preto chcem touto cestou očistiť ostatné
členky komisie – lebo nie sme to
my, ktoré sme vám túto možnosť
pridelenia poukazov zamietli, zrušili a nebol to ani pán starosta. Rozhodol tak sám predseda komisie
a znegoval rozhodnutie sociálnej
komisie. Pochopila by som to, keby

komisia musela riešiť nejakú sociálne vážnu a neodkladnú krízovú
situáciu, ktorá by si tieto finančné
prostriedky vyžadovala.
Na akciu - posedenie k úcte starším sociálna komisia mala k dispozícii 2000 €. Posedenie, ktoré sa konalo 11. 10. 2019 nás stálo 437,63
€ . Zostalo nám 1 562,37 €.
K danému dátumu sme mali v našej obci 221 občanov dôchodkového
veku. Keď to rátam, tak na poukazy
finančné prostriedky boli a stále sú.
Môj subjektívny názor je – a to som
sa vyjadrila aj na zasadnutí sociálnej
komisie, že sa robí všetko preto, ako
našim seniorom nedať a nie ako dať.
Ja len dúfam, že sa tak stane a dostanú to ako vianočný príspevok!?
Nakoľko, ako sám predseda komisie povedal, nemá na túto prácu čas,
priamo na zasadnutiach mu členovia
komisie ponúkli konkrétnu pomoc
pri riešení niektorých záležitostí.
Navrhla to pani Rosenbergerová,
že mu s vybavením niektorých vecí
pomôžeme, nech zadá úlohy, ktoré
by sme mohli zabezpečiť, resp. vykonávať. Nestalo sa. Ja sama som na
každom zasadnutí sociálnej komisie
žiadala, aby zo zasadnutia boli spísané zápisnice a odovzdávané starostovi v elektronickej aj v papierovej forme, aby sa občania dozvedeli,
čo sociálna komisia na svojich zasadnutiach riešila a čo do budúcna
navrhuje. Ani to sa nestalo.
Ďalší podnet, ktorý zostal v zabudnutí, bol aj návrh na riešenie
opatrovateľskej služby v našej obci.
Navrhovali sme, aby túto problematiku predseda komisie predložil
na zastupiteľstve obecného úradu.
Žiadali sme, aby obec vyhlásila dotaz v miestnom rozhlase, či by bol
záujem zo strany obyvateľov Ľubietovej o túto prácu s tým, že by sa záujemcom preplatil opatrovateľský
kurz z rozpočtu sociálnej komisie.
A podobných návrhov bolo viac,
ale žiaľ nemáte možnosť sa o nich
dozvedieť. Lebo nič z toho nebolo
zapísané formou zápisníc ...
Zarážajúci je aj fakt, že hoci máme
v komisii aj poslankyňu obecného
zastupiteľstva a ak je predseda zaneprázdnený a nemá čas, očakávalo
by sa, že o našich návrhoch bude
starostu a obecné zastupiteľstvo
informovať ona ako členka komisie
a zároveň poslankyňa obecného zastupiteľstva. Nestalo sa tak, a keďže
sa žiadne zápisy zo zasadnutí komisie neurobili, vyzerá to tak, že sociálna komisia vlastne nič nerobí.
Ja sama nie som typ človeka „...

že jedna pani povedala“ a budeme
len rozprávať. Potom je ťažko niečo
konfrontovať so starostom obce alebo poslancami OZ, nakoľko o ničom
nevedia. Údajne niečo bolo poslancom povedané niekde pred zastupiteľstvom, ale na zasadnutí obecného
zastupiteľstva nič predseda komisie
nepredložil, nič nebolo zapísané ani
v zápisnici zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Nás, ako sociálnu
komisiu zaujímajú vyjadrenia obce,
poslancov, starostu.
Takže všetky návrhy, ktoré sme
na svojich zasadnutiach predložili,
prešli do zabudnutia a nič konkrétne sa zatiaľ nezrealizovalo.
Nuž milí naši dôchodcovia, záverom chcem za seba povedať iba toľko, že ste generácia, ktorej treba za
všetko, čo ste pre spoločnosť urobili
poďakovať a dúfať, že sa to zo strany
sociálnej práce v našej obci zmení.
Lebo dôchodkový vek čaká každého. Dnes sa to týka vás, zajtra sa to
bude týkať nás.
Bolo by dobré, keby sa mýtus,
že dôchodcovia nepotrebujú nič,
prekonal. Áno, možno pred 15 - 20
rokmi to bolo nastavené inak. Ale
dnes je aktívny vek až do 63 roku.
Čo však neznamená, že starší človek
prestáva žiť a venovať sa svojim záľubám. Pokiaľ mu to zdravie dovolí,
tak rád žije kultúrou, spoločnosťou,
športom – prechádzky, plavárne,
masáže.
Neuveriteľné, ako našu mladšiu
generáciu pohlcuje kolobeh povinností všedného dňa, a tak sa často
stáva, že sa niet komu vyrozprávať,
podeliť sa so svojimi myšlienkami,
zážitkami, ale aj trápeniami. Možno
sa aj vám stáva, že hľadíte cez okno,
kedy príde vaša dcéra, či syn, lebo
ste mali významný životný sviatok.
Možno neprišli a vy ste si v duchu
povedali, „nuž čo, nemohli ...“, s nádejou „ale veď oni prídu“.
Pravdaže máme aj veľa opačných
prípadov, keď si deti, vnúčatá a najbližší nájdu čas a často chodia navštíviť svojich rodičov, babky, dedkov,
aby sa videli, porozprávali a zotrvali
v kruhu svojich milovaných. Blízkosť
najbližšej rodiny, priateľov a susedov nám dáva zabúdať, že nás roky
tlačia do staroby, že zdravie slúži
horšie, preto prežívajme ďalšie dni
v šťastí.
Zaželajme si spoločne pokojné,
požehnané vianočné sviatky a do
Nového roku 2020 hlavne veľa
zdravia a šťastia.
Helena Muránska
členka sociálnej komisie
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„Smeti – ako ďalej?“

alebo „Odpad náš každodenný“

Pravdepodobne sa k vám doniesla
správa, že na Slovensku rastú
poplatky za odvoz odpadu.
Aj my v roku 2020 zaplatíme viac.
Cena za odvoz odpadu stúpne v Ľubietovej o 40%. teda jedna osoba
zaplatí za rok 25,55€, oproti predchádzajúcej sume 18,25€. Ministerstvo životného prostredia stanovilo
postupné zvyšovanie ceny za uloženie odpadu na skládke v najbližších rokoch.
V našej obci je úroveň vytriedenia za rok 2018 44,2%. Teda toľko
z nášho odpadu vytriedime a zhodnotíme, toľko z nášho odpadu nie
je viac odpad, ale surovina na ďalšie spracovanie. Plasty, sklo, kovy,
papier, bioodpadu na kompost.
Materiál, ktorý nedáme do kukačky
a teda za jeho odvoz NEPLATÍME.
V tomto roku preto platíme za
uloženie jednej Tony odpadu na
skládku 7€, budúci rok zaplatíme
11€ a v roku 2021 18€. (v tabuľke
Zdenka Urvú). Ministerstvo životného prostredia takéto zvyšovanie
nezaviedlo preto, aby sme platili
viac, ale preto, aby nás motivovalo

sa zamyslieť, čo a koľko do kukačky hodíme. Aby sme produkovali
menej odpadu a viac vyseparovali.
Do smetnej nádoby určite NEPATRÍ
zelený odpad, burina, konáre, hlina,
štrk, omietky, železo...
To, že platíme za odvoz odpadu
paušál, nutne neznamená, že za
rok vyložíme 52 plných kukačiek.
Paušál znamená, že sa na odvoz odpadu poskladáme všetci rovnakým
dielom. Preto sa ho snažme vyprodukovať čo najmenej. Kým nebudú
v smetiarskych autách váhy, ktoré
osobitne odvážia odpad v každej
jednej kuke (čo je tiež jeden z cieľov
ministerstva životného prostredia),
sme v tom spolu, ako susedia, ako
spoluobčania, a na každom jednom
z nás záleží, koľko odpadu vyprodukujeme a koľko vyseparujeme, a tým
aj koľko zaplatíme, a či v budúcnosti
bude možné sumu 25,55€ znížiť.
Nič lepšie ako paušál sa zatiaľ nevymyslelo. Keď sa smetné nádoby
označovali nálepkami alebo známkami, mnohí podnikavci v snahe

ušetriť 12 alebo 14 korán vyvážali
odpad po chotári. Dodnes máme na
pamiatku niekoľko čiernych skládok.
Jedna zmena prichádza aj v spôsobe
zberu
veľkokapacitného
odpadu a drobného stavebného
odpadu. Tento už nemusíme voziť
ku čističke. Odpad sa v deň zberu

plastov vyloží pred dom a zamestnanci obce ho odvezú. Veríme že
takto to bude pre občanov pohodlné, a budeme vedieť že veľkokapacitný kontajner je naplnený našim
odpadom.
Ak máte otázky, nápady alebo
zlepšováky, obráťte sa na členov
zastupiteľstva alebo na komisiu životného prostredia.
Za KŽP
Katarína Resutíková Mandyčevská

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01)
a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov (euro.T-1)
vytriedenia
Položka Úroveň
komun. odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019

2020

2021
a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Sebeckosť a egoizmus
Obec Ľubietová bola obdarená
naozaj unikátnym okolím, ktoré lahodí očiam ľudí z bližšieho okolia,
ale aj vzdialenejších destinácií. Ja
s mojou manželkou často navštevujeme tieto prekrásne miesta a preto
nás silno zarmútil pohľad na to, čo

po sebe znechal človek, ktorému asi
nie je nič sväté. Bol to človek, ktorý
pre svoj egoizmus a sebeckosť nevidí nič iné okrem svojich potrieb
a záujmov. Bývalá čierna skládka
bola evidentne odprataná, teda ľuďom vo vašej obci nie je jedno ako

to okolo vyzerá. No nájdu sa aj takí,
ktorí si svoje domy a dvory zveľaďujú (viď materiál so zatepľovania
na snímke), ale čo je za humnami,
to ich vôbec netrápi. Bol by som
rád, keby ste tieto snímky vo vašom
časopise zverejnili, aby sa poznal

a taktiež ho určite spoznajú aj najbližší susedia. Keď už nič iné, nech
sa aspoň trochu hanbí pred svojimi
spoluobčanmi. Aj keď trochu pochybujem o sebareflexii človeka, čo
také niečo dokáže.
Ing. Vladimír Sedilek

Prehľad schválených a realizovaných projektov v obci Ľubietová v roku 2019
Názov projektu

Poskytovateľ

1 Wifi pre teba

Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

2 Výstavba detských ihrísk - Zóna hier

Úrad vlády SR

3 Havarijný stav sociálnych zariadení ZŠ

Ministerstvo vnútra SR

4 Rekonštrukcia havarijného stavu KD - okná

Ministerstvo financií SR

5 Kamerový systém

Ministerstvo vnútra SR

Spolu

Poskytnutá dotácia
14 250,00 €

Spoluúčasť

Doba realizácie
(predpoklad)

750,00 €

do 31.12.2019

8 000,00 €

2 000,00 €

do 31.10. 2020

80 000,00 €

26 099,60 €

do 20.11.2019

15 000,00 €

10 000,00 €

do 13.12.2019

8 000,00 €

4 011,58 €

do 31.12.2019

125 250,00 €

42 861,18€
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Čo nového v škole

Stravovanie po novom – v novom
Od 1. septembra 2019 došlo
v školskom stravovaní k viacerým
zmenám, ktoré boli avizované už od
začiatku kalendárneho roka. Jednalo sa o projekt ministerstva školstva
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Následne
boli upravené finančné pásma na
nákup potravín pre jednotlivé vekové skupiny stravníkov. Na základe týchto zmien nastala otázka čo
ďalej? Na zvýšený počet stravníkov
sme sa museli v predstihu pripraviť.
Plány boli veľké ( rozšíriť existujúce
priestory kuchyne a jedálne, zmodernizovať, doplniť inventár, ... aby
sme sa mohli pripraviť na realizáciu
tzv. projektu Obedy zadarmo.

Počas letných prázdnin sme
pracovali a zrealizovali, čo bolo
v našich silách. K septembru 2019
sa nám vo vlastnej réžii podarilo
rozšíriť existujúce priestory školskej jedálne, doplniť inventár a začať prevádzku. Počet stravníkov sa
nám navýšil o 30 %. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vyhlásil
„Národný projekt pracuj v školskej
kuchyni“, do ktorého sme sa zapojili a takto získali pomocnú silu platenú z tohto projektu.
Dúfame, že naši noví stravníci sú
spokojní. Tak nech všetkým vo vynovených priestoroch našej jedálne
chutí – DOBRÚ CHUŤ!

Rozšírené priestory školskej jedálne

Marta Krajčiová, vedúca ŠJ

Naša cesta do Bruselu...
...sa začala pred našou školou
8.októbra 2019 o 16.50 hod.
Autobusom sme sa vybrali na
ďalekú cestu, ktorá viedla cez
Rakúsko, Nemecko až do Belgicka.
Naša prvá zastávka bola vo Waterloo, kde v roku 1815 bolo porazené vojsko Napoleona. Dnes je
tu moderné múzeum s 3D filmami
a projekciami. Zaujímavý bol aj
výstup na kopec s 256 schodmi
a na vrchu bola socha leva. Odtiaľ
bol krásny výhľad. Druhá zastávka bola Mini Európa a Atomium.
V mini Európe boli rôzne mini budovy z rôznych štátov. Zo Slovenska
tam bol kostol sv. Alžbety. Atomium
je zväčšenina molekuly, má deväť
gúľ. V atómoch boli umiestnené
expozície, vo vrchnej guli sa nachádzala reštaurácia a vyhliadková
terasa. Každá guľa mala dve hlavné
podlažia a jedno obslužné podlažie
v spodnej časti. Výťahom sme išli
z prvého poschodia na tretie poschodie. Na podložie sme sa zviezli
tiež výťahom. A do tých okrajových
gúľ sme išli eskalátormi.

Atomium a Mini Európa
Druhý deň sme vyrazili do Európskeho parlamentu. Veľkosť
a priestrannosť budov nás všetkých
prekvapila. Ide o veľký komplex,
okolo ktorého je veľmi veľa ľudí. Po
úvodnej kontrole sme sa dostali do
vstupnej haly, kde sme odovzdali
kabáty a ruksaky. Usadili sme sa
v prednáškovej miestnosti, kde
sme sa dozvedeli veľa o práci EP,
jeho štruktúrach, činnosti v jednotlivých štátoch, spôsobe práce vo
výboroch a podobne. Neskôr k nám
prišli slovenskí europoslanci: Ivan
Štefanec a Miroslav Číž. Obidva-

Parlament

Beseda s europoslancom Ivanom Štefancom

ja nám porozprávali o svojej práci
v EP, na čom momentálne pracujú,
ako komunikujú s ostatnými poslancami, aká pomoc sa dostáva
členom Európskej únie, čo všetko
riešia na výboroch a podobne. Ďakujeme, že si našli čas sa s nami
stretnúť a porozprávať a že nám
odpovedali na naše otázky.
Po besede sme išli do hlavnej
rokovacej sály, kde prebiehalo rokovanie s hlasovaním. Dostali sme
načúvacie zariadenie, ktoré nám
pomáhalo rozumieť. Na zasadnutí
sme podľa papierov videli pracovať

aj našich slovenských europoslancov. Táto časť návštevy bola pre nás
mimoriadne zaujímavá.
Po návšteve budovy parlamentu
sme ešte navštívili Dom európskej
histórie a budovu Parlamentária. Aj
tieto moderné priestory boli pre
nás veľmi zaujímavé. Počas celej
exkurzie sme sa stretávali s veľmi milými a ústretovými ľuďmi,
ktorým sme poďakovali malými
darčekmi z Ľubietovej. Všetko, čo
sme zažili bol pre nás veľmi pekný
zážitok.
Katarína Mydlová, 9. ročník

Zaslúžený oddych

Ľubietovské   noviny

Ročník III. l Číslo 4	December 2019 l

9

Čo nového v materskej škole

Malí hrnčiari

Tvorba s hlinou bola s nami odpradávna, sprevádza ľudstvo odjakživa. Hlina ako jeden zo živlov, po-

Večer svetlonosov

núka kontakt s prírodou, ktorý nám
chýba. Práca s keramickou hlinou
si vyžaduje určitú zručnosť. Keďže
naši škôlkári pracovali s hlinou po
prvý krát, počúvali rady pána keramikára z Banskej Bystrice.
A deti mohli začať. Premenili sa
na stredovekých remeselníkov. Pustili sa do práce s radosťou vyskúšať
si niečo nové a nepoznané. Aby sa
s hlinou dobre pracovalo, musela
sa dobre vymiesiť, aby v nej neboli
žiadne bublinky. Ako prvé vygúľali dve guľky, do ktorých si urobili
dierky a potom dorábali sloníka,
škriatka aj snehuliaka.
Práca s hrnčiarskou hlinou bola
pre naše deti úplne novým poznaním a skúsenosťou.

V čase pred „ Všetkými svätými“
už bola z polí zozbieraná všetka
úroda a ľudia mali viac času na zábavu.
Stretávali sa, tancovali, rozprávali si strašidelné príbehy a okná,
priedomia domov či ploty zdobili
strašidelné lampáše. Aj my sme si
chceli pripomenúť tento sviatok
a rozhodli sme sa usporiadať „Večer
svetlonosov“. Všetci milovníci lam-

piónov, svetielok a bateriek sa zúčastnili lampiónového sprievodu.
Pred 16,30 sa začalo námestie zapĺňať a deti postupne rozsvecovali
svoje lampióny. Pomaly sme kráčali
Ľubietovskými uličkami a vychutnávali si čaro noci, až sme sa opäť
vrátili ku škole a odmenili sme deti
sladkou odmenou. Veríme, že sa
o rok stretneme opäť a založíme Ľubietovskú tradíciu.

Otecko – záchranár
V našej materskej škole sme si
na pomoc zavolali otecka. A nie hocijakého! Pomocníka z povolania,
pomocníka z poslania. Pán Izák, ako
odborník na slovo vzatý nám prišiel
čo-to porozprávať o ľudskom tele,
ale hlavne o tom, čo robiť, keď niečo nie je v poriadku. Zvládnuť uložiť
kamaráta do stabilizovanej polohy
je predsa zábavnejšie a poučnejšie,
keď vám pri tom asistuje ozajstný
záchranár. Ošetriť popáleninu alebo
obviazať zlomeninu nie je pre nás
tiež žiaden problém, veď predsa pooblievať niekoho vodou je celkom
vtipné a v tomto prípade aj vhodné. A zahrať sa na múmiu v období
Halloween-u tiež zvládame. Hlavné
zistenie však bolo, že záchranár,
doktor, lekár, zdravotník alebo akokoľvek ho nazvete, je skvelý človek

a vôbec, ale vôbec sa ho nemusíme
báť. Po tejto skúsenosti ešte nevieme pomôcť všetkým, no určite vieme, že pomáhať si treba.
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Problémy s odpadmi neriešime
Dymová clona
= porušenie zákona
Vážení občania,

téma pálenia odpadov je, bohužiaľ,
v našej obci stále aktuálna. Tento
príspevok obsahuje informácie
o tom, prečo je pálenie odpadu
a vypaľovanie trávnatých porastov
neprípustné. Časy sa menia, všetci
sa učíme. Čo bolo pred 10 a viac
rokmi bežné, je dnes považované
za priestupok, či dokonca za porušenie zákona. Naučme sa spolu
ako k odpadu pristupovať zodpovedne.

Pred pár dňami som natrafil na článok, ktorý považujem z hľadiska
obsahu a z hľadiska pomenovania takmer identických problémov
s odpadmi ako u nás, za veľmi výstižný. Okrem vysvetlenia, prečo nie
je šťastným riešením zbavovať sa odpadu pálením - nie len z hľadiska
legislatívy a následných možných sankcií, ale aj z hľadiska dopadu na
životné prostredie a zdravie nás všetkých - autor článku veľmi jasnými
argumentmi uvádza, ako a prečo treba separovať a aký to môže mať
konečný efekt na peňaženky nás všetkých. Preto som autora telefonicky
oslovil a poprosil ho, či by sme jeho článok mohli uverejniť aj v našich
novinách. Keďže súhlasil, uvádzam ho bez akýchkoľvek úprav.

Spaľovanie odpadu je
zakázané!

V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré spaľovanie
odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú.
1. Zákon o odpadoch zakazuje
bez možnosti výnimky spaľovanie
akéhokoľvek odpadu (vrátane zeleného odpadu zo záhrad, parkov,
cintorínov atď.) v domácnostiach
a na súkromných alebo verejných
priestranstvách.
Ak na záhrade/dvore/v kotle pálite čokoľvek iné ako suché drevo/
brikety/štiepku, porušujete zákon
- porušenie zákona je trestné. Ak
v ohnisku na dvore chcete založiť
oheň, na ktorom by ste s čistým
svedomím neopiekli špekáčik pre
svoje dieťa, nezakladajte ho. To, čo
ste chceli podpáliť, roztrieďte do
farebných vreciek, alebo skompostujte a ušetrite si problémy.
2. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
a ďalej zakazuje vypaľovať porasty
bylín, kríkov a stromov.
Toto snáď nepotrebuje vysvetlenie. Ak zakladáte oheň mimo miest
na to určených, porušujete zákon.

V roku 2018 sme poslali 240 ton zmiešaného odpadu na skládku. Iba 64
ton sme vytriedili. Za zvyšných 80 % sme zaplatili tisíce eur, kým vývoz
tých 20 % bol zadarmo. Kedy to bude naopak?
Ak vypaľujete trávu, porušujete
zákon. Navyše, pravdepodobne na
tom území vyvraždíte hmyz, hlodavce, plazy, obojživelníky, možno
aj vtáky a poškodíte lokálnu flóru.
Naši dobrovoľní hasiči mali tento
rok niekoľko výjazdov, aj k takýmto
požiarom. Ich prácu si veľmi vážim,
ďakujem im a prosím Vás, aby sme
im nepridávali zbytočnú robotu navyše.
3. Občiansky zákonník, podľa
ktorého nikto nesmie nad mieru
prípustnú pomerom obťažovať su-

sedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami.
Od jari do jesene som navštívil
cca 20 domácností a podobrom
som dohováral tým, ktorí pálili odpad. A verte mi, že návštevy to boli
trápne pre obe strany. V telefóne
mám kopec fotiek a videí, ktoré mi
poslali rozhorčení susedia. Pálením sa dopúšťate pokutovateľného
priestupku voči Občianskemu zákonníku.
4. Všeobecne Záväzné nariadenie definujúce výšku pokút, ktoré
bude mať obec právo udeliť pri zistení priestupku.
Tu sa nebavíme iba o pálení, sem
spadá aj tvorba divokých skládok,
vypúšťanie splaškov mimo kanalizácie, nadmerný hluk a podobne. Tu
sa končí dohováranie a pristupuje
sa k pokutám.

Pri spaľovaní odpadu vznikajú
nebezpečné škodliviny a jedy,
ktoré zostávajú v miestach,
kde sa páli alebo neviditeľné
dopadajú späť do blízkeho
okolia a usádzajú sa vo Vašej
záhrade, na Vašej úrode.
Vývoz TKO je spoplatnený, skládkovanie je každý rok drahšie, skládky sú
preplnené. Vývoz triedeného odpadu je bez poplatku a predsa netriedime
poriadne.

Čím je spaľovanie nedokonalejšie (nízke teploty, málo kyslíka), tým
viac škodlivín vzniká. Tieto škodliviny končia vo Vašej domácnosti, vo

Vašom jedle a vo Vašom tele. Málokto z tých, čo odpad v domácnosti
spaľuje, si uvedomuje, že tým sebe,
svojim blízkym a susedom môže
spôsobovať zdravotné problémy.
Najviac ohrozené sú malé deti, tehotné ženy a starší ľudia.
Aké škodlivé látky sa uvoľňujú
pri nelegálnom spaľovaní odpadov?
Plasty: Ťažké kovy (najmä kadmium a zinok) – môžu spôsobiť vrodené chyby u novorodencov, rakovinu a kontaminovať pôdu. Ftaláty
– vyvolávajú rôzne poruchy najmä
hormonálneho a reprodukčného
systému. Oxid uhoľnatý a zlúčeniny
chlóru, ktoré dráždia dýchacie cesty
a sú rakovinotvorné.
Guma (napr. pneumatiky): Styrén,
oxid uhoľnatý a oxidy síry – dráždia
dýchacie cesty. Sadze s obsahom
jedovatých a rakovinotvorných polyaromatických uhľovodíkov.
Drevotrieska, okná a starý nábytok: Fenoly – sú leptavé, nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom. Z náterových hmôt
na nábytku a starých okien unikajú
napr. ťažké kovy, ale i vysoko toxické PCB (polychlórované bifenyly) –
sú silne rakovinotvorné.
Viacvrstvový kombinovaný materiál (tzv. tetrapak): Tento materiál
tvorí niekoľko zlisovaných vrstiev
papiera, polyetylénovej fólie a hliníka, z ktorých unikajú polyaromatické uhľovodíky a ťažké kovy.
Papier: Problematické je spaľovanie farebných letákov, časopisov,
kriedových a voskovaných papierov, z ktorých unikajú ťažké kovy,
dechtové látky.
Biologický odpad: hustý dusivý
dym obsahuje hlavne oxid uhoľnatý, dechtové látky a rôzne škodlivé
uhľovodíky.
Dioxíny sú považované za najtoxickejšie látky, ktoré vznikli
ľudskou činnosťou. Vznikajú aj ako
vedľajší produkt pri spaľovaní odpadov (plastov, gumy, drevotriesky,
papiera, nápojových kartónových
obalov, farbami a lakmi natretého
dreva, biologického odpadu). Dioxíny poškodzujú imunitný systém,
narušujú hormonálny systém, poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele
matky, podporujú rast nádorov,
negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém, podporujú cukrovku,
spôsobujú kožné ochorenia, poškodzujú nervový systém.

ZA VÝVOZ TKO PLATÍME VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU
NÁS NIČ NESTOJÍ!

Tento vytriedený odpad sa ďalej
zhodnocuje a je považovaný za surovinu, teda nie je dôvod sa ho spa- u
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len u nás
u ľovaním zbavovať. Papier napríklad
tvorí až 14 % odpadu z domácností
a každá tona recyklovaného papiera
ušetrí cca 17 stromov. Plasty tvoria
asi 11 % bežného odpadu. Plasty
sa na skládke rozkladajú 500-1000
rokov, ale napríklad recykláciou
jednej plastovej fľaše vieme ušetriť
energiu, ktorú by sme spotrebovali
pri svietení LED žiarovkou počas 18
hodín. Sklo sa na skládke rozkladá viac ako 4000 rokov, ale ak ho
odovzdáte v zelenom vreci, dá sa
na 100 % recyklovať. Recykláciou
jednej plechovky sa ušetrí energia
zodpovedajúca 3 hodinám pozerania TV. Recyklovaný hliník spotrebuje iba 5 % energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu.
Až 45 % nášho odpadu tvorí
BRKO – biologicky rozložiteľný
komunálny odpad. Tento rok nám
všetkým do domácností pribudli
kompostéry, do ktorých patrí organický odpad zo záhrad a kuchyne.
Výhovorka o veľkosti záhrady neobstojí – už naše babky mali kompostoviská a nepotrebovali na to
plastovú debnu. Má zmysel páliť
lístie, konáre, burinu, trávu a potom si v obchode kúpiť v plastovom
vrecku fajnú hlinu z dovozu? Vráťte
záhrade, čo ste z nej počas sezóny
vzali v podobe doma vyrobeného
kompostu.
(Ak máte zeleného odpadu naraz veľa a naozaj si s ním neviete
poradiť, stačí ho vyložiť pred bránu
-konáre stačí aj voľne, menší odpad
vo vreciach - a obecní pracovníci ho
vyvezú. Toto je posledné riešenie,
ideálne je zelený odpad priamo
spracovať v domácnosti.)

MINULÝ ROK SME VYTRIEDILI
IBA 20 % ODPADU... 80 % IŠLO
NA SKLÁDKU!

TKO v našich končinách nekončí v spaľovni, ale vyváža sa na
skládku, kde sa rozkladá stovky až
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Spomienkové stretnutie

tisícky rokov. Jednu takú skládku
máme pod Bukovinou. Pamätáte si, ako vyzerala kým zarástla?
Bol som tam na jar a pohľad je to
smutný. Plastové a sklenené fľaše
tam 20 rokov ležia bezo zmeny.
Ak by sme na tú skládku ďalej vozili náš odpad, triedili by sme viac?
Ak by každý z nás musel mať jamu
na TKO vo vlastnom dvore – neurobili by sme maximum preto, aby
sme do nej vyhodili čo najmenej?
Poplatky za skládkovanie TKO
sa z roka na rok výrazne zvyšujú
a čoskoro to pocítime všetci.

Každoročne členovia ZO SZPB
Strelníky v spolupráci zo ZO SZPB
v Ľubietovej organizujú spoločný
výstup k hrobu vojakov 6. divízie 4.
Rumunskej armády a príslušníkov 3.
partizánskeho pluku kapitána Kaličenka, ktorí padli pri oslobodzovaní
Strelník počas SNP. Tak sa stalo aj
v tomto roku 20. októbra 2019.
Autorka foto: Soňa Pupalová

Riešenie tejto situácie je
jednoduché – kompostujme čo
sa dá a zvyšný odpad trieďme
viac, aby sme vyprodukovali
minimum TKO, ktorého
skládkovanie je neekologické,
nelogické a stojí nás tisíce eur
ročne.

Ak ste dočítali až sem, ďakujem
Vám. Som rád, že Vás situácia v našej obci zaujíma a dúfam, že ste sa
dozvedeli niečo nové. Prosím, šírte
tieto informácie vo svojom okolí.
Ak máte záujem o detailnejšie
info, odporúčam Vám nasledujúce
stránky, z ktorých som aj ja čerpal:
https://www.priateliazeme.sk/
spz/ (na jar plánujeme ďalšiu prednášku o kompostovaní v spolupráci
s touto organizáciou)
https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/ (Organizácia Zodpovednosti Výrobcov, s ktorou má
naša obec zmluvu o zhodnocovaní
triedeného odpadu)
http://www.nulaodpadu.sk/ (výborný zdroj informácií pre ekologicky uvedomelých občanov, ktorí
sú pripravení začať od seba a myslia na našu budúcnosť)
S úctou
Starosta v spolupráci
s Komisiou Dopravy a životného
prostredia a OZ 09414

Vyzerá to neuveriteľne, ale ak si to spočítate, pri poctivom triedení by
sme teoreticky mohli vytriediť aj 80 % našich odpadov. My triedime 20 %
a 80 % vyvážame na skládku za stále rastúci poplatok.

Členovia ZO ZSPB Strelníky a Ľubietová pri hrobe padlých vojakov

Knižnica v Ľubietovej chce
osloviť deti aj dospelých
Funkčná a zároveň reprezentatívna knižnica v obci by dnes mala
byť úplnou samozrejmosťou. Táto
skutočnosť je však v plnej kompetencii miestnej samosprávy, ktorá
organizuje kultúrny a spoločenský
život obyvateľov svojej obce.
Ak sa vedenie obce Ľubietová
bude zasadzovať o také hodnoty,
akými sú vzdelávanie, poznávanie
a kvalitné kultúrne vyžitie, bude to
viesť v obci nielen k rozvoju základného školstva, ale aj primeranému
rozvoju obecnej knižnice, ktorá má
dôležité úlohy na úrovni neformálneho celoživotného vzdelávania
a navyše má poskytovať priestor na
oddych a relax. Mohlo by sa zdať,
že knižnice sú v súčasnosti prežitkom a že deti a mládež aj tak nečítajú a ku knihám nemajú vytvorený
vzťah. Dôvodom sú moderné médiá
a nové informačné technológie,
ktorým dávajú prednosť nielen
deti, ale aj mnohí dospelí. To, že
v dnešnej dobe deti a mládež nečítajú, je fakt a často sme na vine my,
dospelí. Čítaním sa prehlbujú vedomosti čitateľa, zlepšuje sa pamäť,
rozširuje slovná zásoba, uľahčuje sa
učenie, rozvíja sa fantázia, formuje
sa estetické cítenie a zlepšuje sa
písomný prejav. Nie je preto márne,
ak sa aj v našej obci knižnica udrží,
pretože môže zásadným spôsobom
pomôcť pri vytváraní čitateľských
návykov našich detí.

O priestory v klube mládeže sa
postarala obec už v roku 2012

Vybudovať knižnicu po materiálnej a technickej stránke je úlohou
zriaďovateľa knižnice. Nemenej dôležitou súčasťou knižnice je ľudský
prvok - knihovník a jeho potenciál,
ktorý je pri revitalizácii a rozvoji
knižnice významnou súčasťou. Našim cieľom je, aby k zosúladeniu
týchto skutočností v našej obci došlo v roku 2020 vďaka snahe kultúrnej komisie ako aj poslancov obecného zastupiteľstva. Veríme, že
vedenie obecného úradu zabezpečí
kompletnú revitalizáciu obecnej
knižnice a vytvorí vkusný a kultúrny
priestor hodný kultúrnej inštitúcie,
akou knižnica je. Po výmene okien,
podlahy sa plánuje vybaviť priestory knižnice regálmi vyrobenými na
mieru, pribudne vkusné sedenie,
nové stoly, stoličky, kreslá i počítač.
Priestranstvo detského ihriska pred
klubom mládeže je ideálne na organizovanie rôznych kolektívnych
aktivít, ktoré by mohla knižnica organizovať pre deti i dospelých.
J. M.
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Z činnosti FSk Debnár
Účinkovanie v kultúrnom programe na Michalskom jarmoku 28. 9.
2019. Tento rok sme sa predstavili
s netradičným programom, ktorého cieľom bolo predstaviť aj naše
mladé ľubietovské talenty, ktorým
folklór určite učaroval. V programe
účinkovala Andrejka Filadelfiová,
ktorá v súťaži mladých talentov interpretácii ľudovej piesne v B. Bystrici získala 2. miesto. Samko Kmeť
sa nám predstavil hrou na heligónku, ktorej sa venuje ako amatér len
pár mesiacov a Terezka Kováčová,
ktorá na súťaži talentov tiež získala
vo svojej kategórii 2. miesto.

Mesiac úcty k starším
Ľubietová 11. 10. 2019
Mesiac úcty k starším
Strelníky 25. 10. 2019

Michalský jarmok, Ľubietová

Strelníky
Môžeme povedať, že nás u susedovcov čakala veľmi príjemná
a priateľská atmosféra v plnej
sále a nechýbali ani úprimné
objatia.

Strelníky

Ďakujeme starostovi obce Strelníky Jankovi Majerovi za pozvanie.

Deň ľudových tradícií Králiky
26. 10. 2019

Králiky

Naše vystúpenie na Králikoch
malo veľmi dobrý ohlas. Stretli sme
sa tam s veselými a dobrými ľuďmi. Okrem toho, že sme zaspievali,
rozveselili prítomných humorným

pásmom, ešte sme si s nimi aj zatancovali.
Ďakujeme starostovi obce Králiky za pozvanie a milé prijatie.
FSk Debnár

Králiky
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Všimli sme si

Bowling, či po našom
kolkáreň na Kolese

Detské ihrisko
pred klubom mládeže

Ľubietová má v majetku niekoľko
budov, ktoré sa pravidelne udržujú, no nájdu sa aj také, o ktoré sme
sa akosi prestali zaujímať. Áno, ide
o kolkáreň. Jeden z dôvodov bol ten,
že sme mali iné dôležitejšie priority
v investičnej oblasti, no nič nebránilo aj predchádzajúcim generáciám
pravidelne budovu udržiavať. Tá
budova si už niečo pamätá od času
jej otvorenia v roku 1953. Vtedy boli
členovia jednotnej telovýchovnej
organizácie Sokol Ľubietová hrdí na
svoje dielo. S kolkárňou som bola
úzko spätá, pretože otec bol jedným zo závodných kolkárov a dlhé
roky reprezentoval Ľubietovú. Jej
osud mi nie je ľahostajný. S rekonštrukciou celej budovy sa začalo
v roku 2008 na podnet vtedajšieho
poslanca Libora Chebeňa a ja som
bola medzi tými, ktorí jeho snahu
podporili. Prečo aj nie? Zámer obnovy hrania kolkov sa mi páčil. Práce
na obnove budovy a samotnej dráhy
boli náročné, no domácim majstrom
sa dielo podarilo. Do konečnej úpravy okolia kolkárne sa vtedy aktívne
zapojili aj naši futbalisti. Podarilo
sa zrekonštruovať budovu zvnútra,
obnoviť dráhu, zariadiť miestnosti
nábytkom, vymeniť okná, vchodové

V minulom čísle Ľubietovských
novín sme vám priniesli informáciu
o brigádnickej aktivite poslancov
na prípravných prácach pred osadením nových hracích prvkov na
detskom ihrisku pred klubom mládeže. V prvej etape sme pripravili
časť priestranstva podľa požiadaviek zhotoviteľa, aby sme mohli dať
osadiť prvky čo najskôr. Už vtedy
sme vedeli, že sa bude pokračovať
v prácach za pomoci bagra, ktorý
vytrhá lavičky z pôvodného miesta,
dovezením zeme, štrku, zakúpením
gumových podložiek s následným
položením pod jednotlivé hracie prvky a následné zatrávnenie.
K tomu pribudlo podľa dohody
položenie dlažby na nový chod-

dvere, potiahnuť kúrenie na štiepku,
urobiť odpad do kanalizácie. Od slávnostného otvorenia „bowlingového
centra „ v roku 2009 ubehlo už 10
rokov a je zrejmé, že tam stále niečo
chýba. Potrebuje zatepliť, dokončiť
vchod, postarať sa o strechu a zadnú stenu, ktorá susedí so záhradou.
Nikomu nevadí ani oblámaný názov
„bowling“ na stene. Pekné by bolo
obnoviť logo telovýchovnej jednoty
SOKOL, ktoré by krášlilo prednú stenu budovy. Myslím, že s ohľadom na
históriu tejto jednotnej telovýchovnej organizácie, samotného kolkárskeho športu v Ľubietovej a pamiatke Libora Chebeňa by sme mali
urobiť všetko preto, aby budova dostala tú správnu fasádu. Nachádza sa
predsa v kultúno-športovom centre
, susedí s multifunkčným ihriskom,
klubom mládeže, detským ihriskom
a kultúrnym domom. Čo vy na to?

ník a plochu pred klubom, ktorá sa
bude dať využívať na kultúrne akcie
a akcie knižnice. Toto všetko sa však
môže realizovať len v spolupráci so
starostom obce. Ku koncu septembra sa teda v spolupráci so starostom podarilo pokračovať v začatých
prácach a môžeme sa tešiť na nové
detské ihrisko. Položili sa obrubníky, bezpečnostná guma a plocha sa
vyložila hotovým trávnikom. Robí
sa nový chodník a plocha pred klubom.
Verím, že si na vynovenom detskom ihrisku určite prídu na svoje deti, mládež aj dospelí, keď sa
doplnia všetky detské a športové
prvky.

Grant Libáky
V predošlých číslach novín sme
vám priniesli informáciu o aktivite
občanov pri úprave okolia grantu
na Libákoch a následne o pokračovaní prác, ktoré na čas zastali. Po
uverejnení príspevku o nedokončení začatej práce sa však okolie
grantu začalo na naše potešenie
meniť. Dokončujúce práce boli
urobené odborne a veľmi vkusne,
o čom svedčí konečný výsledok.

„Bisťu dedina – voľby“
Na jar 2019 sa nám nepodarilo
zorganizovať divadelné prestavenie, preto sme sa rozhodli, že divadelných ochotníkov zavoláme na
jeseň. Prišli k nám v upršanú nedeľu, no obavy z malej návštevnosti
sa rýchlo rozplynuli. Veľmi nás teší,
že naši občania nezaváhali a prišli
podporiť živú kultúru. Veríme, že sa
Vám predstavenie páčilo a budeme
očakávať aj tretí diel, ktorý režisérka už pripravuje.
Ďakujeme.
Kultúrna a školská komisia
Autorka foto: Lenka Filipková

Divadelné predstavenie DOS Ráztočan 10. 11. 2019

J. M.
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Hudobný svet Ľubietovej
Tento príspevok je časťou pripravovanej knihy „Obrazy časov
minulých“, skráteným výňatkom
z kapitoly „Kultúra“, ktorá sa venuje knižnici, divadlu, kinu, zábavám, hudobným skupinám a pod.
Text bol spracovaný na základe
spomienok a osobných fotografií
niektorých členov spomínaných
hudobných skupín a autora.
Ing. Dušan Kordík, PhD.

Putovanie svetom hudby

Položili ste si niekedy otázku,
kedy ste sa prvýkrát v živote stretli
s pesničkou, či ste si prvýkrát nejakú pieseň obľúbili? Kedy ste po
prvýkrát nejakú pieseň, len tak pre
seba či na verejnosti zaspievali? Či
kedy ste si kúpili prvú gramoplatňu
alebo nahrali prvú pieseň na magnetofón? Kedy ste hrali na nejaký
hudobný nástroj sami pre seba alebo v hudobnej skupine? Ak pri hľadaní odpovedí zalistujete vo vašich
spomienkach a nájdete potrebné
odpovede, zistíte, že tieto skutočnosti formovali a rozvíjali váš vzťah
k hudbe a nech bol ten vzťah akýkoľvek, sprevádzal vás nerozlučne
v putovaní vaším životom.
Ja si spomínam, že môj hudobný
mikrosvet sa začal v útlom veku obľúbenou pesničkou mojej mamy: Po
nábreží koník beží, koník vraný / skadiaľ že si šuhajíček maľovaný?/ Skadiaľ som, stadiaľ som / slovenského
rodu som, duša moja/ … a pokračoval pesničkami, ktoré mi, ako malému chlapcovi, spievaval starý otec:
Kohútik jarabý nechoď do záhrady,
polámeš ľaliu, potom ťa zabijú ...,
alebo Anička dušička kde si bola /
keď si si čižmičky zarosila / bola som
v hájičku / žala som trávičku/ duša
moja, duša moja ... atď.
Tieto hudobné začiatky si dobre
pamätám a aj keď neskôr netvorili
môj detský repertoár, zostali a znejú mi v ušiach dodnes. Boli začiatkom vnímania hudby v rodine, ktorá
sa hudbe nikdy nevenovala. Môžem
povedať, že podobných začiatkov
bolo medzi nami - deťmi tej doby dosť, lebo v rodinách sa pri rôznych
príležitostiach veľa spievalo. Až potom prišla škôlka a škola s programovou výučbou hudobnej výchovy
a spievaním budovateľských piesní
socializmu. To však už bol svet povinnej hudobnej výchovy, kde sme
museli spievať a učiť sa všetko, čo
bolo v osnovách predpísané (nie, čo
by sa nám bolo prirodzene páčilo)
a dostávať za naše umelecké (ne)
prejavy známky na vysvedčenie.

Hudobné reminiscencie
50-tych rokov

O hudobnom mikrosvete Ľubie-

ĽŠU: pani učiteľka Szabová

ĽŠU: pán učiteľ Bronč

tovej v tom období začnem trochu
netradične - vysielaním miestneho
rozhlasu. Bolo to v čase, keď som
začal intenzívnejšie vnímať hudbu
z externého prostredia, z plechového ampliónu, ktorý bol umiestnený na drevenom stĺpe, priamo na
kopci nad naším domom a ktorý mi
vtedy hudbu a populárne pesničky
prinášal rovno do kuchyne. Toto hudobné potešenie malo svoj príbeh,
obraz, ktorý sa mi skladal postupne
ako som rástol.
Koniec štyridsiatych rokov a začiatok rokov päťdesiatych ozvučili
dedinu svojimi melódiami krásne
tanečné slovenské tangá a valčíky
v interpretácii Františka Krištofa
Veselého, napr. Jaj, Zuzka, Zuzička,
Najkrajšia hviezdička, Skôr než odídeš, Podaj mi rúčku, Nečakaj ma už
nikdy, Biele margaréty atď., prípadne iných speváčok a spevákov, ktorých mená dávno odišli do zabudnutia. Tieto krásne melódie zneli
najčastejšie pred pravidelnou obecnou reláciou „Hlásenie miestneho
rozhlasu“ alebo v sobotu podvečer
pri prechode svadobného sprievo-

du obcou (porovnajte s dnešným
bezobsažným trúbením klaksónov
áut pri prejazde svadobčanov obcou). O výber skladieb a produkciu,
ako by sme to nazvali dnes, sa starala teta Potančoková (známa pod
zľudoveným menom „Hajdúčka“),
ktorá v jednej z miestností MNV obsluhovala na prvý pohľad zložité vysielacie zariadenie. Tento všetkými
obdivovaný, technický zázrak vtedajšej Tesly, n. p. bol kusom nábytku, ktorý pozostával z rozhlasového
prijímača so zeleným „magickým
okom“, gramofónu s vymeniteľnou
ihlovou prenoskou a zo zosilňovača s ciferníkom a ručičkou v malom
okienku, ktorá sa pri každom slove,
vyrieknutom do vedľa stojaceho
mikrofónu, súhlasne pohybovala
v rytme a sile hovoreného hlasu. To
bola jediná lokálna kontrola, že hlas
tety Hajdúčky ide do dediny, do zvedavých uší jej obyvateľov. Piesne
sa reprodukovali na gramofóne zo
šelakových gramoplatní 78 ot/min
značiek Supraphon alebo His Master Voice, ktoré stáli zoradené jedna
pri druhej v stojanoch vedľa vysie-

ĽŠU: (zľava s rod. priezviskami): Eva Marčeková, Zora Marčeková,
Viera Rybová, Gita Lipková, Sylvia Lamperová

lacieho zariadenia, tvoriac obecnú fonotéku obľúbených melódií.
Z nej teta Hajdúčka, v dnešnom ponímaní obecný, hudobný redaktor
a diskdžokej, mixovala pospolitému
ľudu v sobotu k večeru predsviatočnú náladu. Ten, unavený po pracovnom týždni a sobotnom upratovaní
domov a dvorov, posedával obvykle
na lavičkách na vyzametanom priedomí (nemusel im ho prísť pozametať starosta), diskutoval, užíval si
melódie a oddychoval pred príchodom sviatočnej nedele.
Nedeľa bývala skutočným sviatkom, jediným dňom, ktorý Pán Boh
stanovil po šiestich pracovných
dňoch ako deň oddychu a odovzdal
v starozákonných prikázaniach
Mojžišovi na hore Sinaj. Tento odkaz dôsledne dodržiavali všetci
obyvatelia obce v priebehu celých
50-tych rokov. A aj preto v nedeľné dopoludnia zneli obcou spevy
veriacich, zhromaždených v chrámoch, s majstrovským organovým sprievodom p. Jána Švoňavca
(evanjelický kostol) a pána Šurinu
(katolícky kostol). A nebol to len
organ, boli to spievané nádherné,
starozákonné žalmy kráľa Dávida,
novozákonné evanjeliá Mareka,
Matúša, Lukáša a Jána, spievaný
Otče náš s nádhernou melódiou
alebo na Vianoce Tichá noc, ktoré
zneli v evanjelickom kostole. Bol
to tiež nádherný, operný hlas pána
Šurinu, ktorý pravidelne znel z chóru, niesol sa nad hlavami a dotýkal
sa veriacich v katolíckom kostole,
napr. takisto pri spievaní ústrednej
piesne Vianoc Tichá noc, svätá noc
počas polnočnej omše. Organová
hudba a spev kňazov i veriacich,
znejúce z chrámov, znamenali pre
väčšinu vtedajších obyvateľov začiatok sviatočnej nedele, ktorá prinášala zmenu týždennej pracovnej
rutiny, stretnutie celej rodiny za
nedeľným stolom, návštevy príbuzných a, v neposlednej miere, aj trochu kultúrneho nadšenia.
Počas nedeľných popoludní, pri
rôznych sviatkoch najmä v letných
mesiacoch, znela populárna hudba
v Mestskej záhrade. Na historickom
tanečnom „parkete“ nazývanom
„koleso“, pod mohutnými lipami,
ktoré tento tanečný parket lemovali, hrávala do rytmu kapela ľubietovských muzikantov. Na betónovom,
kruhovom parkete sa točili tanečné
páry sviatočne oblečených mládencov a dievčat a spolu s miestnymi
váženými dámami a pánmi, ktorí
tu prevetrávali svoje nedeľné šaty,
predvádzali svoje tanečné umenie. Vedľa, na kolkárni, hrali muži
kolky, podávalo sa čapované pivo
z drevených súdkov s ručne pohá- u
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Dievčenský spevokol s doprovodom pri vystúpení
u ňanou pípou priamo do papierových pohárov, rozlievala sa pálenka
do typických hrubých sklenených
poldecákov a pitie sa zajedalo párkami s horčicou na papierových
táckach. Deti pili farebné, sladké limonády v „krachelkových“ fľašiach
a svoj večný hlad zaháňali keksíkmi
Marína prekladanými čiernymi pelendrekmi, „krumpľovým“ cukrom
či tureckým medom. Tak akosi, pokojne, plynuli hudobné 50–te roky
minulého storočia, v zabehnutom
poriadku. Až na ich konci, zabehnutý stereotyp narúšali z času na čas
nedeľné brigády na vznikajúcom
JRD, budovateľské to maniere komunistov. Prichádzal nový, rockovejší čas populárnej hudby, ktorá sa
spolu s módou tuzexových texasiek
(džínsov), talianskych šuštiakov,
krokodíliek, mokasín a vibramiek
postupne stávala prostriedkom rebélie a odlišnosti vtedajších mladých, ale aj približovania sa dediny
k mestu.

vyrobenej píšťale končili obvykle
pri melódii Kohútik jarabý, nechoď
do záhrady ..., alebo Prší, prší, len
sa leje ..., a tým naše majstrovstvo
obvykle končilo. Cieľ, zostrojiť hudobný nástroj a zahrať na ňom bol
splnený. Potom prišli ústne harmoniky, ktoré sme obvykle dostávali
na Vianoce, chýbala však trpezlivosť a učiteľ, ktorý by nás bol naučil
hrať na tento pekne znajúci a ľahko
prenosný nástroj.

Hudobná škola

Potom prišla hudobná škola,
niečo nové, v Ľubietovej dovtedy
nepoznané. Na prelome augusta a septembra roku 1960, okrem
obvyklého kolotoča, hojdačiek
a strelnice, otvorila v Ľubietovej
svoje brány pobočka Ľudovej školy umenia (ĽŠU) v Banskej Bystrici.
Vyvolalo to pomerne značný rozruch medzi rodičmi, ktorí vytušili

možnosť navýšiť schopnosti svojich
ratolestí o hudobný rozmer. Pioniermi tohto odvážneho počinu bol
učiteľ slovenského jazyka a hudobnej výchovy pán Štefan Bronč a riaditeľ základnej školy Ján Gažo. Na
konci augusta 1960 sa konali prijímacie pohovory pred dvojčlennou
porotou, zloženou z pani učiteľky
Szabovej z ĽŠU v Banskej Bystrici
a pána učiteľa Bronča. Napriek evidentnej tréme takmer všetci prihlásení skončili úspešne a boli prijatí.
V rámci výučby v ĽŠÚ, absolvovali prijatí žiaci týždenne popoludní 2
hodiny výučby hrania na hudobný
nástroj (klavír alebo akordeón), 1
hodinu hudobnej teórie a 2-3 hodiny nácviku zborovej hry harmonikového súboru. Bolo to náročné, v porovnaní so spolužiakmi mali menej
času na rôzne dobrodružstvá, ktoré
sa v žiackych rokoch plánovali zvyčajne dopoludnia v školských lavi-

ciach, aby sa poobede realizovali.
Kompenzáciou takejto nevýhody
mali byť krásne nablýskané hudobné nástroje, pianá a akordeóny,
ktoré rodičia, často „po známosti“,
kupovali v obchodoch s hudobninami. Akordeón tej doby býval uložený vo veľkom kufri a takéto ťažké
bremeno bolo treba raz týždenné
„odtrepať“ na nácvik súboru a niekedy aj na hodiny k pani učiteľke
Szabovej, keď školský nástroj putoval na opravu (dodnes sa čudujem,
koľko času uplynulo, kým sa objavili kufroch na kolieskach). „Klaviristi“ boli v závideniahodnej výhode,
nakoľko si na hodiny hry nemuseli
ťahať piano, ale si nosili len hudobné zošity.

Harmonikový súbor Ľudovej
školy umenia

Harmonikový súbor Ľudovej školy umenia vytvoril kompaktné hudobné teleso, aké v histórii Ľubietovej dovtedy nebolo. Súbor tvorilo
viacej ako 20 harmonikárov približne rovnakého školského veku, schádzajúcich sa pri nácvikoch v jednej
triede školy. Pravé krídlo súboru
tvorili prevažne chlapci, tí hrali
v basovom kľúči, ľavé krídlo naopak prevažne dievčatá, ktoré hrali melódie v kľúči husľovom. Inak
povedané, na pravej strane chlapci
„basovali“ ľavou rukou na pohyblivej časti akordeónu, a dievčatá, na
ľavej strane, hrali pravou rukou melódie na pevnej klaviatúre akordeónu. Komplikované? Všetko toto však
s prehľadom dirigovala ctihodná
pani učiteľka Szabová, ktorá chválila, karhala, pobádala k pozornosti a, z času na čas sa potešila, keď
súboru vyšiel nejaký koncert. Vynikajúcim manažérom súboru pán
učiteľ Štefan Bronč. Harmonikový
súbor už krátko po založení nacvi- u

Naše hudobné začiatky

Naše prvé hudobné prejavy sa
datujú do nášho ranného detstva.
Každú jar, keď konečne zliezol
z okolitých strání posledný sneh
a jarné slniečko oteplilo prírodu,
vŕby boli prvé, ktoré nám poskytli
materiál na naše hudobné nástroje
– píšťalky a píšťaly. Na prvých sme
sa učili remeslu, ako ich vyrezávať
pomocou jediného nástroja – slávneho vreckového nožíka Rybka
alebo väčšieho, mládeneckého nožíka Sarajevo (neskôr Dukla), ktorý
vlastnili len významnejší, väčšinou
starší kamaráti. Zložitejšie píšťaly si
už vyžadovali určitý fortieľ, nakoľko bolo potrebné do telesa píšťaly
z bazového dreva vypáliť žeravým
klincom 3 dierky tak, aby ich zvuk
aspoň trochu ladil. Tu sme intuitívne spoznávali prvé základy hudobnej „vedy“ ... . Pokusy zanôtiť si na

15

ĽŠU: Členovia harmonikového súboru so svojimi vedúcimi a riaditeľom ZDŠ (1963)
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u čil a dokázal zahrať nielen ľudové
pesničky, ale aj známe diela hudobných skladateľov Mozarta, Verdiho,
Smetanu alebo Dvořáka. Hudobný
súbor účinkoval v okolitých obciach
aj v Banskej Bystrici, zúčastňoval sa
na rozličných súťažiach, kde obsadzoval popredné miesta. Jeho pôsobenie pri Ľudovej škole umenia
v Ľubietovej vyvrcholilo úspešným
vystúpením vo vtedajšej Nemeckej
demokratickej Republike.

Nová hudobná vlna
v Ľubietovej

Do Ľubietovej dorazila československá populárna moderna už začiatkom 60-tych rokov a spôsobila
malú hudobnú revolúciu. Z ampliónov miestneho rozhlasu zaznievali
nové šlágre ako: Včera neděle byla,
Děti z Pyrea, Ona je krásná jak štěstí,
Je, je nás jedenáct, Oliver Twist a iné.
Na trh prichádzali nové a lepšie 33a 45-otáčkové gramofóny a rádioprijímače s pásmom FM, v ktorom už
Československý rozhlas od začiatku
60-tych rokov vysielal. V roku 1960
sa objavili prvé tranzistorové rádiá,
ktoré miniaturizovali hudobný svet
domácností do malých plastových
krabičiek. Tie už bolo možné vidieť
aj v rukách niektorých prechádzajúcich sa na „ľubietovskej promenáde“. Potom sa objavili celkom kvalitné československé magnetofóny
Tesla Sonet (1958/59), Tesla Sonet
Duo (1959/1965), Tesla Sonet B3
(1963/1966), Tesla B4 (1964/1970)
a prvý prenosný magnetofón Tesla
Star, pomocou ktorých sa pesničky
a iná hudba dala voľne nahrávať na
magnetofónové pásky a reprodukovať doma, v škole, v kultúrnych zariadeniach alebo na ulici. Prejavilo

Alo Hudec (štvrtý sprava) v Podbrezovskej závodnej kapele
sa to najmä na tanečných zábavách
a počas jarných a letných večerov,
kedy sa na lavičkách v parku, pred
školou alebo inde objavovali už aj
prví miestni gitaristi. Hrali, alebo
inak povedané napodobňovali známych spevákov, často ešte nemotorne, a spievali ako vedeli, priťahovali
však pozornosť okoloidúcich, aby
sa pri nich zastavili, počúvali alebo sa aj pridali, čo vytváralo výnimočnú atmosféru spolupatričnosti
k vznikajúcemu umeleckému svetu
vtedajšej ľubietovskej mládeže.
Potom, čo v miestnom kine premietli v roku 1962 strhujúci anglický hudobný film Jazzová revue
(It’s Jazz, Dad!), ktorý ako uragán
privial novú hudobnú vlnu v atraktívnom hudobnom a vizuálnom prevedení, bolo aj v Ľubietovej hudobne natrvalo vymaľované. Od roku
1962 Rádio Luxembourg k nám
prinášalo hudbu anglických skupín
The Shadows, The Beatles, The Rol-

ling Stones a iných a bolo ihneď jasné, že to je originálna muzika novej
povojnovej generácie, ktorú nám
prinášajú rádiové vlny z nebies cez
Železnú oponu, aby nás potešila
rovnako, ako tešila našich generačných druhov na Západe.
Ak s odstupom času hodnotím
tento moment, tak môžem konštatovať, že snáď najväčší vplyv na
rozvoj hudobného minisveta Ľubietovej mala najmä skupina The Shadows, ktorej krásne a jednoduché
gitarové melódie inšpirovali mnohých začínajúcich gitaristov, aby ich
napodobňovali a tým si zlepšovali
svoje gitarové majstrovstvo. Inšpirovali sa predovšetkým Mišo Kostolný, Otto Hudec, Ivan Vízner, neskôr
bratia Jano a Julo Jančíkovci, ktorí
vytrvalo cvičili tzv. vybrnkávačky,
aby svoje získané majstrovstvo priniesli do neskoršie sformovaných
hudobných alebo bigbítových skupín.

Hudobné skupiny

V 50. rokoch pôsobila pri rôznych príležitostiach kapela zložená
z ľubietovských muzikantov, ktorí
sa schádzali, aby zahrali do tanca
a na potešenie na „Kolese“. Nie je
známe, či niekde pravidelne cvičili, ale keď sa zišli, zahrali a išlo im
to, pokiaľ sa pamätám, veľmi dobre. Hudobné nástroje obsluhovali
a tanečnú náladu vytvárali vážení
občania Ľubietovej, páni muzikanti: Samuel Tereň (husle), Alo Hudec
(trombón), Samo Šurina (cimbal),
Aladár Turčan (kontrabas), Pavel
Gráč alebo Tibor Šurina (bicie) a J.
Paczelt (akordeón).

Hudobná skupina „Jolana“

Začiatkom 60-tych rokov sa v Ľubietovej sformovala prvá hudobná
skupina novej hudobnej vlny, ktorá
si dala názov Jolana. Meno si členovia skupiny zvolili podľa prvej
elektrickej gitary československej
výroby zn. Jolana, ktorú zo svojich
učňovských úspor kúpil zakladateľ
skupiny a jej vedúci Ľudovít (Lajo)
Ivanič v tom čase najlepšiemu gitaristovi v Ľubietovej Miškovi Kostolnému - tomu sa jeho gitara rozpadla. Obsadenie nástrojov v skupine
bolo „mladícke a susedské“. Nové
hudobné nástroje obsluhovali a tanečnú náladu na ľubietovských
zábavách vytvárali opäť výhradne
občania Ľubietovej, páni muzikanti: Ľudovít (Lajo) Ivanič (akordeón), Michal Kostolný (gitara), Samuel (Elo) Vízner (saxafón), Ivan
Štefanovský, Ivan Vízner (trúbka),
Ľubo Fillo (kontrabas) a Stanislav
Jamriška (bicie).
Skupina hrávala so základným
repertoárom najmä na tanečných
zábavách a svadbách. Účinkovať
prestala po odchode viacerých členov na vojenskú prezenčnú službu
alebo na stredoškolské štúdiá do
vzdialenejších miest (Elo Vízner).

Hudobná skupina „The
Meteors“.

Jolana: (zľava) Michal Kostolný, Elo Vízner, Stano Jamriška, Ľubo Filo, Lajo Ivanič a Ivan Vízner

Neskôr, najmä po návrate Ľudovíta (Laja) Ivaniča z vojenskej služby, vznikla v Ľubietovej, niekedy
v druhej polovici 60-tych rokov,
nová hudobná skupina The Meteors,
ktorá znovu významne ovplyvnila hudobný minisvet ľubietovskej
mládeže kvalitnou produkciou tanečnej hudby. Jej umeleckú produkciu využívali rôzne spoločenské organizácie pri usporadúvaní
tanečných zábav a iných akcií, kde
spoločenský tanec bol tradične neopomenuteľnou súčasťou slúžiacou
na prilákanie návštevníkov. Jej hudobná produkcia prinášala repertoár populárnych šlágrov prevažne
českých a slovenských spevákov,
niektorých zahraničných skupín
(Shadows, Beatles, Beach Boys), obľúbené jazzové skladby na pomalé u
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Beatles, Rolling Stones, Shadows
a iných, najmä českých skupín. Skupina bola limitovaná technickým
vybavením (zosilňovače, mikrofóny, reproduktorové súpravy, mix
pulty ap.), ktoré si tento druh hudby
nutne vyžadoval a ktoré chýbalo na
československom hudobnom trhu.
Skupina ukončila svoje účinkovanie odchodom niektorých členov
na vysokoškolské štúdium (Janko,
Miloš), či odchodom z rodnej Ľubietovej (Julo). Ako jediná funkčná
bítová skupina prispela The Rovers
do hudobného spektra 60-tych rokov v našej obci, čím sa zaslúžila
o významný a jedinečný bigbítový
príspevok k hudobnej kultúre Ľubietovej.

Doslov

Zľava: Miro Čief, Ivan Vízner a Lajo Ivanič - The Meteors
u tancovanie (Stranger on the Shore,
Il silentio, Spanish Eyes, Norwegian
Wood ap.), ale aj ľudové pesničky
v sextetovom alebo v bítovom prevedení. Vystupovanie The Meteors
lákalo nielen ľubietovskú mládež na
zábavy, kde skupina hrala do tanca
a na počúvanie, čo vytváralo skvelú
povesť o dobrej úrovni ľubietovských zábav a, neposlednej miere,
priaznivé podmienky pre vzájomné zoznamovanie sa mladých ľudí
k v období 60-tych rokov.
Skupina „The Meteors“ bol sextet, vedený v tom čase už skúseným
muzikantom Ľudovítom (Lajom)
Ivaničom, ktorá hrala v nasledovnom zložení:
• dychové nástroje – Ľudovít (Lajo)
Ivanič (saxafón), Ivan Vízner (trúbka), Ivan Helexa (klarinet)
• gitary – Michal (Mišo) Kostolný
(sólová gitara), Otto (Otko) Hudec,
(sprievodná gitara), Ivan Vízner
(basová gitara)
• klávesy - Ľudovít (Lajo) Ivanič
(akordeón)
• bicie – Miroslav Filladelfi (Skalovec) (bubny činely a perkusie)
sólový spev - Miroslav (Miro) Čief
Sólový spevák Miro Čief bol dôležitým členom, priniesol do skupiny
plný, príjemne melodický a farebne
zaujímavý hlas, v slušnom tónovom
rozsahu dobre intonoval a mal vyvinutý cit pre rytmus. V priebehu
pôsobenia v skupine The Meteors sa
vypracoval na slušnú úroveň, ktorá mu priniesla popularitu nielen
doma, ale aj za hranicami Ľubietovej.

„The Meteors“ : Miro Čief ako spevák skupiny

bítovom zložení. Na jej začiatku
boli bratia Jančíkovci – starší Janko
a mladší Julo, ktorí mali k hudbe
blízko. Rodičia boli nadšenci kultúry a divadelní ochotníci, sestra Anka
hrala výborne na klavír a všetci traja súrodenci navštevovali hudobnú školu v Ľubietovej. Bol to však
najmladší Julo, ktorý sa zaujímal
o modernú bítovú muziku tej doby
a začal sa intenzívne učiť hru na gitaru. Nasledoval ho môj brat Miloš
Kordík, ktorý tiež navštevoval hudobnú školu a trénoval, ako väčšina
z nás, hru na akordeón. Neskôr aj
jeho, ako väčšinu chalanov tej doby,
zaujala viac gitara, a keď sa objavili

bratia Jančíkovci s ponukou založiť
bigbítovú skupinu, neváhal a pridal
sa. Hudobné obsadenie skupiny sa
na začiatku menilo najmä pri obsadení bicích, časom sa však ustálilo
v zložení: Ján (Jano) Jančík (sólová
gitara), Július (Julo) Jančík (sólový
spev a sprievodná gitara), Miloš Kordík (basová gitara) a Janko (Jano)
Tokár a neskôr Ján (Jano) Rafaj zo
Strelník (bicie).
A prvá Ľubietovská bigbítová skupina The Rovers bola na svete. Cvičiť
začínali doma, v obývačke, pripojení na jedno rádio, neskôr v otcovej
garáži a nakoniec v škole. The Rovers hrali skladby skupín Olympic,

K  mojej spomienke na hudobný
svet Ľubietovej patrí ešte nasledovný, symbolický zážitok. Večer,
keď zatvorili krčmu na Hornej, znel
z diaľky tmou spev, ktorý pomaly,
ako sa približoval, nadobúdal reálne
kontúry tackajúceho sa interpreta
a jeho pesničky. Často ma zaujal, nie
svojím zjavom, ale tým, že spieval
menej známu, ale zaujímavú ľudovú
pieseň, ktorú som naplno vnímal,
keď prechádzal okolo a ktorá pomaly doznievala spolu s jeho tackavým
odchodom. Nakoniec ju zahalila
tma, nastalo hlboké ticho letného
večera, so žiariacimi hviezdami na
tmavej oblohe, ktoré mi svojou výnimočnosťou pripomínalo pominuteľnosť danej chvíle – bola tu a odišla,
aby sa opäť vynorila dnes ako vzdialená spomienka na nádherne tvorivú
dobu nášho hudobného sveta Ľubietovej, ktorým sme vtedy s nadšením
putovali.

Bigbítová skupina „The Rovers“

V druhej polovici 6O-tych rokov
sa v Ľubietovej sformovala nová kapela The Rovers (Tuláci) v klasickom

17

The Rovers : (zľava) Miloš Kordík, Janko Jančík, Julo Jančík a Janko Tokár pri nácviku

18

l

Ľubietovské   noviny

December 2019	Ročník III. l Číslo 4

Ako sme stavali pomník
Jozefovi Messerschmidtovi?
Štefan Drobný, tajomník Sväzu
(pokračovanie)
Roku 1925 poslucháči notárskeho naukobehu spolu s nebohým
vládnym radcom Pavlom Poničanom, dr. Rosenauerom a inžinierom Vinařom na svojej študijnej
ceste na Moravu navštívili i vzorne
zariadený ústav choromyseľných
v Kroměříži, v ktorom sme spoznali
i nebohého kolegu Messerschmidta. Bol na pohľad spokojný, tešil sa
návšteve krajanov, žartoval s nami,
a len keď sa jeho starý priateľ, nebohý vládny radca Poničan spýtal
na jeho rodinu, tu znenazdania
zvážnel, oči sa mu sperlili slzami
a my, hoci sme nepoznali pravú
príčinu jeho utrpenia, videli sme,
že spomienka na rodinu vyvolala
v jeho chorej duši krvácajúce rany.
Rozlúčili sme a sa a vo víre každodenných starostí zabúdali sme na
toto stretnutie. Len keď dôstojný
pán Jozef Kačka, rím. – kat. farár
a profesor na odpočinku, spolubojovník a spolutripeľ Messerschmidtov, uverejnením svojich
„Rozpomienok“ dal nám nazrieť
do udalostí a spoločných snažení

Jozef Messerschmidt – slovenský
vlastenec a mučeník za práva
slovenského ľudu

50 Kč, bol návrh na taký šľachetný
cieľ aj 100 Kč. Asi tridsiati notári sa
poskladali aj po 100 Kč. Keď návrh
si osvojilo i valné shromaždenie
Sväzu, zažiadali sme o povolenie
sbierky na vybudovanie pomníka,
začali sme sbierku na celom Slovensku a dnes môžeme s radosťou
konštatovať, že vďaka porozumeniu všetkých kolegov sbierka
skončila sa s očakávaným výsledkom. Výsledok sbierky už i s úrokmi vykazuje Kč 47 450. Na našich
hárkoch darmo by sme hľadali vedúcich činiteľov nášho hospodárskeho a obchodného života, nieto
anoi bohatých jednotlivcov z radov
poprevratových zbohatlíkov, ale
sosbieraná suma sa skladá z koruniek chudobných notárov, učiteľov
a kňazov a z halierov chudobného
slovenského pospolitého ľudu. Pri
tejto príležitosti nemôžem nespomenúť vzácneho priateľa nášho
stavu, významného slovenského
spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, ktorý od prvopočiatku našej
akcie nám bol ochotným radcom
a podporovateľom našich snáh. Na
hmotne podporenie nám prenechal knižné vydanie drámy „Blúz- u

Na pohrebe Jozefa Messerschmidta

Model F. Motošku

.Ale ani vtedy sme si neuvedomili
ešte svoju vlasteneckú povinnosť.
dozvediac sa o jeho smrti, napísal
som do júlového čísla Administratívneho vestníka z roku 1931
posmrtnú spomienku a navrhoval
som uctiť jeho pamiatku dôstojným pomníkom. Predložil som svoj
návrh, konkretizovaný po dohode
s príbuznými a spisovateľom Gregorom Tajovským, predsedníckej
rade Sväzu, ktorá na svojom za-

sadnutí dňa 19.3. 1932 v Trenčíne jednohlasne sa uzniesla uctiť
pamiatku kolegu Messerschmidta,
previezť jeho telesné pozostatky
do rodnej zeme a vybudovať mu
dôstojný pomník. Návrh prešiel
i v správnom výbore v Žiline dňa 6.
Mája 1932, kde pochybovali o zdare sbierkovej akcie na pomník boli
rozptýlené u nás iste nebývalým
a zriedkavým spôsobom. Pokladník odporúčal zvýšiť členské na

Model Ľ. Majerského
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u nivci“ a časť z utŕženej ceny jeho
spisov, ktoré náš Sväz umiestnil do
obecných knižníc. Na zhotovenie
pomníka Messerschmidtovi vypísali sme užší súbeh, do ktorého sme
vyzvali akademických sochárov: A.
Kováčika, L. Majerského, Fr. Motošku, V. Ihrinského a J. Pospíšila. Na
súbehu sa zúčastnili len traja: Ihrinský, Motoška, Majerský a porota,
v ktorej zasadali pp. Jozef Gregor
Tajovský, Martin Benka, akad. maliar, A. Okolicsányi, predseda Sväzu, Ľ. Fuzák, prvý nám., predseda
J. Gašparík, druhý nám. Predseda,
R. Roštár – zástupca obce Ľubietovej a Št. Drobný – tajomník Sväzu
uznala za najlôepší návrh V. Ihrinského, ktorému bolo zhotovenie
pomníka zadané. Ihrinského pomník predstavuje Messerschmidta
v nadživotnej veľkosti, ako on celou svojou postavou naznačuje neohrozenosť, výbojnosť, ušľachtilé
snahy za spravodlivosť ľudu, ktorý
v hlavnej osobe mal záštitu a ktorá
je symbolicky dobre, srozumiteľne
naznačená v kľačiacej žene s dieťaťom, ktorú osoba Messerschmidtova svojim plášťom (symbolicky)
ochraňuje, zatiaľ čo ľavou rukou
svoje prsia odhaľuje a vystavuje
proti náporu utlačovaného ľudu.
Jeho telesné pozostatky boli
prevezené do Ľubietovej v rámci
dôstojnej slávnosti 5. novembra
1933.
Zdroj: Administratívny vestník
- Odborný časopis sväzu obecných
a obvodných notárov na Slovensku.
1. júna 1934
J. M.

Model V. Ihrinského
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Milovaní
Niekoľko rokov dozadu som si
všimol, ako jeden starý kňaz slávil
polnočnú sv. omšu. Na začiatku v tichu a pri zažatých sviecach prinášal s veľkou bázňou sochu malého
dieťaťa Ježiša zabaleného v plienke
pred oltár. Keď sa otočil s malým Ježišom k ľuďom, s rozochveným hlasom už 2000 rokov starými slovami
anjela povedal: „Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá patrí 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.“ /porov. Lk 2,10-12/
V jeho hlase bolo cítiť, že táto udalosť sa ho hlboko dotýkala. V jeho
rozochvenom hlase bolo cítiť radosť, nádej, veľké očakávanie, ale
aj upokojenie. Keď slúžil polnočnú
svätú omšu bolo cítiť, že slávnosť
Narodenia Pána sa ho veľmi dotýka.
A keď skončil a na záver pri jasličkách v tme kde sa len mihotali svetielka sviečok sme spievali Tichú
noc, všimol som si, že z jeho očí
tiekli slzy. Uvažoval som nad tým.
Chcel som sa ho opýtať na jeho slzy,
ale neurobil som to. Keď sme vyšli
s chrámu vytratil som sa spomedzi
ľudí a v tichu som kráčal domov
pohnutý tým, čo som pred chvíľou
počas polnočnej sv. omši zažil. Ako
by som si chcel tú krásu zo slávenia
Narodenia Pána ešte stále uchovať
v srdci. V mysli som spomínal na
pekné okamihy, ktoré som v tento deň Narodenia Pána prežil ako
dieťa so svojimi rodičmi a starými
rodičmi. Nasával som akoby znova
atmosféru Vianoc, ktorá bola preplnená spomienkami, ktoré sa už nevrátia. Zrazu som si však uvedomil,
ako starý kňaz pri sv. omši s veľkou
bázňou oznámil Narodenie Pána.
Tie slová mali hĺbku. V tých slovách
nebola len spomienka na svojich
najbližších, ktorí už nie sú medzi
nami. Ale v tých slovách tento starnúci kňaz vyjadril to, čo vo svojom
živote pochopil. Že práve v tento
deň sa fyzicky prejavila Božia láska
voči celému ľudstvu, ktoré nebolo
schopné objaviť a pochopiť veľkosť Božej lásky a jeho starostlivosti
o človeka. Ktoré nedokázalo v čase
prečítať jeho zámer, že ho stvoril
z lásky pre lásku na svoj obraz len
preto, lebo sa chcel so svojou láskou, prejavujúcou sa mnohorakým
spôsobom podeliť. A práve v tento výnimočný deň, ktorý si vďaka
pastierom každý rok pripomíname
začína ľudstvo chápať, že stelesnená Božia láska – Boh – Mesiáš – Vykupiteľ – Ježiš je ten, ktorý pomáha
znova nájsť ľudstvu cestu k svojmu
Bohu. Ježiš sa nám neukázal ako
Pán a mocný vladár, ale ako malé

bezbranné dieťatko, ktoré sa v dôvere vkladá ľudstvu do rúk. Robí
to preto, aby ľudské srdcia pri pohľade na neho zmäkli. Aby zatúžili
po osobnom vzťahu plného lásky
a nehy, ako ju nachádzame medzi
rodičmi a ich dieťatkom. Aby potom
keď príde čas, svoju lásku ešte viac
umocnil vyzdvihnutý na kríži, kde sa
ako zmierna obeta ponúka svojmu
Otcovi za celé ľudstvo a prosí o odpustenie za všetku neveru, nelásku,
za chvíle keď ľudstvo zabudlo čo je
zmyslom jeho existencie a Kto je
Cieľom ľudského života. Skutočný
domov totiž ľudstvo nemá na tomto svete, ale pri svojom Stvoriteľovi, nekonečnej dobrotivej Láske,
ktorú už budeme môcť vidieť z tvá-

re do tváre a vytvoriť s ním trvalé
spoločenstvo, kde všetok smäd
ľudského srdca bude navždy uhasený. Apoštol Pavol napísal: „Ani
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani
do ľudského srdca nevystúpilo, čo
Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“.
/1 Kor 2,9/ Nedá sa to opísať. Tak
to bude nádherné. Ten starý kňaz
si uvedomoval, že v ľudskom živote
je mnoho biedy, ktorá sa prejavuje ako zlo v rozličných podobách
a ktoré vychádza z ľudského srdca,
ktoré sa slobodne preň rozhoduje. Dôsledky sú však strašné. Keby
sme ich mali začať vymenovávať ani
zďaleka by nestačili riadky našich
Ľubietovských novín. Ľudstvo sa
doslova zamotalo do tmy, z ktorej
nevedelo nájsť cestu von. A Ježiš?
Keď prišiel, osvetlil túto tmu ako
plamienok, ktorý rastie viac a viac
a pohlcuje svojím milosrdenstvom
všetku tmu. Milovaní, to je podstata sviatkov Narodenia Pána. Boh sa
nám zjavil a osobitným spôsobom
sa nás ujal. V jeho svetle je naraz
zreteľne vidieť cestu k záchrane celého ľudstva. Je teraz už len na nás
či uchopíme Kristovu ruku záchrany
a spolu s ním, na ním osvetlenú cestu vykročíme.
Požehnané Vianočné sviatky veľa
pokoja a radosti z príchodu Božieho
Syna na svet a požehnaný Nový rok
2020 vám všetkým zo srdca praje
a v modlitbe vyprosuje
váš Martin Uhrík,
farský administrátor v Medzibrode

Narodenie Pána (obraz malého Ježiša z reštaurovanej vitráže z kostola
sv. Márie Magdalény v Ľubietovej)
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Vianočné priania Michal priniesol do Ľubietovej víkend aktivít
Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie
z každodenných stresov. Nech sa
tento úžasný čas dotkne vašich
sŕdc a naplní ich niečím špeciálnym. Želáme vám toľko šťastia
a odhodlania, ako si želáte v tých
najodvážnejších snoch.
Vaša redakčná rada

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa
koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe
milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško
cinká, každému sa splní túžba,
aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k štedrovečernému stolu.
Tak ako nový kvet naplní váš domov vôňou a krásou,
nech Nový rok 2020 naplní váš
život radosťou a láskou.
FSk Debnár

Tak sa dá nazvať Michalský víkend
v Ľubietovej. Deň po jarmoku 29. 9.
2019 sa v Ľubietovej konalo športové zážitkové podujatie, ako prémiový ročník bežeckých pretekov O permoníkov kylof. Začalo sa behom
permoníkov na 200 m, pokračovalo
sa zbieraním bodov do Marahton BB
miniTour s deťmi od 6 do 10 rokov
na 600 m trati, štafeta 2x2,5 km, 5
km hobby beh a 10 km hlavný beh
uzatvoril pestrú ponuku kategórií.
V Cieli boli odovzdávané medaily a občerstvenie. Trasa viedla cez

Močilie na Podlipu, pokračovala cez
nádherný ľubietovský chotár s úžasným výhľadom na okolité majes-

Inšpirácie na

tátne hory. Toto podujatie nieslo aj
podtitul „Beh za baníckou históriou“
a malo za úlohu nielen preveriť sily

účastníkov, ale aj priblížiť banícku
históriu kedysi bývalého kráľovského slobodného mesta Ľubietová.

vianočné dekorácie

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočnú večeru, čo nemá chybu.
Hromadu darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
Nech vám rok 2020 prinesie veľa
príležitostí na zrealizovanie vašich snov, znovuobjavenie vašej
sily, posilnenie vašej pevnej vôle
a šťastia z jednoduchých radostí,
ktoré robia váš život úžasný.
Poslanci obecného zastupiteľstva

Všetkých
srdečne
pozývame
20. decembra 2019 o 17.00
hod. na predvianočný ekumenický

Pranostiky na mesiac december
Keď je december studený, je vždy
s úrodným rokom spojený
Čo v decembri nespravíš, v januári
nedohoníš
Keď si Lucia na mena háby zablatí,
v januári si ich prať bude

Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude
mračné
Štedrý večer jasný každému je milý,
dá vraj Pán Boh vína, požehná
v obilí

benefičný koncert do evanjelického
kostola v Ľubietovej.
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