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Zdar Boh!

Príhovor
šéfredaktorky

Slobodné kráľovské banské mesto Ľubietová 1379-1886

21. mája 2022 OZ Libetha – Ľubietovský banícky a hutnícky spolok v spolupráci s obcou Ľubietová
zorganizovali už 10. Ľubietovský
banícky a hutnícky deň. Je to kultúrno spoločenské podujatie, ktorým
si návštevníci a členovia baníckych
spolkov pravidelne pripomínajú

a oslavujú historické tradície a kultúrne dedičstvo miest a obcí. Banícky sprievod tvorený zástupcami
baníckych spolkov a záujmových
skupín vždy upúta pozornosť a nebolo to inak ani tento rok.
Pokračovanie na 2. strane u

Milí naši čitatelia,

tak sa pýtam sama seba, čím začať. Po náhodných rozhovoroch
s občanmi po vydaní minulého
čísla Ľubietovských novín som
sa rozhodla, že s ohľadom na
Redakčnú radu novín, ktorá stála
pri ich zrode, ale aj na tú súčasnú
vám chcem povedať, že do našich obecných novín nikto nemá
zakázané prispievať. Sťažovať by
sa mohli tí, ktorým sme príspevky neuverejnili a takí boli, no
dôvody neuverejnenia sme si navzájom vydiskutovali. Ale ideme
ďalej a budeme sa snažiť prinášať
vám informácie zo života v obci,
zaujímavosti, niečo z histórie,
športu a kultúry. Práca na tvorbe
novín je zaujímavá, no súčasne
aj náročná. Okrem pochvaly sme
vystavení aj kritike, každý chce
niečo iné a kritický pohľad nevie
zvládnuť každý. Nie všetka kritika
je na škodu. Veľakrát nás posunie
dopredu a mnoho nás naučí. Preto, ak sa objaví v novinách aj kritickejší príspevok, nehnevajte sa,
je to len uhol pohľadu. Skúste sa
nad tým zamyslieť.
Podľa názoru šéfredaktora
časopisu Obrana sú Ľubietovské
noviny dynamické, pestré a zachytávajú život v obci na solídnej
úrovni a bolo by fajn viac otvoriť
riešenie miestnych problémov.
Sme v roku komunálnych volieb a čaká nás volebná jeseň.
Chcete byť spokojní so svojou
obcou, v ktorej žijete, nestačí kritizovať spoza brány a len sa nečinne prizerať. Zapojte sa aktívne
do diania v obci, zúčastňujte sa
brigád alebo len jednoducho
odstráňte skládky z verejných
priestranstiev, pokoste trávnik
pred svojim domom a vo voľbách
prejavte slobodne svoju vôľu.
Ide leto, máme pred sebou dovolenkové obdobie, preto vám
prajem, aby ste načerpali veľa
nových síl, energie a oddýchli si
od každodenných starostí.
Jana Majerová
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u Pokračovanie z 1. strany
Okrem tradičných baníckych
rituálov a hier baníkov z baníckych spolkov a cechov Slovenska
bol v parku pripravený kultúrny
program. Okrem folklóru z neďalekých Strelník, zazneli známe tóny
populárnych piesní v podaní Gizky Oňovej, ktorá si získala srdcia
mnohých divákov. Nechýbali sprievodné akcie, ako výstava keramiky

z Ľubietovej, výstava s názvom Ľubietovské chránené zvieratá, Banskobystrický geopark. Atmosféru
tradičnosti a autentickosti umocnil
bohatý remeselnícky jarmok v parku. Na slnkom zaliatom námestí
sa počas dňa šírila dobrá nálada
a priateľská atmosféra bola zárukou, že o rok sa na tomto podujatí
stretneme zas.
J. M.
Foto S. Pupalová

Turistická sezóna otvorená
Slávnostné otvorenie interaktívneho modelu banskej veže ĽUBOR.

30. apríla 2022

Vysádzanie posvätnej lipy
Prebúdzanie permoníkov
30. apríla 2022 OZ Libetha otvorila v poradí už 10. letnú turistickú
sezónu Náučného banského chodníka v Zelenej vode na Podlipe.
Tento ročník bol zvlášť zaujímavý,
pretože návštevníkov čakal bohatý
sprievodný program. Začal slávnostným ceremoniálom, ktorého
súčasťou bol výstrel z mažiara, vysadenie posvätnej lipy a sprievod
k ťažnej veži ĽUBOR. Prechádzka

Sprievod

banským chodníkom bola obohatená o odborné komentovanie. Zaujímavosťou podzemia interaktívnej
veže bola prehliadka minerálov.
Nechýbala ukážka historickej tavby a odlievanie do foriem, tvorivé
dielne pre deti a mnohých zaujala
výstava umeleckých výtvarných
diel Simanart.
J. M.
Foto S. Pupalová

Podzemie ťažnej veže Ľubor –
minerály

Slávnostné otvorenie ťažnej veže Ľubor
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Výpis z uznesení zasadania
obecného zastupiteľstva
25. februára 2022

Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva
Hlavná kontrolórka: Tatiana Jancurová
OcZ 30 – 1/2022 – schvaľuje program zasadania OcZ.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 30 - 2/2022 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 30 – 3/2022 – volí návrhovú komisiu.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 30 – 4/2022 – berie na vedomie správu o plnení uznesení predloženú
hlavnou kontrolórkou obce.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 30 – 5/2022 – schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Ľubietová č. 1/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou T. G.
Masaryka, Ľubietová.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 30 – 6/2022 – berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov,
ktorou sa upravili prenesené kompetencie, finančné dary

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
7 413,00
4 143,00
1 754,00
13 310,00

Úprava výdavkov o:
9 167,00
4 143,00
0,00
13 310,00

Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 30 – 7/2022
I/ berie na vedomie
návrh na zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonaním rozpočtového opatrenia
č. 2/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne
povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa predloženého návrhu:

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
0,00
0,00
0,00
0,00

Úprava výdavkov o:
4 156,00
1 240,00
0,00
5 396,00

II/ schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č.
2/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne
povolené prekročenie príjmov a výdavkov

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
0,00
0,00
0,00
0,00

Úprava výdavkov o:
4 156,00
1 240,00
0,00
5 396,00

Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 30 – 8/2022
A. berie na vedomie
žiadosť Michala Beličku o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Ľubietová parc.
KN E 2569, trvalo trávnatý porast, o výmere 6732 m2.
B. súhlasí
S predajom časti obecného pozemku na parc. KN E 2569, trvalo trávny
porast o výmere cca ............... m² podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to formou priameho predaja –
konaním o cenových ponukách, a to minimálne za cenu určenú znaleckým
posudkom.
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Žiadosť bude opätovne prerokovaná po vypracovaní geometrického plánu
za účasti obce a znaleckého posudku, ktoré budú slúžiť ako podklad k zverejneniu zámeru predaja.
Proti : Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva
Nehlasoval : Katarína Resutíková Mandyčevská
Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 30 – 9/2022
A. berie na vedomie
žiadosť Miroslava Danielisa o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Strelníky
parc. KN C 861/1, lesný pozemok, o výmere 23422 m2.
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne nehraničí s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľa.
C. súhlasí
S vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré budú
slúžiť ako podklad k zámeru predaja pozemku.
Proti: všetci. Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 30 – 10/2022
A. berie na vedomie
žiadosť Branislava Veselovského o odkúpenie časti pozemkov v k.ú. Ľubietová parc. KN E 3452, trvalo trávny porast, o výmere 7205 m2 a parc. KN E
3455, lesný pozemok, o výmere 37529 m2 .
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve
žiadateľa.
C. súhlasí
S predajom časti obecného pozemku na parc. KN E 3452, trvalo trávny porast a parc. KN E 3455, lesný pozemok o výmere cca ............... m² podľa § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Ide o vysporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy.
Žiadosť bude opätovne prerokovaná po vypracovaní geometrického plánu
za účasti obce, znaleckého posudku, ktoré budú slúžiť ako podklad k zverejneniu zámeru predaja.
Proti: všetci. Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 30 – 11/2022
I/ berie na vedomie
doručenú jednu cenovú ponuku od záujemcu na kúpu pozemku parc. KN C
575/17 na základe zverejneného zámeru predaja.
II/ schvaľuje
s predajom pozemku v k.ú. Ľubietová parc. KN C 575/17, trvalo trávnatý
porast o výmere 584 m2, ktorá bola vytvorená GP č. 45308381-247/2021
zo dňa 19.10.2021 pre Michala Mochnáča bytom Ľubietová 734 podľa §
9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na za cenu 9,11 €/m2.
Zámer predaja a podmienky predaja boli odsúhlasené Uznesením č. OcZ
28 – 20/2021 zo dňa 10.12.2021. Záujemca zároveň uhradí výdavky na
vypracovanie geometrického plánu, znaleckého posudku a výdavky na
vklad do katastra.
Za: Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Ján Turčan, Proti : Pavol
Šimun, Bc. Zdenko Urva, Zdržal sa : Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová,
Katarína Resutíková Mandyčevská.
Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 30 – 12/2022
I/ berie na vedomie
opätovnú žiadosť Doga Cars s. r. o., Banská Bystrica o prenájom časti budovy súpisné číslo 91 (autodielňa) a žiadosť Dana Mandyčevská, Ľubietová
o pokračovanie v prenájme priestorov na adrese J. J. Kmeťa 90/92 v účele
nájme autodielňa pre žiadateľa.
II/ schvaľuje
Zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce na prenájom
časti budovy súpisné číslo 91, J. J. Kmeťa 90/92 o výmere 121 m2 a to
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zachovania kontinuity a potreby prevádzky autodielne v obci pre Doga Cars
s. r. o., Banská Bystrica za cenu mesačného nájmu vo výške .................... €/
m2 ročne bez nákladov na energie a iných nevyhnutných výdavkov súvisiacich s predmetom prenájmu.
Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru obce na prenájom nebytových priestorov.
Proti : Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva
Zdržal sa: Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka
u
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u Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 30 – 13/2022
A. berie na vedomie
žiadosť Branislava Štefánika, Banská Bystrica.
B. schvaľuje
preplatenie materiálu na zhotovenie kanalizácie na Močilí v sume 4993,42 €.
Proti: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva, Zdržal sa : Katarína
Resutíková Mandyčevská
Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 30 – 14/2022
A. berie na vedomie
žiadosť Ľubice Gazdíkovej, Banská Bystrica.
B. schvaľuje
predbežné napojenie pozemkov na Čelienci na družstevný vodovod a predbežný súhlas s vecným bremenom na pozemkoch obce
Za: Bc. Jana Majerová, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva, Proti : Ing. Marián
Benka, Zdržal sa : Peter Kováč
Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 30 – 15/2022
A. berie na vedomie
žiadosť ZŠ s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová.
B. schvaľuje
finančný príspevok pre zamestnancov školy - originálnych kompetencií (MŠ,
školský klub detí a školská jedáleň) na odmeny vo výške 4968,60 €.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc.
Zdenko Urva
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 30 – 16/2022 - schvaľuje
zápis do kroniky obce za rok 2019.
Za: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc.
Zdenko Urva
Za. Všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 30 – 17/2022 - berie na vedomie
Správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce v zmysle plánu
kontrolnej činnosti obce za 2. polrok 2021.
Za: Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva, Zdržal
sa : Ing. Marián Benka
Za: všetci.Uznesenie bolo prijaté
OcZ 30 – 18/2022 - berie na vedomie
Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 30 – 19/2022 - berie na vedomie
Zásady činnosti a odmeňovania Zboru pre občianske záležitosti obce Ľubietová.
Za: Všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 30 – 20/2022 - schvaľuje
Nevyplácanie odmeny pre poslancov za mimoriadne zastupiteľstvá v roku 2022
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Výpis z uznesení z mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva 7. apríla 2022
Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun,
Hlavná kontrolórka: ospravedlnená
OcZ 31 – 1/2022 – schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
Proti: všetci. Uznesenie nebolo prijaté

Výpis z uznesení zo zasadania
obecného zastupiteľstva
22. apríla 2022

Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko
Urva
Hlavná kontrolórka: PhDr. Tatiana Jancurová

OcZ 32 – 1/2022 – schvaľuje programu zasadania OcZ.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 32 - 2/2022 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za:
všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 32 – 3/2022 – volí návrhovú komisiu.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 32 – 4/2022 – berie na vedomie správu o plnení uznesení predloženú
hlavnou kontrolórkou obce.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 32 – 5/2022
A. berie na vedomie
žiadosť JKM ŽERIAVY s. r. o., Bystrá 162, Brezno o odkúpenie časti pozemku
v k. ú. Ľubietová o výmere 5 m ² na parcele KN E 3355, vedenej na LV 1670
na Obec Ľubietová.
B. súhlasí
so zámerom vysporiadania pozemku pod stavbou na parc. KN E 3355 o výmere 5 m² spôsobom podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a to s vlastníkom dotknutého nehnuteľného majetku. Nová parcela vznikla odčlenením z parcely KN E 3355
na základe geometrického plánu č. 52946317-125/202, overeného Ing.
Lenkou Cilíkovou dňa 22.12.2021 pod číslom 61-1245/2021, potvrdené
katastrálnym úradom.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 32 – 6/2022 – schvaľuje pre Obecné lesy s. r. o. Ľubietová prenájom
časti parcely KN E 1512 vedenej na LV 1670 pre Ivana Štefanovského, Terézie Vansovej č. 18, Banská Bystrica, na chov včiel. Za: všetci. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 32 – 7/2022
A. berie na vedomie
opakovanú žiadosť Branislava Veselovského o odkúpenie časti pozemku
o výmere 808 m² v k. ú. Ľubietová parc. KN E 3452, trvalo trávny porast,
o výmere 7205 m2 .
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve
žiadateľa.
C. súhlasí
S predajom časti obecného pozemku na parc. KN E 3452, trvalo trávny porast, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Ide o vysporiadanie pozemku pod stavbou
vo vlastníctve žiadateľa.
Žiadosť bude opätovne prerokovaná po vypracovaní geometrického plánu
za účasti obce, znaleckého posudku, ktoré budú slúžiť ako podklad k zverejneniu zámeru predaja.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 32 – 8/2022
A. berie na vedomie
žiadosť Lenky Pukanovej, Emílie Olerínyovej a Milana Olerínyho o dlhodobý prenájom časti pozemku v k.ú. Ľubietová parc. KN C 599/12, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 402 m2.
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve
žiadateľa.
C. súhlasí
so zámerom prenájmu časti obecného pozemku KN C 599/12, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 402 m2 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zároveň stanovuje cenu ročného prenájmu vo výške ........... eur /m² a stanovuje dobu nájmu ...... rokov.
Proti : Ing. Marián Benka, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan, Bc. Zdenko Urva
Zdržal sa : Bc. Jana Majerová, Peter Kováč
Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 32 – 9/2022
A. berie na vedomie
žiadosť Mateja Kubiša, Zábava 616/39, Ľubietová o prenájom nebytového
priestoru nachádzajúceho sa na parcele 574/42 v k. ú. Ľubietová o výmere
62 m² za účelom parkovania vozidla.
B. súhlasí
u
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u so zámerom prenájmu časti nebytového priestoru nachádzajúceho sa vo vlastníctve obce na parcele 574/42 v k. ú. Ľubietová o výmere cca ......... m ² (účel
garáž, sklad, bez kotolne) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov formou konania o cenových ponukách najvyššie doručenej ponuke na základe zverejneného zámeru prenájmu.
Zároveň stanovuje cenu ročného prenájmu minimálne vo výške ........... eur
/m² a stanovuje dobu nájmu ...... rokov.
Proti: všetci. Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 32 – 10/2022
A/ berie na vedomie
žiadosť Miloša Potančoka, ul. Nová Zábava č. 463/1, Ľubietová.
B/ schvaľuje
odpredaj parcely KN C 610, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2,
KN C 613, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 32 m2 a KN C 614, orná
pôda, o výmere 356 m2, k.ú. Ľubietová, ktoré boli ohodnotené znaleckým
posudkom č. 193/2020 vypracovaným znalcom Ing. Petrom Rafajom na
cenu 3588,00 €. Parcely sa nachádzajú v tesnej blízkosti nehnuteľností kupujúceho, čo sa považuje za dôvody osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Kupujúci Miloš Potančok nar. 15.3.1966, trvale bytom ul. Nová
Zábava č. 463/1, Ľubietová. Kupujúci zaplatí 350,- € za vypracovanie geometrického plánu, 130,- € za znalecký posudok a 66,- € poplatok za návrh
na vklad.
Zámer odpredaja predmetných pozemkov bol schválený Uznesením č. OcZ
15 – 6/2020 zo dňa 4.9.2020 a bol následne zverejnený.
C/ ruší
Uznesenie č. OcZ 16-9/2020 zo dňa 29.10.2020.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 32 – 11/2022
schvaľuje
prebytočnosť hnuteľného majetku obce, osobný automobil Peugeot Partner, ktorého účtovná zostatková hodnota je 0 eur a následný odpredaj za
cenu minimálne 300,- €, a to formou konania o cenových ponukách najvyššie doručenej ponuke na základe zverejneného zámeru predaja.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 32 – 12/2022 - schvaľuje
prebytočnosť hnuteľného majetku obce, nákladný automobil Avia skriňová na prepravu osôb, ktorého účtovná zostatková hodnota je 0 eur a následný odpredaj za cenu minimálne 4000,- €, a to formou konania o cenových ponukách najvyššie doručenej ponuke na základe zverejneného
zámeru predaja.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 32 – 13/2022 - schvaľuje
vymenovanie p. Jozefa Rosenbergera za konateľa spoločnosti OCP s. r. o.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 32 – 14/2022 - žiada
starostu obce Ing. Pavla Zajaca zvolať mimoriadne valné zhromaždenie
spoločnosti OCP s. r. o. v zákonnej lehote, najneskôr do 10.06.2022.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Výpis z uznesení z mimoriadneho zasadania obecného
zastupiteľstva 28. apríla 2022
Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva
Hlavná kontrolórka: ospravedlnená
OcZ 33 – 1/2022 – schvaľuje programu zasadania OcZ.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 33 - 2/2022 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 33 – 3/2022 – volí návrhovú komisiu.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
OcZ 33 – 4/2022
schvaľuje
A/ uzavretie Zmluvy o dielo č. LB-1/2021 na základe vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona verejnom obstarávaní na realizáciu schváleného projektu spolufinancovaného z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP,
v rámci výzvy č. OPKZP -PO4-SC431-2021-68.
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Zhotoviteľ: DE - AQUA, s. r. o., Hrdinov SNP 5713, Martin 036 01
Cena diela: 151 105,37 eur
Predmet zmluvy: stavebné práce v rámci realizácie projektu s názvom
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Centrum voľného času Ľubietová“, parcela č. 219, k. ú. Ľubietová.
B/ podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2021-68/BUF9o NFP na realizáciu vyššie
uvedeného projektu.
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Centrum voľného času Ľubietová
Kód projektu v ITMS2014+ : 310041BUF9
Dodávateľ: DE - AQUA s. r.o., Hrdinov SNP 5713, Martin 036 01
Rozpočet: 151 105,37 €
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 33 – 5/2022
I/ berie na vedomie
návrh rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č. 3/2022
podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne povolené
prekročenie príjmov a výdavkov, podľa priloženého návrhu

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
0,00
139.293,00
0,00
139.293,00

Úprava výdavkov o:
0,00
151.106,00
0,00
151.106,00

II/ schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č.
3/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., konkrétne
povolené prekročenie príjmov a výdavkov

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
0,00
139.293,00
0,00
139.293,00

Úprava výdavkov o:
0,00
151.106,00
0,00
151.106,00

Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 33 – 6/2022
berie na vedomie
objem dodatočných prác nad rámec projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Centrum voľného času“, ktorý je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. OPKZP -PO4-SC4312021-68, predložených zhotoviteľom, spoločnosťou DE - AQUA, s. r. o.,
Hrdinov SNP 5713, Martin 036 01, v rozsahu prác vo výške 15.438. – EUR
bez DPH, t. j. 18.525,60 EUR s DPH.
B) schvaľuje
objem dodatočných prác nad rámec projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Centrum voľného času“, ktorý je spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. OPKZP -PO4-SC4312021-68, predložených zhotoviteľom, spoločnosťou DE - AQUA, s. r. o.,
Hrdinov SNP 5713, Martin 036 0, v rozsahu prác vo výške 15.438. – EUR
bez DPH, t. j. 18.525,60 EUR s DPH.
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie dodatku k Zmluve
o dielo č. LB-1/2021 zo dňa 29.12.2021 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve
o dielo č. LB-1/2021 zo dňa 2.2.2022, ktorého predmetom by bolo navýšenie ceny diela stanovené v Článku VI. Zmluvy o dielo č. LB-1/2021 zo
dňa 29.12.2021 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. LB-1/2021 zo dňa
2.2.2022 v zmysle dodatočných prác nad rámec, predložených spoločnosťou DE - AQUA, s. r. o., Hrdinov SNP 5713, Martin 036 01
Proti: všetci. Uznesenie nebolo prijaté
OcZ 33 – 7/2022 – schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubietová č. 2/2022 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Ľubietová do nájmu.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Z. Kútna

6

l

Ľubietovské   noviny

Jún 2022	Ročník VI. l Číslo 2

Deň otcov Deň matiek
12. júna 2022

8. mája 2022

Deň otcov je symbolický medzinárodný sviatok, ale čoraz populárnejší. Určite by sme sa mali
poďakovať otcom, ktorí si svoju
úlohu v rodine plnia zodpovedne.

Druhá májová nedeľa tradične
patrí našim mamám – súčasným,
budúcim, aj tým, ktoré tu už nie
sú, no navždy ostanú v našich
srdciach.

Mama aj otec sú pre deti od prvého dňa na svete zdrojom lásky,
bezpečia, vedomostí, zručností, či
obrazu o sebe samom. Deti chcú napodobňovať svojich rodičov a majú
ich za vzor. Dobrý otec je pre dieťa
obrovskou výhrou a úloha otca v živote dieťaťa je veľmi dôležitá. Preto
potešte svojich otcov a darujte im
zo srdca čo i len maličkosť. Určite
ich to poteší.
Všetko najlepšie oteckovia

Nedeľné popoludnie 8. mája sa
nieslo v znamení sviatku všetkých
mám. Kultúrna a školská komisia
pri tejto vzácnej príležitosti - sviatku Dňa matiek pripravila pre mamičky slávnostné popoludnie pri
kultúrnom programe našich detí
materskej a základnej školy, detí
Základnej umeleckej školy v Brusne, ktoré uvili pre mamičky kyticu
z básní a piesní. Spestrením programu bol koncert populárnych melódií v podaní kapely Dikobrass.
Touto cestou ďakujeme pani uči-

Vaša redakčná rada

Deň matiek v KD

Darček pre mamičky

Deň matiek v MŠ

teľkám za prípravu programu, deťom za krásnu výzdobu sály a nezabudnuteľný umelecký zážitok.
„Mama – všetka láska tu začína aj
končí.“
„Mama je tvoj prvý priateľ, najlepší priateľ a navždy priateľ.“
Jana M.

Deň matiek v MŠ

Okrsková súťaž dobrovoľných hasičov
12. júna 2022
U našich susedov v dedinke Povrazník sa v jednu krásnu nedeľu konala okrsková súťaž dobrovoľných
hasičov, ktorú zorganizoval domáci Dobrovoľný hasičský zbor pri

príležitosti 95. výročia založenia
DHZ. Členovia dobrovoľných hasičov z Ľubietovej na súťaži nemohli
chýbať.
Vďaka za pozvanie a gratulujeme všetkým víťazom
Autorka foto S. Pupalová

Naše dobrovoľné hasičky s trénerom

Výsledky súťaže:
Muži
Muži nad 35 r.
Ženy

1. M
 iesto DHZ Povrazník
2. Miesto DHZ Strelníky
3. Miesto DHZ Ľubietová
1. Miesto DHZ Ľubietová
1. Miesto DHZ Strelníky
2. Miesto DHZ Ľubietová

Ženy v akcii

s výsledným časom 103,31
s výsledným časom 111,81
s výsledným časom 122,05
s výsledným časom 118,81
s výsledným časom 152,23

Ročník VI. l Číslo 2

Ľubietovské   noviny

Jún 2022 l

7

Tradičné stretnutie vozidiel Škoda 1000 MB
4. júna 2022
Námestie v Ľubietovej v sobotu 4. júna ožilo vďaka tradičnému
stretnutiu vozidiel Škoda 1000 MB.
Pri príchode týchto „veteránov“ sa
v obci ozývali zvuky rôznych klaksónov, aby dali o sebe vedieť a tým
zároveň aj pozvali obyvateľov obce
na výstavu do obecného parku.
Tam si návštevníci podujatia mohli
zblízka pozrieť všetky autá, vypočuť
si piesne Karola Duchoňa v podaní
Igora Šimega a pri dobrom občerstvení zaspomínať na dobu slávy
automobilu Škoda 1000 MB.
J. M.
Autorka foto: S. Pupalová

Igor Šimeg a Viktor Svetlík

Brigádnická aktivita v rámci Dňa Zeme
23. apríla 2022
V prvom vydaní Ľubietovských
novín v tomto roku sme uverejnili príspevok o Dni Zeme s výzvou
o účasť na brigádnických aktivitách
zameraných na skrášľovanie životného prostredia v obci i priľahlom
chotári. Táto aktivita je dôležitá,
pretože sa urobí prospešná práca
pre obec a popri tom sa utužia aj
medziľudské vzťahy. Čo ma však
mrzí je, že vekový priemer brigád-

nikov bol dosť vysoký. To majú záujem o verejno prospešnú prácu iba
tí skôr narodení? Očakávala som
väčšie zapojenie zo strany našej
mládeže. Každý hovorí o tom, že
obec by mala podporovať mládež
v jej činnosti, treba im vytvárať
vhodné podmieky na ich všestranný
rozvoj - budovať športoviská, či detské ihriská a postarať sa podľa možnosti o rozvoj bývania pre mladých.
Ja sa však pýtam, čo je schopná
urobiť pre svoju obec mládež? Vedenie obce by určite rado privítalo

každú dobrovoľnú aktivitu občanov,
ktorá by smerovala k skrášleniu verejných priestranstiev, či k ochrane
životného prostredia.
Dajte nám o vašich aktivitách vedieť, veľmi radi to v Ľubietovských
novinách uverejníme.
Touto cestou ďakujem všetkým,
ktorí sa na brigade zúčastnili, ako
aj tým, ktorí naše životné prostredie chránia a starajú sa oň aj bez
toho, aby boli k tejto aktivite vyzývaní.
Jana M.
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Všimli sme si...

Bystré oko občana
Podľa podnetov, ktoré dostávame od občanov našej obce pri náhodných, či cielených stretnutiach
je vidieť, že si všímajú, čo je pekné,
no i to, čo by bolo treba opraviť, či
poriadiť na verejných priestranstvách. Ľubietová je krásna obec,
hodná povšimnutia a preto by sme
mali spoločne vyvinúť viac úsilia
o jej ďalšie zveľaďovanie. Posúďte
sami z fotodokumentácie, čo nás
trápi a čo by sme mohli urobiť pre
obec my. Teší ma, že pri stretnutiach so spoluobčanmi je zrejmé, že
sú ochotní pomôcť.

Park pred evanjelickým kostolom

J. M.

Detské ihrisko Huta – trampolína

Koleso – odtrhnutý asfalt

Park pred evanjelickým kostolom

Bočná stena obchodného domu na námestí

Kultúrny dom
V minulom čísle novín sme vás
informovali o úspešnom projekte, ktorý rieši zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných
budov.
Takouto budovou je u nás kul-

túrny dom. Realizácia stavby sa
začala prevzatím staveniska 6.
júna 2022. Prevádza sa izolovanie obvodových základov a zatepľovanie zadnej časti budovy.
J. M.

Most na Hrnčiarskej ulici

Práce na kultúrnom dome pokračujú

Most na Hrnčiarskej ulici
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Budeme cvičiť na čerstvom
vzduchu

„A bol večer
a bolo ráno:
prvý deň.“

viac sa scvrkáva a stráca svoj pôvodný krásny tvar. A upozorňuje
ju na nebezpečenstvo, ktoré je už
viditeľné. „No, ale nevyzeráš dobre. Pozri sa do tohto zrkadla. Odpoveď druhej bobule bola nepochopiteľná: „Tomu neverím. Nato
ti nenaletím.“ „Ale sa scvrkávaš,
vyschýnaš. Prestaň.“ Nescvrkávam
sa a nevyschýnam... hovorila druhá
bobuľa už veľmi sťažka a pokračovala už len pošepky, „to.... nie ... je
.... pravda......“ A nakoniec oddelená, úplne scvrknutá a vyschnutá
padá z viniča na zem.
Milovaní bratia a sestry, počínanie tejto druhej bobule nebolo múdre. Neodstrihujme sa od
viniča, ktorým je Kristus. On nám
dáva potrebnú miazgu čiže milosti prameniace z jeho veľkej lásky
k nám, ktoré potrebujeme, aby
sme mohli byť šťastní, čiže svätí,
mali zdravú dušu a čisté srdce,
ktoré je schopné milovať a obetovať sa pre druhých, aby sme tých
druhých urobili šťastných. To, čo je
najdôležitejšie, je ostať v Ježišovej láske. Neutekať pred ňou, ale
sa jej úplne otvoriť a prijať ju. Iba
s Ježišom dokážeme priniesť dobré a bohaté ovocie nášho života...
Uvažujme nad tým.
Prajem všetko dobré a v modlitbe vám všetkým vyprosujem veľa
Božích milostí.

čas letného oddychu nám po
roku opäť klope na dvere. Mnohí
z nás sa ho nevedeli dočkať, ale
konečne je tu. Ako dobre, - povieme si. Áno, oddych je dobrý
a potrebný pre každého jedného z nás. Možno ste tento rok
vzhľadom na všetky vonkajšie
okolnosti o niečo dlhšie rozmýšľali či plánovali, ako ho chcete
prežiť. A premýšľali ste aj o tom,
nakoľko sa budete venovať sami
sebe? Nemyslím teraz na zábavu, návštevu pamätihodností,
čítanie dobrej knihy, turistiku
alebo na kúpanie sa v mori –
hoci to všetko a mnohé ďalšie
užitočné aktivity majú v našom
živote svoje miesto. Ale oddych
nás má v konečnom výsledku
pripraviť najmä na to, aby sme
boli schopní ísť v živote ďalej:
aby sme neutekali sami pred sebou, pred druhými ľuďmi či pred
svojimi povinnosťami a záväzkami, ale boli správnym spôsobom
aktívni a produktívni. Aj keď sa
to na prvý pohľad nezdá, oddych
je v skutočnosti začiatok každej
dobre snahy, práce či úsilia. Božie slovo nás na to netradičným
spôsobom upozorňuje hneď na
začiatku. V 1. knihe Mojžišovej v 1. kapitole čítame správu
o stvorení sveta a píše sa tam
o jednotlivých dňoch. Zaujímavé sú slová: „A bol večer a bolo
ráno: prvý deň.“ Aj pri ostatných
dňoch nájdeme presne to isté
poradie – najprv večer a až potom ráno. Je to iné, akoby sme
čakali, však? My by sme povedali: najprv ráno, čo znamená aktivitu a až potom večer, keď je čas
na oddych. A tu zrazu počujeme
presný opak: začni oddychom.
Asi chápeme, že nejde o len tak
nejaký oddych. Ide o čas, v ktorom sa zastavíme a porozmýšľame nad sebou, nad svojimi
životnými prioritami a vzťahmi
(s Pánom Bohom aj s našimi
blížnymi). Sme tam, kde by sme
v živote chceli a mali byť? Ak sa
aspoň pokúsime odpovedať si
na túto otázku viac ako jedným
slovom, môže nám to dodať potrebnú silu, odvahu a múdrosť
pri návrate do „bežného“ života
– a to predsa stojí za to, či nie?
Prajem vám požehnaný čas oddychu, nech ho už strávite kdekoľvek.

Váš otec Martin Uhrík,
farský administrátor v Medzibrode

Mgr. Renáta Rényeiová

Jana M.

Moji milovaní

Pre zaujímavosť pripájam aj Ježišovo podobenstvo tak ako ho zaznamenal evanjelista Ján: „Ja som
pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na
mne neprináša ovocie, odrezáva,
a každú, ktorá ovocie prináša, čistí,
aby prinášala viac ovocia. Vy ste
už čistí pre slovo, ktoré som vám
povedal. Ostaňte vo mne a ja vo
vás. Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane
na viniči, tak ani vy, ak neostanete
vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom,
prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa
nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako
ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.“ /Jn15,1-6/
Všetci vieme, že ovocie je vyživované miazgou, ktorá prúdi
v rastline. To platí aj hrozne, ktoré
rastie na viniči. V katechéze, ktorú
som pustil deťom bol takýto rozhovor dvoch hroznových bobúľ
pripevnených na viničnom strapci. Prvá sa pýta tej druhej: „Hej, čo
to robíš? Prečo píliš stopku, kto-
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Milí spoluobčania,

Chlapci, ktorí sa venujú posilňovaniu a pravidelne navštevujú
Klub mládeže sa pustili do prípravy
osadenia vonkajších fitness strojov
na detskom ihrisku pred klubom.
Stroje budete môcť využiť nielen
na posilňovanie svalov, ale aj na
relaxačné cvičenia. Ulica Koleso po
ich osadení tak môže slúžiť ako plnohodnotné Centrum voľného času
pre deti aj pre dospelých.
V zdravom tele, zdravý duch – týmto heslom sa riadi čoraz viac ľudí.
Chlapci ďakujeme.

Pred nedávnom na hodine náboženstva, som na konci školského
roka niektorým mladším deťom
pustil animovanú katechézu,
v ktorej ma veľmi zaujalo spracovanie Ježišovho podobenstva
o viniči.

Jún 2022 l

rou si pripevnená k viniču? Prečo
sa snažíš odpíliť od viniča? Druhá
odpovedá: „Lebo ma nebaví visieť
na viniči. Chcem si robiť, čo sa mi
zachce a chcem sa osamostatniť.
Nepotrebujem vinič.“ „Ale potom
uschneš a zomrieš“, hovorí jej prvá.
„Ha, ha, ha. Nezomriem. Myslíš si,
že nemám rozum, alebo čo? Ph...
som predsa múdrejšia. Ja viem najlepšie, čo je pre mňa dobré. Umrieť,
to je hlúposť“, odpovedá druhá.
Prvá nalieha. „Umrieš.“ „Nie, neumriem“, odpovedá druhá. Dobre ti
radím, potrebuješ miazgu, oponuje
prvá. Naraz si však všimla, že čím
viac táto bobuľa píli stonku tým
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Ľubietová – hrdinovia a obete
2. časť
Prológ

Keď som sa v deň 77. výročia
oslobodenia Ľubietovej zúčastnil
na spomienkovej slávnosti kladenia vencov k pamätníkom padlých
v dvoch svetových vojnách, mal
som na bunde pripnutú modro-žltú
stužku vo farbách ukrajinskej zástavy. Jedna z účastníčok slávnosti
sa ma, ukazujúc prstom na stužku, s neskrývaným počudovaním
opýtala „A  to máš na čo?“ Vysvetlil som jej moju účasť s osudom
Ukrajiny, ktorá je spojená s dva
a polročným pracovným pobytom
na projekte EUv Kyjeve. Neskúmal
som, či to pochopila, tá otázka mi
stačila, aby som smutný odišiel
z onoho stretnutia. Cestou domov
som rozmýšľal, ako je možné byť
neúčastný s obeťami novej agresie,
s osudom matiek, ktoré na jednej
aj druhej strane konfliktu stratili
synov, osudom mladých vdov, ktoré stratili mužov a sirôt bez otcov
alebo obidvoch rodičov. Poznajúc
Ukrajincov a ich historické osudy
mi takýto postoj nepochopenia vojnovej situácie jednoducho prekážal. Pripomenul som si znova časť
textu z básne Krvavé sonety (Pavol
Országh Hviezdoslav 1919) „A  nad
tým v srdcelomnom bolestení / čo
prelejú sĺz biedne matere, / predčasné vdovy, siroty! / Mrk denný / im
oviv novým flórom kadere – / A čože
ľudstva rozplakaný génij?/ ten do
večnej sa tône uberie!“. Môj smútok
na tej slávnosti stretol Hviezdoslavovho „v tôni génia“.

O utrpení ešte raz

Z mojich niekoľkoročných pobytov v Bosne a Hercegovine a naposledy v Kosove s určitosťou viem,
že niet väčšieho ľudského utrpenia,
ako je utrpenie v čase vojen, keď
rodičia oplakávajú svoje mŕtve deti,
súrodenci súrodencov, priatelia
priateľov a milenci svoje lásky. Vojny sú najhoršie udalosti ľudských
dejín, ktorých výsledkom sú obete, ktoré sú umlčanými svedkami
tých, ktorí ich spôsobili. Obvykle
je utrpenie ľudí zovšeobecnené
do historických príčinností a ich
následkov. Mená obetí sa neskôr
objavia (ak vôbec) na pamätníkoch
a pamätných tabuliach, ktoré tieto
obete nemo pripomínajú nezúčastneným súčasníkom. Za každým menom existuje príbeh života, ktorý
trpiaci prežil od svojho narodenia
až do chvíle tragických udalostí,
ktoré sa náhle objavili a skomplikovali, alebo násilne ukončili jeho
životnú púť.

Svet opäť vo vojne

Prešli dve desiatky rokov a svet sa
nepoučil z utrpenia miliónov obetí
1. svetovej vojny. Prišla druhá a bola
opäť svetová a s trochou irónie vyzerala na jej začiatku dosť čudne kvôli
jej iniciátorom - kľúčovým ideológom a ich zvráteným predstavám
o nás, vo svete sebectva a ponižovania iných. Adolf Hitler a Josip V. Stalin sa najprv ako chlapci v krátkych
nohaviciach a bielych podkolienkach pohrali na spoločnom piesočku
v Poľsku, ktorý si vopred pekne kamarátsky v Moskve rozdelili Viačeslav Molotov a Joachim von Ribbentrop. Popriali si bojové úspechy vo
Francúzsku, Belgicku, Holandsku,
Poľsku, Československu a všade
inde, kde nemecký Wermacht vkročil a rovnako v Poľsku, Litve, Estónsku, Lotyšsku, Fínsku a Rumunsku
(Bessarábii), kde zavítala Červená
Armáda so svojím povinným „oslobodením“. Občas sa podozrievali,
niekedy spolu oslavovali, aby sa
nakoniec Adolf nahneval a napadol
Josipa (pod zámienkou likvidácie židoboľševizmu), ktorý sa tiež skryte
pripravoval na prepadnutie Adolfa
(pod ušľachtilou zámienkou „oslobodenia robotníckej triedy Nemecka
a neskôr Veľkej Británie od imperialistickej buržoázie“). Adolf ho však
o pár dní predbehol, čo Josipa veľmi prekvapilo a umožnilo Adolfovi
nečakanú „návštevu“ Josipa takmer
v Moskve. Veľký oheň vzplanul, bol
zrazu v celej Európe a rozšíril sa po
celom svete. Výsledkom tejto roztopašnej mocenskej hry spomínaných
diktátorov bola vojnová skaza sveta
a milióny nevinných obetí.

Ľubietová v druhej svetovej
vojne

O priebehu udalostí 2. svetovej
vojny v Ľubietovej existujú dobre spracované historické pramene
Mgr. Ľubomíra Šišiaka, a tiež knižne
publikovaný denník evanjelického
farára Ctibora Jána Handzu a Viery
Handzovej „Údely a údery“, ktorý
zachytáva deň po dni podrobný
priebeh udalostí v dobe Povstania.
Obidve publikácie poskytujú veľmi
dobrý prehľad o vojnových udalostiach, účasti, utrpení a obetiach obyvateľov Ľubietovej v čase Povstania.
Žiaľ, nezachovala sa pôvodná Kronika, ktorá by nepochybne, s istou
presnosťou, zaznamenala vojnové
udalosti.
Nám ako deťom 50-tych rokov sa
vojnové udalosti a história Povstania (SNP) rok čo rok pripomínali
ako povinná jazda osláv hrdinstva
partizánov. Preto naša povojnová
generácia vnímala tieto udalosti
poväčšinou cez vojnové filmy so-

vietskej proveniencie. Vystupovali
v nich odvážni hrdinovia so zbraňou
vztýčenou vysoko nad hlavou a my
sme si vytvorili predstavu, cez ktorú sme pochopili, že takí hrdinovia
okolo nás nie sú a nikdy neboli. Generácie našich otcov, ktorí vojnové
udalosti skutočne prežili, mohli nám
o nich rozprávať v rokoch po vojne,
avšak v dobe začiatkov komunizmu
a strachu skôr neradi na tie ukrutnosti spomínali. Neskôr, keď už
strach a nebezpečie sčasti pominuli
sme sa dozvedeli pravdu o Povstaní,
že nie partizáni ale vojaci Slovenskej armády organizovali a viedli
Povstanie a len neskôr, po jeho potlačení a ústupe do hôr sa niektorí
pripojili k partizánskym oddielom.
Naša predstava dobrých hrdinov,
„tých vztýčených na barikádach“
a zlých nemeckých okupantov naďalej pretrvávala. Vtedy ešte neboli
známe zverstvá Hlinkovej gardy pri
popravách v Nemeckej a Kremničke
a vraždenia pre niečo, čomu sme
vtedy nerozumeli ešte nenastalo.
Až niekedy začiatkom 60-tych rokov
naštudovali ľubietovskí divadelníci
hru Petra Karvaša „Polnočná omša“
a hrali ju tak presvedčivo, že cez
jednotlivé postavy sme začali rozpoznávať kto bol kto a čo robil v tej
pohnutej vojnovej dobe. Časom sa
objavili konkrétni vinníci, ale ich
obete zostali rozptýlené vo vzďaľujúcom sa zástupe zajatých vojakov
a partizánov, starcov a stareniek,
žien a deti putujúcich do koncentrákov. Smerovali na miesta, kde o ich
osude rozhodli iní, ktorí pri predstieranej viere v Boha a nenahraditeľnej služby pre národ ten koniec
vykonali. Navštívili sme pamätníky
postavené na miestach týchto hrozných tragédií (Kremnička, Nemecká).
Chýbali nám však reálne obrazy tých
hrôz, preto sme to intenzívne neprežívali. Vojna pre nás zostala len
virtuálnou udalosťou, ktorá sa rokmi
vzďaľovala, zostali hry na vojakov
a naše skvelé víťazstvá nad imaginárnym nepriateľom. A po nich sa
išlo domov najesť a spať.
Otec bol aktívny účastník Povstania a mama tiež pomáhala pri vynášaní zbraní na Prašivú a neskôr
sa o tých, pre nás hmlistých udalostiach, sami rozhovorili. Vtedy sa
začali z tej hmly pomaly vynárať postavy tých, ktorí v Povstaní bojovali
so zbraňou, aj tých, ktorí pomáhali
so zásobovaním a neskôr aj tých,
ktorí pomáhali len tak ľudsky – utečencom, ktorí sa nie vlastnou vinou
ocitli v ohrození života, na pokraji
vtedajšej spoločnosti. Na to sa dnes
po rokoch pozeráme ako na skutočné hrdinstvo, ktoré sa odlišuje od
hrdinov z „bojových filmov“ avšak

s pocitom ľútosti, že títo hrdinovia
už odišli, nie sú tu, aby nám porozprávali svoje osudy a udalosti s nimi
spojené.

Osudy nevinných

S odstupom času, keď som sa začal sa venovať historickým stránkam
života Ľubietovej sa mi dostali do rúk
archívne dokumenty z doby vojny
a Povstania a v archíve som si preštudoval rôzne nariadenia Slovenského
štátu ako v Ľubietovej zaobchádzať
so židovskými občanmi. Je to neuveriteľné čítanie a skutky, čo sa udiali
ľubietovským židovským rodinách
sú ťažko pochopiteľné. Žiadne krutosti, to ešte nie, ale ponižujúce povinné označenie obchodov nápisom,
ľudí žltou hviezdou, zákaz návštevy
školy atď. Ľudia predsa vedeli, že obchodníci sú Židia a predtým aj potom
chodili do Strelingerov, do Farkašov
a do Laxov nakupovať potraviny
a iné do domácnosti potrebné veci.
Nápisy na obchodoch a žlté hviezdy
na odevoch podstatu zabehaného
života nezmenili. A keď četníci vykonali súpis členov rodiny, (v Ľubietovej žilo v roku 1942 celkom 18 Židov,
v Banskej Bystrici 1221, v Radvani 71
a v Slov. Ľupči 38) bol počet židovských občanov štvrtý najpočetnejší
v Banskobystrickom okrese. Neskôr
nariadili spísať nehnuteľnosti Židov
a potom ešte, parafrázujúc Karla Kryla „bolo jim to málo a poručili dětem
....“ vykonať evidenciu „hnuteľného
majetku“. Ešte dnes sa v bystrickom
štátnom archíve z originálnych dokumentov dozviete, koľko mala ktorá ľubietovská židovská rodina tanierov, šálok na kávu, lyžíc a lyžičiek,
vidličiek, príborových nožov a iných
drobnosti. Osobitne sa registrovali
zlaté a strieborné predmety a pod.
Netreba dodať z akých dôvodov. (Mimochodom, predstavte si ako dnes,
len tak z ničoho nič, prídu k Vám do
domu neznámi ľudia urobiť evidenciu všetkého čo v dome máte.) Bola
to predohra hroznej tragédie, ktorá nasledovala a ktorú robili ľudia
ľuďom, bez bázne a hany ničili postupne ľudskú dôstojnosť budúcich
obetí.

Obete holokaustu z Ľubietovej

Je to smutne desivý zoznam nevinných ľudí, ktorí boli zbavení dôstojnosti, ľudských práv a slobôd, a to
všetko nestačilo a museli byť umučení. Tu je ich krátky osud:
Emil Farkaš s manželkou, obchod
miešaného tovaru, horný koniec Ľubietovej, deportovaní a umučení
Jakub Strelinger s manželkou,
obchod miešaného tovaru, dolný
koniec Ľubietovej, deportovaní
a umučení
u
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2. svetovej vojny
u

Kornélia Laxová, vdova, obchod
so zmiešaným tovarom (rádiopríjmače), deportovaná a umučená
Alexander Lovy, (povolanie neuvedené), osud neznámy
Viliam Berger s manželkou,
kožušník, otec 11 detí, v marci 1942, podobne ako 5 ich detí,
transportovaní do koncentračných
táborov a zavraždení
Zoltán Barta s manželkou, dlhoročný lekár v Ľubietovej, ktorý tesne
pred vojnou konvertoval na evanjelika. Zachránil sa.

Udalosti pokračovali

Na začiatku roku 1945, hneď
po novoročných želaniach šťastia
a všetkého dobrého, prišlo do dediny ďalšie nešťastie. Nad pílou zastrelili partizáni nemeckého veliteľa
kapitána Dr. Steinbucha a po zajatí
maďarskej delostreleckej batérie 8.
januára 1945 v obecnom parku na
výstrahu obesili troch občanov zo
Strelník a jedného zajatca, označených za partizánov. A prišlo ďalšie
nešťastie, najsmutnejší deň Ľubietovej, keď 13. februára 1945 nemeckí
vojaci zajali v obci všetkých mužov
vo veku od 16 do 60 rokov a v počte
viac ako 200 ich transportovali do
Nemecka. Mnohí z nich sa domov už
viac nevrátili a nedožili sa skončenia
vojny. Ako uvádza Mgr. Ľubor Šišiak
vo svojich publikáciách, v okolí obce
Ľubietová padlo celkom 203 vojakov
a partizánov. Z radov občanov prišlo
o život 19 a do koncentračných táborov bolo odvlečených 5 židovských
rodín, z ktorých sa nevrátil nikto.

Okrem týchto obeti bolo v okolí obce
fašistami zaistených približné 120
príslušníkov židovskej národnosti,
ktorí boli zavraždení a pochovaní
v masových hroboch v Kremničke
a v Nemeckej. Je to smutná bilancia
nevinných ľudí, obetí ktorých mená
odniesol čas, niet ich a niet na nich
ani pripomienky na pamätníku padlých druhej svetovej vojny v miestnom parku.

Vojnoví hrdinovia Ľubietovej

Spomeňme aspoň niekoľko hrdinov, ktorí sa nevzdali. Buď priamo
bojovali, alebo pomáhali po potlačení Povstania partizánom, alebo
s nasadením života pomáhali prežiť
ľuďom ukrývajúcim sa v samotnej
obci či v širokom okolí.
Medzi prvými bol M. Gostony,
ktorý v roku 1940 odišiel z obce a so
skupinou českých dôstojníkov sa
dostal do anglickej armády. Ďalším
bol J. Strelinger, syn ľubietovského
obchodníka Strelingera, ktorý utiekol poslednou loďou po Dunaji a cez
Čierne a Stredozemné more sa dostal do Veľkej Británie, kde bojoval.

Dôstojníci a vojaci z Ľubietovej

Hrdinami boli tiež vojaci Slovenskej armády (SA), ktorá sa v roku
1941 pripojila k nemeckému útoku
proti ZSSR a boli v nej aj mladí ľubietovskí muži, ročníky 1919, 1920
a 1921, ktorí vykonávali vojenskú
prezenčnú službu práve v tomto období. Mnohí z nich sa nevrátili a rodinám zostal len smútok a spomienka.

Pamätná tabuľa v e. a. v. kostole
a v miestnom parku uvádza
nasledovné mená padlých:

Mikuláš NIKOLAJ, Jozef VRBICKÝ,
Ondrej GRACA, Jozef RUSKO, Emil FILADELFI KORYTÁR, Jozef JANČÍK, Jozef
POTANČOK PRAJENÝ, Ján RIZMAN, Ján
RUSKO, Štefan KRNÁČ, Emil HUDEC
ĎURÍK, Július KOVÁČ, Samuel LAMPER, Martin HOLÍK, Ľudovít KÚDRY,
Ondrej CHEBEŇ. UPN v svojom registri uvádza len dvoch padlých vojakov SA: poručík Rýchlej brigády
SA Mikuláš NIKOLAJ (*1917) padol
22. 7. 1941 pri meste Lipovec, ZSSR;
desiatnik Ferdinand KRNÁČ (*1919),
jeden z prvých a obávaných členov
Hlinkovej gardy v Ľubietovej, padol
14. 10. 1942 v lokalite Kutajskaja,
ZSSR.

Partizáni a iní odbojári
z Ľubietovej.

Jedným z významných osobností
partizánskeho odboja z Ľubietovej
bol staviteľ p. Hynek Kolík, ktorý
najprv pomáhal pri príprave povstaleckého letiska „Tri duby“ na Sliači
a neskôr, po potlačení Povstania,
bojoval ako veliteľ partizánskeho
oddielu lokalizovaného na Hrbe.
K jeho počinom sa vrátime niekedy
samostatne, nakoľko si ich treba pripomenúť podrobnejšie.
MUDr. Zoltán Ivan Šurina, príslušník vysokoškolského strážneho
oddielu 1. československej armády, ktorá strážila zásoby Povstania
na Donovaloch a neskôr slúžila ako
ochrana generálov R. Viesta a J. Goliana.

Ján Rusko – p. p. 26. II. prap.,
8. guľometná rota

Doslov

My, generácia narodená tesne po
druhej vojnovej tragédii minulého
storočia, sme si až postupom času
uvedomili ukrutnosti vojny, počty
padlých vojakov na frontoch a civilné obete doma, v Ľubietovej. Cítime
podlžnosť voči civilným obetiam,
ale aj vojakom Slovenskej armády,
že si ich stále dôstojne a čestne
nepripomíname, bez rozdielu, kde
bojovali alebo trpeli vojnové neprávosti. Chýbajú pamätníky povstaleckého odboja v Ľubietovej, verejných
osobností, záchrancov desiatok utečencov a židovských obetí holokaustu. Veľký mysliteľ Ján Amos Komenský nám to už 350 rokov pripomína:
„Všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť
nejakého človeka len preto, že je
narodený niekde inde, alebo preto,
že hovorí iným jazykom, alebo, že
má iné názory, je najväčším nezmyslom.“
Nezabúdajme na to!
Ing. Dušan Kordík, PhD.

Čo nového v ZO SZPB
Roky pandémie infekčného ochorenia Covid-19 sú za nami, dúfajme...
Činnosť našej ZO bola v tomto
období obmedzená. Boli zakázané
spoločné akcie, povinné bolo nosenie rúšok. Preto aj pri kladení vencov pri 76.výročí oslobodenia obce
sme boli s rúškami a zúčastnili sa
ho traja členovia výboru.

Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov v Bratislave udelil našej
základnej organizácii a obci Pamätný list k 76.výročiu víťazstva nad
fašizmom a ukončenia 2. svetovej
vojny.
V júni 2021 sme mohli už uskutočniť výročnú členskú schôdzu
a privítali sme 11 nových členov. Je
nás v organizácii celkom 87.

Žiaľ, priameho účastníka protifašistického odboja už nemáme. To ale
nič nemení na úcte k padlým a obetiam vojny. V nasledujúcom období
sa chceme zamerať na poznávanie
histórie, najmä histórie SNP a druhej svetovej vojny a to tak, aby aj
žiaci, študenti a mládež v obci vedeli o týchto udalostiach. K tomuto
cieľu chceme založiť Klub mladých

priateľov SZPB. Tu by išlo aj o kultúrne,športové a turistické podujatia. Aktivitu sme už mali rozbehnutú
v spolupráci so školou v roku 2019,
no pandémia to stopla.
Chceme pre členov organizovať
aj relaxačné stretnutia podľa plánu
okresnej organizácie.

Mier je stále veľmi krehký!

Členovia ZO sa 9.mája zúčastnili
"osláv" ukončenia 2. svetovej vojny na Slavíne, no boli sme nemilo
prekvapení realitou podujatia, keď
sme nemohli položiť kyticu na pietne miesto. Zároveň sme si pozreli
múzeum, ktoré je novozriadené
v priestoroch ústrednej rady.
Už dnes Vás pozývam 13. augusta na stretnutie generácií na
Kališti.
Milena Vachová
predsedníčka ZO SZPB v Ľubietovej
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Školstvo

Deň detí v našej škole
V základnej škole sme Deň detí oslávili pohybom – turistickými vychádzkami, športovými súťažami a hrami na obecnom ihrisku. Bodkou za
aktivitami bola penová šou, kde sme sa dosýtosti vyšantili. Ešteže sme
mali náhradné oblečenie! Pani kuchárky pripravili výborný guláš, ktorý
všetkým pochutil. Všetkým ďakujeme.

Deti materskej školy oslávili
svoj deň športovou olympiádou.
S pani učiteľkami a trénermi zo
Strednej športovej školy súťažili, skákali, hádzali, behali, hľadali

rovnováhu a správnu mušku. Za
svoje snaženie boli odmenení naozajstnou zlatou medailou a diplomom.
Blahoželáme.

Regionálna výchova
Regionálna výchova v škole sa
zaoberá hodnotným hmotným
a nehmotným kultúrnym dedičstvom regiónu.
Má svoje dôležité zastúpenie,
uplatnenie, ktoré rozvíja deti
a žiakov podnetmi z bezprostredného okolia.
Tematicky sme prepojili regionálnu výchovu s turistickou
vychádzkou na Zelenú vodu, kde
sme spoznávali históriu baníctva
v obci.

Regionálna výchova žiaci – NBCH Podlipa

Regionálna výchova žiaci – NBCH Podlipa
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Školstvo

Mladí hasiči

Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany
vyhlasuje každoročne literárnu a výtvarnú súťaž o práci hasičov,
ich poslaní a pomoci pri rôznych nebezpečných situáciách.
Tento rok v nej boli naši žiaci mimoriadne úspešní.

Tomáš Chriašteľ a Marek Polčík
sa stali víťazmi okresného kola
výtvarnej súťaže. Laura Šávoltová
vyhrala literárnu súťaž a vo svojej
kategórii vyhrala aj celoslovenské

kolo. Všetci traja boli odmenení na
okresnom kole súťaže Plameň na
Strelníkoch.
Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

Výlet do Serede a Levíc
Naši žiaci sa zapojili do projektu
Šafran, ktorého úlohou bolo pripomenúť si obete ako aj záchrancov
počas holokaustu. Žlté šafrany sadili
preto, aby sme si pripomenuli jeden
a pol milióna židovských detí, ktoré
zomreli počas holokaustu. Ale tieto
krásne kvety nám tiež pripomínajú,
že aj po najhroznejších udalostiach
začína nový život a my môžeme dúfať, že veci budú lepšie ako predtým.
Aby si naši žiaci aspoň čiastočne
vedeli predstaviť hrôzu, ktorú deti
počas vojny zažívali, zorganizovali sme výlet do Múzea holokaustu
v Seredi.

Regionálna výchova naši najmenší – NBCH Podlipa

V Atlantis centre v Leviciach sa
potom odreagovali pri interaktívnych technických hrách a pokusoch.

V muzeálnej miestnosti Ľubietová
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Prečo bioodpad nepatrí
na smetisko?
V domácnosti nám ostávajú
rôzne zvyšky jedál, šupy z ovocia a zeleniny, v záhrade máme
zelený odpad- listy, konáre, trávu.
Všetci vieme že je toho množstvo.
Rozložiteľný bioodpad môže tvoriť
až polovicu (35-70%) toho, čo
hodíme do kukačky.

ce a permafrost na Sibíri, z nich sa
uvoľňuje ďalší metán ktorý tam
bol pevne uložený státisíce rokov,
a otepľovanie sa znásobuje. Otočené naopak: čím menej metánu

Vyhodiť bioodpad do smetí je
pohodlné, rýchle, a vlastne často
ani nevieme, že je to škodlivé a prečo by sme to nemali robiť. Prvý dôvod sú financie, teda aby sme menej platili za odvoz odpadu. Ďalším
veľmi dôležitým dôvodom je ochrana prírody a zmiernenie klimatickej
zmeny.
Čo sa deje s bioodpadom na
skládke? Na rozdiel od kompostoviska, šupky, konáre, listy a podobné veci sú na skládke v úplne iných
podmienkach. Bez prístupu vzduchu pri ich rozklade vzniká plynný
metán, ktorý sa zo smetiska postupne uvoľňuje do ovzdušia. A tento
metán prispieva ku skleníkovému
efektu a k ohrievaniu našej atmosféry, približne 21 až 25 krát viac
ako oxid uhličitý. Čím je ovzdušie
teplejšie, tým viac sa topia ľadov-

vyprodukujeme, tým menej sa ho
uvoľní odinakiaľ.
Každý z nás teda môže prispieť
k zmierneniu zmeny klímy aj tým, že
bioodpad nedá do smetnej nádoby,

ale ho ďalej zhodnotí kompostovaním a využije ako zdroj organickej
hmoty pre pôdu.
Organická hmota – humus v pôde je nesmierne dôležitá, pretože len s ňou je pôda vhodná pre
rastliny. V pôde pomáha vytvárať
vhodnú štruktúru a podmienky
pre rast. Niektorí z nás používajú
takzvané umelé hnojivá. Tieto dodajú do pôdy dôležité prvky, ale to
nestačí, lebo neobsahujú organické
látky, ktoré sú pre nás v pôde nevyhnutné, a ktoré vieme do pôdy dodať ako maštaľný hnoj alebo kompost. Postupná degradácia pôdy
spôsobená nedostatkom organiky
v pôde, je už teraz predmetom
záujmu vedcov a s jej postupným
zhoršovaním o nej budeme čoskoro
počuť všetci.
Spravme teda z „odpadu“ surovinu. Nepošlime bioodpad smetiarskym autom na skládku, radšej ho
použime, spracujme a vráťme ho
pôde.
„...a spolu dohromady uděláme
moc!“ spieva Jan Werich vo filme
Pekařův císař 😊
Katarína Resutíková Mandyčevská

Ako je to s multifunkčným ihriskom?
Vlas trávnika je uležaný aj z dôvodu, že piesok je rozložený naozaj neobvyklo nerovnomerne - na
strane od kolkárne piesok chýba
a v druhej polovici ihriska smerom
ku bráne postupne pribúda. Toto sa
dá vyriešiť špeciálnym strojovým
prekefovaním povrchu ihriska a dopieskovaním, kedy sa piesok rozloží
rovnomerne po celom ihrisku, vlas
sa prečeše, čím sa postaví. Toto zvýši jeho životnosť a hrací komfort.
Ihrisko je znečistené a zanesené,
po jeho stranách sa nachádza mach,

ktorý degraduje umelú trávu a má
tendenciu sa rozširovať. Rozchádza
sa jeden spoj na žltej čiare, ktorý je
potrebné podlepiť/prípadne vložiť
tam kus chýbajúceho koberca, aby
nedošlo k zakopnutiu a následnému
pretrhnutiu umelej trávy, prípadne,
aby sa predišlo zraneniu, ktoré hrozí následkom zakopnutia.
Takýto verdikt vyriekla firma, ktorá odborne posúdila kvalitu ihriska
a zároveň odporučila aj základnú
údržbu. Samozrejme údržbu treba
a nebude zadarmo. Ale ak chceme

v bezpečnej prevádzke ihriska pokračovať, zaplatíme. Ihrisko sa tak
udrží v dobrej kondícii a rapídne
sa tým predĺži životnosť umelého
trávnika, zvýši sa pohodlie užívateľov pri jeho využívaní a zároveň
sa predíde možnému zdravotnému
poškodeniu vyplývajúceho z poškodenia ihriska.
Hneď po odoslaní objednávky zo
strany obce sa určí termín realizácie.
Športu z dar!
J. M.
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Ctibor Ján Handzo

Dejiny ev. a cirkevného sboru
v Ľubietovej vydané v roku 1941

Stredisko ľubietovského života
“kaštieľ”
Najstaršia matrika svedčí, že 30.
septembra 1576 pre časté turecké
útoky postavilo mesto pevnôstku
(castellum) na Šajbe. Stalo sa tak
12 rokov po vybudovaní “kaštieľa” v Ľubietovej, vybudovaného
z tých istých príčin. Jozef Lacko
opisuje v evanjelickej školskej kronike “kaštieľ” takto: “Lubietovský
kaštieľ, vystavený roku 1564, bol
veľkým budoviskom, vymurovaným
z okrúhlych potočných skál, pevne
pospájanými surovým nehaseným
vápnom. Skladal sa z dvoch čiastok. Naprostriedku bol dvor, veľmi
priestranný, ohradený vysokým múrom. Vo dvore bola vežička, doskami obitá. V nej boli mestské hodiny.
Z umeleckého ohľadu kaštieľ nemal

ceny a podľa dnešných predstáv
I hodnota jeho ochrany bola malá.
Na prízemí prvej bašty bola izbička
s pitvorom a kuchyňou. Byt mestského hajdúcha. V hajdúskej kuchyni bolo priestranné ohnisko (hiart),
na ktorom cez celý deň veselo blkotal ohník, aby sa radní páni po dobre
vykonanej práci mohli pri veselom
rozhovore “zapiecť!...Pri hajdúskej
izbe bola mestská pokladnica s veľkou železnou truhlicou. Nad touto
miestnosťou bola pisáreň mestského kapitána s dlhým stolom
s dvoma stoličkami. Na klinci visel
“symbol spravodlivosti”: korbáč. Pri
kapitánovej izbe bol mestský archív
s listinami. Na druhej strane dvora
boli sklady na vápno a dosky. Nad
nimi “radná izba”, v ktorej mával
schôdzky magistrát, mestský súd.
Tu sa odbavoval na dlhé časy aj od-

vody. Oproti radnej izbe bola pisáreň ľubietovského richtára. Štvrtinu
miestnosti zaujala ohromná pec.
Bol tu dlhý stôl, prikrytý belavým
súknom. Na stole kríž, stoličky s menami radných pánov.
Navrchstole pri richtárskom
kresle veľký zvonec, ktorého slabší
alebo silnejší hlas bol podmienený
náladou magistrátneho zasadnutia. Nad kreslom richtára visel na
stene mestský paloš. Aj pri richtárskej izbe bola priestranná kuchyňa s veľkým ohniskom. Miestnosť
bola celkom začadená. Z kuchyne
prechodilo sa úzkou chodbou do
notárskej kancelárie. Bol tu dlhý
stôl obložený starými spismi v romantickom neporiadku. Na severovýchodnom múre bašty od potoka
Hutnej často obdivovali Ľubietovci
skalu, akoby najpravidelnejšie vytočenú guľu. Bol to potočiak, zpolovice zamurovaný. Podľa povesti
guľu vystrelili z kanóna Turci a vryla
sa do múru pevnosti ako do masla.
Vyčnievajúca polovica upomínala
potomkov na staré zašlé časy, keď
legendárny ľubietpvský hrdina Vavro Brzuľa bojoval s Turkami a sekal
ich manželke do kapusty. Guľa je
zachovaná v ľubietovskej “izbe minulosti” Ľubietovský kaštieľ stál do
r. 1894, keď mesto vybudovalo terajší obecný dom so štíhlou vežou.
Staviteľom tohto domu bol Giovanni Angellico, taliansky kamenársky

Súdny meč „L:B:“ – Libeth Banya
1769 a drevený maľovaný štít
majster z Udine, ktorý po vystavení
železnice! Banská Bystrica – Podbrezová” osadil sa v Ľubietovej. Zo
starého kaštieľa zachovala sa pivnica a zadný múr. V roku 1941 začali
stavať nový obecný dom pre poštový úrad, žandársku stanicu a lesný
úrad. Pamiatka starého “kaštieľa”
je na bývalej opone ľubietovského
divadelného krúžku, podnes zachovalá.
Spracovala Jana M.

Znovu cvičíme 😊
Milé dámy, milé Ľubietovčanky,
od mája tohto roku sme sa rozhodli
opätovne začať v našej obci s pohybom, a to predovšetkým s pohybom
pre zdravie so zameraním na zdravú
chrbticu, ale aj dobrý pocit z nášho
fyzického tela a rovnako v prospech
celkovej harmonizácie nášho „ja“.
Je zrejmé, že okolo detí, domácnosti a v záhrade máme toho „pohybu“
niekedy až nad hlavu a o ďalšom už
nechceme ani počuť.
Ale priznajme si, väčšinou je ten
náš každodenný pohyb jednostranný a bolí nás po ňom občas celý
človek, či sme pokrútené bolesťou
niektorej konkrétnej jeho časti.
Bolí a bolí a napokon sa stane, že
skončíme pri nejakej silnej tabletke, ktorá tú bolesť aspoň trochu na

čas zmierni. Rýchlo a účelne? Áno.
Ale nerieši to problém záťaže nášho
organizmu a z príležitostnej bolesti
je zrazu častá, dlhodobá, chronická. Čo s tým? Príďte medzi nás a tu
zistíte, čo sa dá aj inak a ako tomu
všetkému predchádzať. Vyskúšajte
si jedno cvičenie a rozhodnite sa.

Každá z VÁS je srdečne vítaná, aj tá,
ktorá príde iba jeden – prvý a posledný – raz.
Daj každému dňu príležitosť, aby
sa stal najkrajším dňom tvojho života. Mark Twain
Obec, konkrétne p. starosta Pavol Zajac, poskytli na tento účel

priestory v obecnom dome a pomohli s ich vylepšením, za čo im
patrí naša veľká vďaka. V zútulnenej
miestnosti sme začali s cvičeniami,
nateraz s kurzom v doobedňajších
hodinách, a to od 9:00 do 10:30.
Dámy, ktoré už s cvičeniami začali,
si to pochvaľujú a doobeda sa bude
preto cvičiť aj v letných prázdninových mesiacoch. Ak bude záujem
viacerých z Vás o cvičenie aj v popoludňajších alebo podvečerných
hodinách, dohodneme spoločný
termín, predpokladám, že takto by
sa mohlo cvičiť od septembra.
Chudobní, neúspešní, nešťastní
a nezdraví sú tí, ktorí najviac používajú slovo ZAJTRA.
Kontakt pre Vás: 0918 529 742
F. P.
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Pár múdrostí
Je jedno, aké máš dobré srdce.
Raz príde čas,
keď sa musíš začať
k ľuďom správať tak,
ako oni k Tebe.
Presne tak, ako si zaslúžia.
Nikdy nepodceňuj slová, ktoré Ti
niekto povedal v zlosti. To sú slová, ktoré ti vždy chcel povedať.
Keď nesprávni ľudia opustia Tvoj
život, začnú sa diať správne veci.

Recept

Koláč lenivej ženy
Suroviny:

2 hrnčeky múka polohrubá (2.5 dcl)
1 hrnček celý mak
1 hrnček kryštál cukor
1 ks prášok do pečiva
3 vajcia
1 hrnček olej
1 hrnček mlieko
Citrónová kôra, lekvár

Postup:

V miske premiešame všetky suché ingrediencie. Pridáme vajcia,
olej a mlieko. Všetko spolu zamiešame a tekutú hmotu vylejeme na
vymastený, múkou vysypaný plech.
Pečieme na 180 stupňov asi 20
min. po upečení potrieme lekvárom a navrch postrúhame citrónovú kôru alebo urobíme čokoládovú
polevu.
Dobrú chuť!

Bez ohľadu na to, ako zle
s Tebou ľudia jednajú, nikdy
neklesaj pod ich úroveň.
PROSTE ICH NECHAJ.
Nikomu nič nedokazujte.
Je to zbytočné!
Každý aj tak všetko pochopí tak,
ako je to výhodné pre neho...

Viete, že...
...najväčšie riziká pre vývoj detí
sú spojené s miniaplikáciami na
obrazovke, ktoré sa používajú
na zábavné účely.
Čím skôr dieťa začne používať digitálne zariadenia, tým
závažnejšie môžu byť dôsledky
pre rozvoj vyšších mentálnych
funkcií: oneskorenie vo vývoji
reči, pozornosti, pamäti a myslenia. Najmä v školských rokoch
to začína ovplyvňovať schopnosť a pripravenosť na učenie,
na sebarozvoj, ako aj na tvorivú
činnosť,“ hovoria posledné výsledky vedeckých odborných
skúmaní z rôznych univerzít po
celom svete.
FP

Ten, kto uráža druhých, bojuje
svoj vnútorný boj
a vybral si jednu z tých
najhorších ciest, ako to vyriešiť...

Zaujímavosti o mačkách
Sú všade okolo nás, niektoré sú
naši maznáčikovia, niektoré len
tak behajú okolo našich domovov,
ale čo o nich vôbec vieme? Zaujímavosti o mačkách.
•	Mačací mozog má rovnakú ľudskú
perspektívu. Vidí rovnaké farby
ako my, cíti rovnaké emócie ako
my. Doslova sa cíti ako človek.
Mačka, ak ju udriete, otočí sa vám
chrbtom a bude hlboko zranená.
•	Mačka nás vidí zvnútra von. Takže nemá zmysel snažiť sa mačke
urobiť ''roztomilú'' tvár a ani ju
nepodávať, ak nemáte radi mačky,
pretože sa vás buď pokúsi napadnúť, alebo vás bude úplne ignorovať.
•	Vždy, keď mačka niekoho nemá
rada, je to pravdepodobne preto,
že táto osoba nie je príliš dôveryhodná. Keď mačka ide a obtiera sa
o človeka, aj keď ten človek nemá
rád mačky, je to preto, že má pocit,
že je dôveryhodný.
•	Keď mačka cíti, že jej majiteľ odišiel, dostane sa do extrémnej

depresie. Mačky sú ohromne intuitívne bytosti, ich intuícia predčí
dokonca aj ľudí.
•	Keď mačka nechce byť pri vás príliš blízko, môže to byť buď preto,
že prechádza nie príliš dobrou
fázou, alebo to môže byť tým, že
vibrujete vo veľmi nízkoenergetickom vzorci.
•	Keď sa mačka na vás pozrie, veľmi
prirodzene vidí vaše energetické pole/auru, vidí entity, ktoré ju
sprevádzajú a tiež cíti všetko, čo
cítite. Inými slovami, mačky môžu
vidieť, kto skutočne ste.
•	Vo vnútri máme v epifýze kryštály kremeňa, mačky majú oveľa
viac kryštálov kremeňa, ktoré im
umožňujú vidieť všetky energie,
ktoré by sme boli schopní vidieť
len prostredníctvom jasnovidectva alebo v zmenených stavoch
vedomia.
•	Mačky milujú deti, ľudí s duševnými problémami alebo kohokoľvek,
kto sa nejakým spôsobom vymanil
zo štandardov reality. Ak chcete
mať rád mačku, musíte byť veľmi
flexibilný a pochopiť, že nikto ni-

komu nepatrí, a pochopiť, že láska
je jediná vec, ktorá drží mačku pri
vás.
•	V minulých storočiach boli mnohé
mačky v čase inkvizície upaľované s čarodejnicami, pretože vždy
mali radi blízko k tým, ktorí pracovali s energiou prírody, bylín,
elementálov atď.
•	Majte na pamäti, že ak na vás
mačka opakovane leží na rovnakom mieste na vašom tele, môžete
urobiť kompletnú skúšku, pretože
je isté, že v tejto oblasti vám buď
chýba energia, alebo ste už chorí.

•	Mačka má vo svojom krvnom obehu minerály, ktoré z nej robia prirodzený reikian. Takže keď leží na
vás alebo kdekoľvek inde vo vašom dome, v skutočnosti transmutuje energie toho miesta, pretože
si uvedomuje, že energia tam nie
je vôbec dobrá.
•	Vo všeobecnosti, kde mačka spí,
sú práve miesta, kde nie je dobrá
energia, takže tam leží, aby túto
energiu premieňala, a keď odtiaľ
odíde, je to preto, že energia je už
dobrá.
•	Funkciou mačky je pomôcť vám
premeniť energie. Mačka ''ťahá''
túto ťažkú energiu smerom k sebe,
aby sa pokúsila premeniť a odľahčiť bremeno svojho majiteľa.
•	Mačka aj pes sú veľké ''hubky'',
slúžia ako akýsi ''štít'', takže choroby idú priamo na nich a nie na
ich majiteľov.
•	Mačka nemá sedem životov, v skutočnosti má veľmi vysokú energetickú ochranu, takže mačky zvyčajne tak ľahko neumierajú.
FP
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