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K storočnici rodáka
farára Otta Víznera
V týchto dňoch si pripomíname
sté výročie narodenia Otta
Víznera, jedného z ročníka
ordinovaných v roku 1943,
svedomitého farára, profesora
náboženstva, vynikajúceho
odborníka v systematickej teológii,
prekladateľa Symbolických
kníh (Tranoscius 1992), autora
mnohých článkov v domácich
i zahraničných časopisoch.
V rukopise ostala jeho dizertačná
práca „Božie ustanovizne života“
(1953).

Otto Vízner sa narodil v Ľubietovej 6. júna 1920. Otec mu zomrel
keď mal 4 roky a tri malé deti vychovala matka sama. Napriek materiálnemu nedostatku Otto v roku 1939
zmaturoval na gymnáziu Andreja
Sládkoviča v Banskej Bystrici a prihlásil sa na Slovenskú evanjelickú
bohosloveckú fakultu v Bratislave,
kde v spolku J. M. Hurbana sa podieľal na tvorbe časopisu „ Evanjelický teológ“, písal články proti rasizmu, totalite a vojne. Po ordinácii,
v rokoch 1943–1946 bol kaplánom
v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Necpaloch a Prešove. Počas Slovenského
národného povstania bol členom
národného výboru v Spišskej Novej
Vsi, potom pracoval ako referent
Povereníctva školstva Slovenskej
národnej rady. Za odbojovú činnosť
bol vyznamenaný vojnovou medailou. Po vojne bol administrátorom
cirkevného zboru v Hanušovciach
nad Topľou. Popri práci v zboroch
stihol študovať, zložil pedagogické
skúšky a získal kvalifikáciu stredoškolského profesora. Od roku
1946 sa stal učiteľom náboženstva
na gymnáziu v Martine. Tu pripravil učebnice Kresťanská vierouka
a mravouka a ako výborný znalec
Lutherových spisov začal prekladať Symbolické knihy. V septembri
1950 štát zakázal výučbu náboženstva na stredných školách, Vízner
stratil zamestnanie, vysťahovali ho
zo školského bytu, ale martinský

Otto Vízner ako trestanec vo väzení
cirkevný zbor mu poskytol provizórny byt v zborovom dome. Od
roku 1951 pôsobil ako námestný
kňaz vo Vysokých Tatrách, ale už
o dva roky mu Krajský národný výbor odobral štátny súhlas. V roku
1953 sa stal riadnym kňazom v malom zbore v Kraskove, ktorý musel

Príhovor
šéfredaktorky
Milí naši čitatelia,

opustiť o tri roky na nátlak krajského cirkevného tajomníka. Preložili
ho do Dačovho Lomu, ale po piatich
rokoch ho 13. 2. 1962 zatkli a v júli
1962 ho v Banskej Bystrici odsúdili
na 14 mesiacov straty slobody a zákaz činnosti na 5 rokov. Dôvod odsúdenia podľa obžaloby bol trestný
čin podvracania republiky. Trestná
skutková podstata podľa súdu bola
účasť na úradne povolenej piešťanskej kňazskej konferencii v roku
1952, práca s mládežou, preklady
článkov z nemeckých cirkevných
časopisov, preklad Symbolických
kníh, vlastné štúdie a účasť v pracovných krúžkoch farárov. Trest si
odpykával v Banskej Bystrici a Valdiciach.
Skutočným dôvodom odsúdenia
bola snaha strany a štátu potlačiť
aktivity v evanjelickej cirkvi. Do
roku 1962 bolo uväznených 34
farárov, štátne súhlasy boli odňaté
47, celkove bolo postihnutých 81
farárov.

prinášame vám ďalšie číslo Ľubietovských novín. I napriek nepriaznivej situácii, ktorá nastala
vyhlásením svetovej pandémie.
Od vydania minulého čísla sa
kvôli prísnym opatreniam museli zrušiť kultúrno-spoločenské
a športové akcie, ktoré tvoria
súčasť obsahu novín, no predsa
sa nájde niečo, o čo sa chceme
s vami podeliť.
Spoločne prežívame milé, pekné aj veselé chvíle, ale i smutné
a vážne udalosti. Sme tu s vami
a i naďalej chceme byť. Určite
je medzi vami mnoho fanúšikov, ktorí nás čítate už štyri roky
a patrí vám za to naša vďaka.
Znovu pripomíname, že budeme radi, ak nám aj od vás prídu
hodnotné podnety pre našu prácu, či už vo forme pripomienok,
návrhov, fotografií alebo príspevkov, ktoré môžete posielať
na adresu: noviny@lubietova.sk
Želáme
príjemné
čítanie
a v septembri sme tu pre vás zas!
Redakčná rada

Pokračovanie na str. 2 u

Po ordinácii 27. júna 1943 v Bratislave. Sediaci sprava: prof. J. Beblavý, prof. J. Jamnický, Dr. L. Jurkovič
Ordinovaní (stojaci): S. Velebný, P. Proksa, O. Vízner, J. Eľko, R. Macúch, O.L. Bartho, F. Kubek
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V roku 1962 represálie vyvrcholili organizovaním monster-procesov proti evanjelickým duchovným
v troch samostatných procesoch.
Na krajskom súde v Košiciach
v dvoch procesoch bolo odsúdených osem duchovných, v Banskej
Bystrici 6 kňazov: bývalí biskupi
Vladimír P. Čobrda a Fedor Ruppeldt, farári Otto Vízner, Darina
Bancíková, Juraj Struhárik a Ľudovít Vajdička. Súdení a odsúdení boli
pre odpor proti nevere a vulgárnej
ateistickej propagande spojenej
s násilnosťami a z toho plynúcimi
deformáciami.
Jedným z vykonštruovaných
dôvodov odsúdenia O. Víznera
bol preklad Symbolických kníh
evanjelickej cirkvi. Prvý preklad
Symbolických kníh do slovenčiny
urobil v roku 1898 senior Ján Leška. Od tej doby sa slovenský jazyk
vyvíjal a preklad už nezodpovedal
skutočným potrebám, preto sa O.
Vízner podujal vyhotoviť nový preklad. Táto činnosť bola aj jedným
z bodov odsúdenia biskupa Čobrdu, ktorý vo svojej záverečnej reči
na súde v Banskej Bystrici sa bránil
nasledovne:
„...moja úplná utiahnutosť preru-

šila sa na čas iba vtedy, keď Vízner
začal prekladať Symbolické knihy,
t.j. vierovyznanské knihy Evanjelickej cirkvi, na čo sa cirkev už dávno
pripravovala. Poslal mi preklad,
aby som ho štylisticky upravil a potom ma a Struhárika, ktorí sme mali
preklad prekontrolovať po stránke
obsahovej, povolal na Vrútky, aby
sme sa dohodli, ako budeme pokračovať... potom sme sa zišli u Víznera na fare v Dačovom Lome, prezreli
a opravili sme celý preklad.
Symbolické knihy sú popri Biblii
najdrahšou a najsvätejšou knihou
celej evanjelickej cirkvi. Sú základom učenia, na ktorom cirkev stojí
a padá, kňazi pri svojej ordinácii
na tieto Symbolické knihy aj dnes
skladajú sľub do rúk hlavy cirkvi,
štátom potvrdenej.... Závadný preklad by mohol poškodiť len záujmy
cirkvi a tu by cirkev sama povedala
posledné slovo. I túto časť obžaloby
musím teda s najväčšou rozhodnosťou zamietnuť... a ako takú urážku
môjho osobného i kňazského i biskupského charakteru, akej sa mi dosiaľ ešte nikdy nedostalo“.
Po prepustení z väzenia sa Otto
Vízner, otec troch detí, živil ako
lesný robotník - drevorubač v Lesnom závode v Bzovíku, pomocný
robotník v závode LIAZ vo Zvole-

ne, robotník v Smrečine v Banskej
Bystrici, v Stavebnom bytovom
družstve ako referent, plánovač
v Stredoslovenských hydinárskych
závodoch a napokon v Družstevnom obchodnom a výrobnom podniku vo Zvolene.
V roku 1968 počas obrodného
procesu aj v cirkvi sa Otto Vízner
stal jedným z hovorcov postihnutých farárov. Na konferencii
všetkých farárov v Turčianskych
Tepliciach v zastúpení farárov, ktorí prešli väzením, Vízner povedal:
„nikto z nás netrpel pre mravné
alebo cirkevné previnenia, naopak,
odsúdení sme boli za svoju horlivú misijnú, cirkevnú, duchovnú
činnosť. V  tomto ohľade je náš štít
čistý. Ak vám vraveli o nás niečo
inšie, bolo to len preto, lebo chceli vás zastrašiť alebo odcudziť voči
nám.“
Na obhajobu dovtedajších pomerov v cirkvi vystúpil vtedy ešte
dekan bohosloveckej fakulty doc.
Dr. Ján Michalko článkom „Konfrontácia teológie s dneškom“
(Cirkevné listy 81, (6) str. 81–84
(1968)), na ktorý pripravili odpoveď P. Proksa „Trpeli pre Krista?“,
J. Struhárik „Otvorený list Dr. J.
Michalkovi“ a O. Vízner „Teológia
sebaospravedlňovania
(Cirkevný

súd nad odsúdenými kňazmi)“. Ani
jedna z týchto odpovedí nebola
uverejnená, na dôvažok Otto Vízner nebol prijatý naspäť do služby
v Evanjelickej cirkvi.
Vízner ešte v roku 1968 podal
žiadosť o rehabilitáciu podľa zákona č. 82/68 Zb. Na základe novely zákona č. 70/70 Zb. žiadosť
zamietli a skupina odsúdených
v roku 1962 v Banskej Bystrici bola
súdne plne rehabilitovaná až 8. októbra 1990.
Cirkevne boli všetci postihnutí
farári rehabilitovaní až Generálnym konventom v Bratislave 30.
novembra 1990. Pre Otta Víznera to už bolo neskoro. Po tom, čo
11. februára 1990 vo svojej rodnej
obci odbavil Služby Božie, na autobusovej zastávke zomrel.
Odkazom Otta Víznera pre nás
sú jeho vlastné slová: „Vierovyznanie samé je mŕtva litera, dokument
doby a viery otcov. Vierovyznanie
ožije len vtedy, keď sa zmocní života
a skutkov tých, čo sa k nemu priznávajú. Jedna z vážnych úloh vedenia
cirkvi v budúcnosti bude vzbudiť
túto živú vieru a vyznávanie Pána
Ježiša Krista, a potom sa nemusíme
báť ani brán pekelných“
Ing. Bohumil Proksa, DrSc.

Nová pieseň života
Ruský básnik Ščipačev napísal
báseň, už si nepamätám jej názov,
iba pár slov a aj to nie presne;
sprevádzali ma životom a učili
ma spievať novú pieseň života až
podnes: bolo to o láske. Tu sú tie
slová:
„Vedzte si ceniť chvíle lásky
a s rokmi stále viac a viac! To nie je
chodiť na prechádzky, či nežne hľadieť na mesiac. Čo všetko príde: nečas, tieseň, veď máte spolu život žiť.
Láska je ako dobrá pieseň a dobrú
pieseň ťažko vytvoriť.“

Láska je ako dobrá pieseň

Biblia hovorí, že je to dokonca
nová pieseň života, ktorú nás učí
spievať náš Boh. Má to s nami neraz
ťažké. Naposledy je to koronavírus
a pandémia. O tom všetkom nám
rozprávajú Vianoce, Veľký piatok,
Veľká noc a Svätodušné sviatky.
To je ten veľký spevokol, kde nás
Boh učí spievať tú novú pieseň a žiť
nový život. Nemusíte byť speváci,
na novú pieseň života stačí srdce
a tak trochu aj rozum. Tu je o tom
pár biblických slov, čítajte:
Ž 98,1-2: Spievajte Hospodinovi
novú pieseň! Lebo vykonal divné
veci:

Iz 12,2: ..., lebo Hospodin je moja
sila a moja pieseň. On sa mi stal
spasením.
1J 4, 10-16
10 V tom je láska, že nie my sme
milovali Boha, ale že On miloval nás
a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.
11 Milovaní, keď si nás Boh takto
zamiloval, aj my sa máme milovať
navzájom.
12 Boha nikto nikdy nevidel;
ak sa milujeme, Boh zostáva v nás
a Jeho láska je v nás dokonalá.

13 Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám
dal zo svojho Ducha.
14 A my sme videli a svedčíme,
že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa.
15 Kto vyznáva, že Ježiš je Syn
Boží, v tom zostáva Boh a on v Bohu.
16 A my sme poznali a uverili
v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je
láska, a kto zostáva v láske, zostáva
v Bohu a Boh zostáva v ňom.
J 15, 10-17
9 Ako mňa miloval Otec, aj ja

som miloval vás; zostaňte v mojej
láske.
10 Ak zachováte moje prikázania,
zostanete v mojej láske, ako ja som
zachoval prikázania svojho Otca
a zostávam v Jeho láske.
11 Toto som vám hovoril, aby
moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná.
12 To je moje prikázanie, aby ste
sa vzájomne milovali, ako som vás
ja miloval.
13 Nikto nemôže väčšmi milovať,
ako keď život položí za svojich priateľov.
14 Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem;
15 ... nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí
jeho pán. Nazval som vás priateľmi,
pretože všetko som vám oznámil,
čo som počul od svojho Otca.
16 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale
ja som si vyvolil vás a ustanovil
som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo tak,
aby vám Otec dal čokoľvek, aby ste
v mojom mene prosili od Neho.
17 Prikazujem vám, aby ste sa
milovali.
Čitateľov s úctou pozdravuje
váš farár vo výslužbe
Jozef Grexa
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Keď si srdcia rozumejú
Milí čitatelia našich Ľubietovských novín. Dnes by som sa chcel
veľmi krátko podeliť a tak vás potešiť s myšlienkou, ktorá v poslednej
dobe zarezonovala v mojom srdci.
Ide vlastne o príbeh, s ktorým som
sa stretol počas veľkonočného obdobia a ktorý som porozprával deťom v rámci hodiny náboženstva,
ktorú som s nimi mal cez sociálnu
sieť v rámci jednej zo škôl našej
farnosti. Autorom príbehu z knihy
Malé príbehy pre potešenie duše
je Bruno Ferrero. Veľmi krásnym
spôsobom vystihol to, čo robiť, aby
sme dokázali budovať mosty medzi

ľudskými srdcami. Príbeh opisoval
učiteľa, ktorí položil svojím žiakom
otázku: „Prečo ľudia kričia, keď sú
nahnevaní?“ Deti tuho rozmýšľali
a uvažovali. „Možno preto, že ich
niekto oberie o pokoj“ zaznela odpoveď. Učiteľ sa však z odpoveďou

neuspokojil a pýta sa ďalej: „Prečo
však kričia, keď s nimi súhlasíme?“
To už bola ťažšia otázka, ale deti
sa s ňou popasovali a odpovedali:
„Možno preto, aby sme ich počuli“.
Učiteľ však pokračuje: „A nedá sa
hovoriť potichu?“ Odpovedí bola
veľa, ale ani jedna učiteľa nepresvedčila. Nakoniec deťom položil
ďalšiu otázku, ale hneď aj začal
vysvetľovať: „Viete prečo ľudia kričia na seba, keď sú nahnevaní? Je
to preto, lebo ich srdcia sa od seba
príliš vzdialili. Ak sa chcú navzájom
počuť, musia na seba kričať. Čím je
hnev väčší, tým kričia silnejšie, aby

sa počuli. Čo sa však stane, keď sa
dvaja do seba zaľúbia. Nekričia. Hovoria potichu a vzdialenosť medzi
nimi je malá. Niekedy sú ich srdcia
tak blízko, že len šepkajú. Keď je ich
láska najintenzívnejšia, nemusia ani
hovoriť. Stačí, keď sa na seba len
pozerajú. Ich srdcia si rozumejú“.
Na záver ešte deťom dodal: „Nedopustite, aby sa vaše srdcia od seba
vzdialili. Pretože môže prísť deň,
keď bude vzdialenosť taká veľká, že
už nenájdu cestu späť“...
S prianím mnohonásobného Božieho
požehnania váš o. Martin Uhrík,
farský administrátor v Medzibrode

Multifunkčné
ihrisko
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Iste všetci viete, že sa v obci
v decembri 2018 dokončilo
multifunkčné ihrisko na Kolese.
Sezóna využívania nového športoviska sa začala na jar 2019.
Ihrisko vyžívajú športovci na
súťaže, či tréningy a deti ho navštevujú vo svojom voľnom čase.
A v tom tkvie náš problém. Tento príspevok vznikol na podnet
občanov, ktorých trápi budúci
osud ihriska. Vybudovanie stálo
obec nemalé finančné prostriedky. Pôvodne sa poslanci zastupiteľstva zaoberali myšlienkou
ihrisko uzavrieť, vypracovať prevádzkový poriadok a návštevy
ihriska regulovať. Niektorí občania však nesúhlasili s uzamykaním priestoru, teda ihrisko ostalo
k dispozícii komukoľvek a kedykoľvek. Pýtate sa, kde je problém? Pýtajte sa svojich detí, ako
ho využívajú. Poniektorí sa tam
bicyklujú, robia z ihriska smetisko a nerobí im problém driapať siete. Veľmi som rozmýšľala
ako na to upozorniť a rozhodla
som sa urobiť to cez naše noviny. Všetci sme sa tešili z nového
športoviska a chceme sa tešiť aj
naďalej. To však potrebuje zmeniť prístup k obecnému majetku
všetkých nás.
Prosím vás, milí rodičia upozornite vaše ratolesti, ako sa
majú na multifunkčnom ihrisku
správať. Je možné, že v budúcnosti nebude problém označiť, kto ho poškodzuje, pretože
priestor bude monitorovaný kamerovým systémom.
Som presvedčená, že máme
spoločný záujem ihrisko chrániť
a plnohodnotne ho vyžívať.
Jana M.
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Všimli sme si

Človek je tvor vnímavý a väčšinou si všíma dianie okolo seba
a tiež okolie, v ktorom žije. Mnoho
vecí nás milo prekvapí, no nič nie je
ideálne a stáva sa, že nie sme spokojní s tým, čo sa deje okolo nás.
Chceme vám v tejto rubrike ukázať, čo sa nám páči, ale aj to, čo sa
nám nepáči.
Autorka foto: S. Pupalová

Dobrovoľnícka činnosť M. Paučulová

Dobrovoľnícka činnosť Ing. M. Kordík

Huta - L. Filipková, M. Eremiášová

Dobrovoľnícka činnosť (SZPB) J. Fajferová, M. Vachová

Huta - L. Filipková, M. Eremiášová

Čistenie jarku z Vápenice - Huta

Položenie dlažby pred Klubom mládeže

Huta - L. Filipková, M. Eremiášová

Ekológia po ľubietovsky

Úprava cesty na futbalové ihrisko

Budovanie novej trafostanice ul. J.J. Kmeťa

O ekológii a ochrane životného
prostredia sa píše naozaj veľmi
často. Nielen na miestnej, regionálnej, ale aj na úrovni národnej
a svetovej. Musíme toho ešte
veľa napraviť a naučiť ľudí myslieť
„ekologicky“. Malým príkladom
„zvláštnej ekológie“ je náš potok. Občania, ktorý bývajú v jeho
blízkosti si všimli už pred Veľkou
nocou zvláštnu farbu potoka,

zvláštne vybielené skaly v ňom
a neustály prítok vody s penou,
ktorá sa pod spádmi sfarbuje na
hnedo. Bezradní občania iba krútia hlavami a radi by vedeli, kto
spôsobuje také znečistenie.
Zamyslime sa hlavne nad tým,
čo nie je správne a na tieto nedostatky sa nebojme poukázať.
J. M.
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Z činnosti spolkov

Z činnosti PZ Rúbane Ľubietová
Tohtoročný nástup jari bol tak
trochu iný. Chladné rána, veľmi
málo dažďa, lúky nie a nie sa
zazelenieť, lístky na stromoch
tiež dlho váhali, kým sa rozvili.
No dočkali sme sa. Dáždik prišiel
a predsa sa to pohlo.
Obdobie neskorého mája a začiatok júna je čas, kedy v prírode
prichádza na svet nový život. Život v podobe liahnutia, rodenia
mláďat. Matky si úpenlivo chránia
a ukrývajú svoje ratolesti - srnčatá, jelenčatá, líščatá, častokrát i za
cenu svojho života. V tomto náhubkovom období, kedy pozorujeme
zvýšený pohyb turistov a cyklistov
v našich dolinách a lesoch, ktoré
sú ich úkrytom, je toto potomstvo
nadmerne vyrušované. Aj ony potrebujú odstup.
Jún je mesiacom poľovníctva
a ochrany prírody, kedy sa výraznejšou mierou pripomína význam
súhrnu činností, ktoré poľovníctvo
zahŕňa. Ani zďaleka to nie je len
samotný selektívny lov. V prvom
rade je to celoročná starostlivosť

V Ľubietovskom chotári
o zver, plánovitý chov, ochrana revíru, výchova mládeže, kultúrnospoločenská činnosť, a nielen v našom
regióne.
V tomto roku 2020 si pripomíname 100 rokov organizovaného
poľovníctva na Slovensku. A zároveň naše poľovné združenie Rúbane Ľubietová v minulom roku
slávilo vlastné 25. výročie. Pri tejto príležitosti sme v rámci Michalského jarmoku zorganizovali malú
výstavu našej činnosti v skratke.

Trubači na Michalskom jarmoku

Výstava trofejí

V kultúrnom dome sme inštalovali
prehliadku trofejí zveri, ktorá je výsledkom našej plánovitej činnosti,
fotografie z prác, činností a starostlivosti o revír, o 15-ročnej činnosti
Krúžku mladých priateľov poľovníctva a prírody a zo spoločenských
udalostí konaných v našom poľovnom združení. Prehliadku sprevádzali trubači s lesnými rohmi. Pred
KD sme mali tiež stanovištia lesnej
pedagogiky pre deti. Myslím, že pri
jednotlivých úlohách sa zapotili

nielen deti, ale aj ich sprievod. Pre
všetkých návštevníkov bol nachystaný náš už tradičný chutný guláš
a „jágerek“.
Aj tento rok sme už otvárali,
opravovali a čistili studničky. No
škoda, že len individuálne, v rámci
karanténnych opatrení. Som si istý,
že čistú pramenitú vodu si treba
vážiť čím viac. Stále tiež prijímame
vaše nápady na ďalšie studničky
s celoročnou výdatnosťou vody.
Individuálne sme sa zapojili do
výzvy čistý revír - čistá príroda, ktorú organizuje Slovenská poľovnícka
komora. Ide o čistenie revíru od odpadu, ktorého nie je málo.
V závere by som chcel upozorniť
na voľný pohyb psov v okolí našej
obce. V sobotu 30. mája nám bol
oznámený útok psa na srnca v lokalite Majerčok. Po útoku uhynul
jednoročný srnček v tesnej blízkosti domu. Mal dohryzené stehná
a krk. Preto vás všetkých občanov
a návštevníkov našej obce prosím,
aby ste si dávali pozor na svojich
miláčikov pri prechádzkach v prírode, a tým zabránili vzniku takýchto
stretnutí so smutným koncom.
Zároveň Vás všetkých prosíme aj
o hlásenie každého stretu občanov
s medveďom hnedým, prípadne iné
škody spôsobené medveďom. Bude
nám to nápomocné pri spresňovaní počtu populácie v našom revíri
a následnom prijímaní opatrení.
Chráňme si našu krásnu a rozmanitú prírodu, náš chotár, každú
dolinku a pramienok. Správajme
sa k nej s pokorou a láskou. Verte
mi, je čo chrániť. Nevieme, čo nás
v budúcnosti čaká, ale dúfajme, že
sa stretneme pri dobrom guláši,
„jágerku“, ale hlavne v spoločnosti úprimných a veselých ľudí, ktorí
majú chuť veci posúvať dopredu
v spoločnom záujme.
Lovu a lesu zdar!!!
Ing. Ján Doboš,
predseda PZ Rúbane Ľubietová

Lesná pedagogika pre deti
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Z činnosti spolkov

Od slov k činom
V minulom čísle našich novín
sme uverejnili príspevok Deň
zeme, v ktorom sme si pripomenuli význam ochrany životného
prostredia. Informovali sme vás aj
o organizovaní brigády poslancami
obecného zastupiteľstva. V čase
vydania novín však už bol vyhlásený krízový stav a opatrenia, ktoré boli vydané viedli k tomu, že sa
nebudeme môcť stretnúť hromadne na akomkoľvek podujatí. No nič
nebránilo tomu, aby sme aj jednotlivo naplnili dobrú myšlienku Dňa
zeme aj tento rok. Verím, že mnohí
z vás tak aj urobili. My, ako poslanci
sme sa rozhodli brigádnickpú aktivitu uskutočniť 25. 4. 2020. Jedni
zbierali smeti na Posádke, ženy sa
rozhodli, že budú pokračovať v likvidácii skládky smetí pod Flôsom.

Nie je to však práca na jeden deň,
ba ani na týždeň. Je to priam celoročná výzva. Veď tie smeti sa tam
hromadili desaťročia. Dovolím si
tvdiť, že nielen vďaka nám domácim, ale aj “prispievateľov”z okolitých obcí. Čudovali by ste sa, čo
všetko sme tam našli.
Prejdime preto od slov k činom,
aby sme do našej krásnej Ľubietovej neprechádzali cez smetisko.
Milí spoluobčania, všetky svoje
aktivity súviace so skrášľovaním
životného prostredia v našom chotári a v uliciach Ľubietovej pre ďalšiu inšpiráciu odfoťte a pošlite ich
na adresu: noviny@lubietova.sk.
Ďakujeme.
Za redakciu Jana M.
Autori foto: S. Pupalová, J. Majerová,
M. Sauka

Brigádnická aktivita na odstraňovaní čiernej skládky Flos (K.
Mandyčevská, I. Chládek, J. Majerová)

Brigádnická aktivita na odstraňovaní čiernej skládky Posádka (M. Sauka)

Brigádnická aktivita S. Pupalová a L. Mandyčevská

Základná organizácia
Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov

Kladenie vencov
Základná organizácia Slovenského zvāzu protifašistických bojovníkov sa od minulého roku rozrástla.
Na našej členskej schôdzi v januári
tohto roku sa nás zišlo 55 členov
zo 76 všetkých členov. Ešte dobre,
že máme v obci pekné nové zariadenie pizzériu Grajciar! Zhodnotili
sme činnosť základnej organizácie a prijali sme plán a zameranie
organizácie na r. 2020. Hodnotiť
bolo čo, veď naša činnosť je bohatá, rôznorodá a zaujímavá. Dôraz
kladieme na spoluprácu so školou,
vzdelávanie a aj relax našich členov
a to formou poznávacích zájazdov.
Poznávanie vojnovej histórie v Ĺubietovej a SNP, to sú oblasti, na
ktoré nemožno zabudnúť. Miestne
pamätníky obetiam vojen sú mementom na strašné roky vojen.
Pamätníky potrebujú údržbu nielen v našej obci. Predchádzajúca
vláda vyčlenila na ich opravu 1.mil.
euro a obec reagovala na výzvu vlády projektom, no posledná informácia v súčasnej dobe hovorí, že sa
tak nestane. Škoda.
Rok 2020 je rokom sedemdesiat
piateho výročia ukončenia 2.svetovej vojny a oslobodenia. Plánované
celoštátne oslavy boli pre pandémiu
len jednoduchšie a takto sme si pripomenuli oslobodenie obce 21.marca položením vencov k miestnym
pamätníkom aj v základnej organi-

Kladenie vencov
zácii. Každoročne sa pietneho aktu
pri výročí oslobodenia a výročí
SNP zúčastňujú aj žiaci základnej
školy, teraz chýbali. No, žiaci školy,
deviataci, sa každoročne zúčastňujú okresnej vedomostnej súťaže
Medzníky 2.svetovej vojny. Tento
rok zo známych dôvodov bola súťaž
zrušená. Tak, ako aj akcie oblastnej
organizácie. Keďže sa situácia s corona vírusom mení k lepšiemu, chceme uskutočniť plánovaný zájazd do
Liptovského Mikuláša, háj Nicovô,
pamätné miesto veľkých bojov.
Milena Vachová
predsedníčka SZPB Ľubietová
Autorka foto. Soňa Pupalová

Hodnotiaca schôdza SZPB
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Čo nového v škole

Škola netradične

Online vyučovanie 5. ročník
musíme vytvoriť spoločný jednotný
systém učenia. A lepší trebárs aj nedokonalý, ako žiadny. Spočiatku sme
využívali portál Edupage a Bez kriedy, v ktorom bolo možné zadávať
úlohy, deti ich posielali späť a občas za ne dostávali známky, neskôr
slovné hodnotenie. Zároveň tieto
programy umožňujú aj četovať.
Aby sa však dal četovací portál
využívať, treba mať internet a počítač. A nielen učitelia, ale aj každý

Kreatívne vyučovanie

Vyučovanie v muzeálnej miestnosti
zo žiakov. Niektorým sme domov
poskytli notebooky, a tým bez pripojenia sme úlohy buď telefonovali, písali do esemesiek alebo sme
ich posielali v papierovej podobe.
Deti zadania vypracovali, poslali
alebo priniesli do školy. Toto prvotné obdobie výučby a nové spôsoby
komunikácie boli veľmi náročné
pre všetkých - učiteľov, žiakov a aj
ich rodičov. Niektorí učitelia začali
s deťmi pracovať prostredníctvom
aplikácií Skype či Whatsapp.
Tu sme učili nielen deti, ale zároveň samotní učitelia sa učili používať on-line kanály cieľavedome
a účelovo.
Škola naďalej využívala stránku
Edupage, interaktívny program Alf
a portál pre žiakov a rodičov Bez
kriedy. Prostredníctvom skypu sa
mohli rozvíjať aj vzájomné kontakty medzi žiakmi navzájom, či medzi
žiakmi a učiteľmi. Niektoré predmety žiaci nemali povinné, išlo najmä o výchovné predmety. Každý sa
sústredil najmä na hlavné predmety, ako sú slovenčina, matematika
a cudzie jazyky.
Technológie nám ukázali nové
možností, ktoré sme predtým nepoznali. Všetci sme sa naučili veľa.
V niektorých triedach sme mali dokonca aj on-line rodičovské združenia. V súvislosti s pandémiou sme
na webovú stránku školy zverejnili
odporúčania a rady školskej psychologičky - ako zvládnuť obmedzenia
a vyučovanie počas prerušenia dochádzky do školy. Spolu s kolegami
sme mali stretnutia, on-line porady
a riešili sme aj hodnotenie žiakov
na konci školského roka.
Povedali sme si, že hodnotiť chceme hlavne snahu žiaka a ochotu
riešiť úlohy. Keď sa snaží, pripája sa,
ozýva sa - práve to budeme známkovať. A zrazu sa nám aktívnejšie
začali prejavovať deti, ktoré nemali
vynikajúce známky. Mnohé z nich
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Zápis
do 1. ročníka
V apríli sa konal zápis detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole, teda zápis
do 1. ročníka. Bol trošku iný ako
po minulé roky - bez prítomnosti
detí aj rodičov. Tlačivá si rodičia
prevzali v materskej škole alebo
si ich stiahli v elektronickej podobe zo stránky školy. Celkovo
sme zapísali 19 detí a v septembri do 1. ročníka nastúpi 15 detí
z tunajšej aj okolitých materských škôl. V škole sa tešíme na
všetkých našich nových kamarátov a darčeky, ktoré sme mali pripravené k zápisu, im odovzdáme
v ich prvý školský deň.

Všetci sme sa zrazu ocitli
v nezvyčajnej situácii, s ktorou
nikto z nás nemal skúsenosti.
Keď sa škola nútene zatvorila,
deti sa nám rozpŕchli a nik nevedel, na aký dlhý čas je vyučovanie
prerušené. Na začiatku tejto etapy
sa učitelia so žiakmi prípadne s ich
rodičmi snažili nadviazať kontakt –
hľadali sa spôsoby, stratené alebo
uložené kódy, heslá, čísla ... Prvé
dva týždne sme učili podľa pôvodného rozvrhu, robili aktivity a úlohy
zo všetkých vyučovacích predmetov. Na základe aktuálnej situácie
a podnetov od učiteľov aj rodičov
sme sa rozhodli vyučovanie spestriť tematickými dňami (Deň Zeme,
Športujeme celý deň, Sviatok práce,
atď.). Neskôr sme vytvorili nový
rozvrh pre žiakov 1. a 2. stupňa,
v ktorom boli zastúpené hlavné vyučovacie predmety.
Čo sa týka spôsobu komunikácie, zo začiatku sme pracovali na
báze zasielania pracovných listov
a prezentácií, ale bolo zrejmé, že si
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začali byť snaživé, tvorili, vymýšľali,
prekvapovali, robili, čo bolo v ich silách. Náš školský systém je postavený od nepamäti na známkach. Také
dieťa vyrastá s pocitom, že jednotka
je preň vzdialená méta. Keď ju od
nás za snahu dostalo, bolo šťastné.
Vo svetle týchto nových poznatkov
a situácie sme sa rozhodli niektoré
predmety nehodnotiť (najmä tie vý-

triedach s 27 deťmi. Do základnej
školy, ktorá funguje na dobrovoľnej
báze, v ročníkoch 1.- 5., chodí 63 zo
69 žiakov.
Všetkým učiteľom, rodičom,
priateľom, zamestnancom, zriaďovateľovi školy ďakujeme za podporu, pomoc a spoluprácu pri vzdelávaní a výchove našich detí a žiakov
v tomto náročnom období.

Učenie po nástupe do školy
chovné) a ostatné známkovať, keďže deti na slovné hodnotenie nie sú
pripravené.

A čo sa podarí preniesť do
bežnej výučby?

Sme presvedčení, že keď bude
žiak chorý, stane sa bežnou praxou,
že bude on-line sledovať, čo sa deje
v triedach. Rovnako po vyučovaní
sa bude môcť spojiť so svojím učiteľom a prebrať, čo bude treba. A hospitácia, prítomnosť cudzej osoby na
hodinách, prestane byť niečím znepokojujúcim a rušivým, výučba sa
viac otvorí. Práve súčasná otvorenosť vyučovania je veľká hodnota,
jedno z pozitív on-line vyučovania.
Napriek únave a vypätiu, ktoré
sme pociťovali predovšetkým na
začiatku, sme radi, že sme sa už na
Deň detí mohli stretnúť v škole so
škôlkarmi aj žiakmi 1. až 5. ročníka.
Od 1. júna fungujeme za prísnych
hygienických a bezpečnostných
pravidiel v materskej škole v dvoch

Usmernenie k platbe za mater
skú školu a školský klub detí

Rodičia platia alikvotnú časť
/50%/ za marec, za apríl a máj sa
poplatky vyberať nebudú. V materskej škole od júna a za letnú činnosť
bude poplatok 12.- €. V ŠKD bude
systém vyberania poplatkov rovnaký. V školskej jedálni bude rodič
platiť za odobratú stravu – desiata, obed a olovrant v MŠ, desiata
a obed v ZŠ.

Jednička bude aj za dobrú sviečkovú
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Trochu histórie

Z dejín mesta Brezna (Karol Rapoš)
Bohatstvo informácií, ktoré sa
ukrýva v starých knihách ma vždy
fascinovalo.
Podľa výťahov z mestského archívu
a pozostalých rukopisov Dušana
Licharda, posledného mešťanostu
mesta Brezna.
Strach z Turkov v Brezne. Záruby
v horách breznianskych. Obrana
banských miest. Povstanie proti Turkom. Vyzvanie Hassan bega k Breznu, aby sa poddalo. List Kevického
Ľubietovej o príchode Turkov.
Turci, ktorí za 150 rokov držali
v rukách najlepšiu a najúrodnejšiu
čiastku bývalého Uhorska, i keď
s času na čas zabehli do užších dolín našich slovenských pohorí na
stálejšie sa tu osadiť nemohli, lebo
na hornatom úzkom území a stisnutom priestore nemohli rozvinúť
svoju silu, svoje voje.
Nájazdy Turkov za istý čas silne
dorážaly i na územie bývalej starej župy Zvolenskej až po Bystricu
a Ľubietovú. Obce tohto územia
nemohly odolať silnému tlaku
Turkov a rad-radom sa im poddávaly, a tak i Brezno, toto najvyššie
ležiace banské mesto bolo často
vo veľkom nebezpečenstve. Prvé
vpády Turkov na oblasť, siahajúcu
od Brezna po Vígľaš boly už dňa 7.
apríla 1533. (Slávik: Dej. Dobr.47).
Ochranou banského okolia poverený bol Štefan Dobó, tekovský
župan. Po víťazstvách Turkov r.
1566 staral sa o obranu banských
miest Ján Gyurky, ktorý mal 200
pešiakov, umiestnených vo vígľašských horách, aby bránili Slatinu
a Brezno. Brezňania, obávajúc sa
príchodu nevolaných hostí, robili
po pohraničných horách od juhu
široké záruby. Ale turecký postup
bol jednako nebezpečný, lebo 29.
októbra vypálili Očovú a ohrozená
bola i Slatina, Ľubietová a Brezno.
Dňa 4. apríla 1571 banské mestá už
pýtali súrnu pomoc pre bezbranné
mestá Brezno a Ľubietovú. Podľa
listu Bystrice Kremnici 26. mája
1575 tureckí martalúzi vyšpehovali
už okolie Brezna a Ľubietovej, začalo sa na najvyšší rozkaz i opevňovanie banských miest r. 1575 vo Zvolene a v B. Bystrici, 1578 v Brezne,
1588 v Ľubietovej, Ponikách,
Dúbravici, Hrochoti, Očovej. Turci
robili svoje vpády od Očovej hore
Dúbravicou dolinou do Ľubietovej
a Hronskou dolinou do B. Bystrice.
Poplašné zvesti o príchode Turkov
boly všeobecné. Preto 18. februára
0582 upozornila Banská Bystrica

ako brezniansku, tak ľubietovskú
posádku, aby boly veľmi opatrné
a ostražité (List Bystrice Kremnici č.
1385). Roku 1586 dňa 28. októbra
arciknieža Ernest prípisom z Viedne nariadil vystaviť okolo Brezna
a Ľubietovej nové pevnôstky (Mat.,
Végles 86) a kapitán tunajšej breznianskej pevnôstky Michal Miktusch uvedomil Hannibala Bocka,
kapitána pevnosti v Ľubietovej, aby
sa mal veľmi na pozore, lebo že má
vedomie o tom, že Turci s veľkým

vojskom vytiahli, len nevedno ešte,
ktorým smerom sa chcú pobrať. 24.
mája 1592 písal Štefan Kevický
z Brezna Jánovi Kmethymu, podkapitánovi pevnosti na Šajbe, že Turci
tiahnu s veľkým vojskom na Brezno,
Šajbu a Ľubietovú (Slov. Letopis III.
233. Matunák, Végles 117-118).
oznamuje Jánovi Kmethymu, „jeho
jasnej cisárskej Vicehajtmanovi na
Šajbe“ že má chýry, že, Turci idú
„s velkimi seregmi“ na Brezno alebo na Šajbu. (Slov. letopis III 233).

Tureské strachy prestali, lebo kráľ
dňa 19. marca 1642 obnovil s Turkyszonyegský pokoj (405). Pritom
Turci jednako vystihli, že uhorské
pevnosti na pokrajiskách sú vo veľmi zlom stave, preto 26. mája 1646
neočakávane zas vtrhli do Zvolenskej župy, zajali niekoľko ľudí zo
Slatiny a od Zvolena, ba i na okolí
Brezna vypálili 20 domov (Bystrica,
v Belej, Kr. m. arch. II. 26.11., 2554),
a v nasledujúcom roku1647 v auguste natoľko znepokojovali župu,
že Slatinčania a Očovania, aby sa
vyhli útrapám, chceli sa Turkom
poddať (Kr. m. arch. 13. aug., 2592).
A išlo to stupňovane. Dňa 15. marca
1651 Ali, budínsky aga, vyzval obec
Šajbu, aby sa poddala (odpis slov.
o tom v kremn. M. srch. 2626. V lete
1652 už okrem Radvane, všetky
okolité obce poddali sa Turkovi
a martalúzi každodenne blúdili po
horách, takže 26. septembra zajali
a odviedli Krupinčanov, ktorí viezli
do B. Bystrice na niekoľkých vozoch
koly do viníc.
Sborník Matice slovenskej 1929
(text je uvádzaný v pôvodnom znení)
J. Majerová

Pamätné dni – Slovensko
5. júla

4. augusta

Deň zahraničných
Slovákov

Deň Matice
slovenskej

vyhlásila vláda Slovenskej republiky v septembri 1993 na podporu prezentácie Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento deň je spätý
s cyrilo-metodskou tradíciou, preto sa oslavuje v ten istý deň ako
Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Matica vznikla
4. 8. 1863 v Martine, kde má doteraz sídlo. Prvý predseda bol biskup
Štefan Moyzes. Matica slovenská sa
stala prvou slovenskou inštitúciou,
v rámci ktorej sa systematickejšie
pestovali vlastivedné vedy, zakladalo sa slovenské múzejníctvo a archívnictvo, podnecovala sa slovenská literárna tvorba. Jej úsilie bolo
zamerané aj na zlepšenie postavenia
a pozdvihnutie hospodárskej prosperity slovenských robotných vrstiev
vo vtedajšom Rakúsku-Uhorsku.

17. júla
Prijatie Deklarácie
o Zvrchovanosti SR
17. júl 1992 sa stal významným
dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie Deklarácie o Zvrchovanosti SR, ako významného
kroku k naplneniu sebaurčenia
slovenského národa, si každý rok
pripomíname zapálením vatier.
Prvá Vatra zvrchovanosti horela
na Kremnických baniach. Odvtedy
uplynulo 28 rokov, a dnes možno
s istotou povedať, že prijatie tohto
dokumentu bol významný štátnický krok, ktorý viedol priamo
k vzniku nášho vlastného štátu –
Slovenskej republiky.

9. septembra
Deň obetí holokaustu
a rasového násilia
Poslanci Národnej rady SR schválili návrh zákona, ktorý určil tento deň ako nový pamätný deň SR.
Stal sa ním 9. september. V tento
deň si pripomíname a uctíme predovšetkým obete holokaustu, ale
vnímame ho aj ako neustály zápas

proti všetkým prejavom rasizmu,
neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie v našej spoločnosti.

19. septembra
Deň vzniku Slovenskej
národnej rady
19. september je pripomienkou
dňa vzniku Slovenskej národnej
rady ako vrcholného slovenského
politického orgánu počas v revolučných rokoch 1848-1849. Jej
prvými predstaviteľmi boli Ľudovít
Štúr, Milan Hodža a Jozef Hurban.
Počas jej 172-ročnej existencie,
hoci s prerušeniami, ale znovurodiaca sa v najdôležitejších momentoch našich národných dejín, vždy
dôstojne reprezentovala slovenský
národ v boji za sebaurčenie, svojbytnosť, za kodifikáciu štátneho
jazyka, za duchovnú aj materiálnu
obrodu, ako aj v úsilí o štátoprávne
usporiadanie. Poslanci Národnej
rady Slovenskej republiky vyhlásili
zákonom č. 241/1993 deň vzniku
SNR za Pamätný deň na Slovensku.
Zdroj:http://kalendar.aktuality.sk/
pamatne-dni/popis/2020-9-19/
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SPOMIENKY na prežitých 96 rokov
Pred 21 rokmi sme sa s deťmi
rozlúčili pri odchode do večnosti
s milovanou matkou a manželkou.
Po narodení tretieho dieťaťa vážne
ochorela. Reumatizmus rozožieral jej kosti a aj každoročné liečenia v kúpeľoch boli málo účinné.
Nakoniec chorobe podľahla, pochovali sme ju v chráme Božom
v Ľubietovej. Obdivujem jej veľké
fyzické a duševné vypätie a nesmierne obetavú prácu pri vedení
domácnosti a výchove troch detí
napriek takémuto narušenému
zdravotného stavu. Nech jej je Boh
milostivý.
Žil som ďalej sám, o vlastné každodenné potreby som sa ešte vedel postarať.
Z tohto zdanlivého pokoja ma
vyrušil až 13. marec 2018. Nešťastne som spadol a zlomil si pravú stehennú kosť. Po operácii v Bratislave ma dali do domáceho liečenia,

(pokračovanie)
kde sa znovu postupne, už druhý
raz v živote učím stáť na vlastných
nohách a robiť prvé kroky, tentoraz
za pomoci mojich detí.

Záver

V stareckom putovaní po ose
života som sa nevdojak v týchto
spomienkach pozastavil na niekoľkých artefaktoch, obrazoch z prežitého života. Pristavil som sa pri
nich na okamih a vpil sa hlbšie do
ich holej, neretušovanej histórie.
Z celkového, nekonečne dlhého
spektra životných zážitkov, mi ich
ostalo v pamäti len za priehrštie.
Starecké roky so životnými fujavicami a mrazmi väčšiu časť zošúverili a odviali do neznáma. Pamäť
zoslabla, pretrhala sa a veľká časť
obrazov a ich hrdinov sa stratila

pod srieňom zasneženého povrchu
prežitých rokov.
Pohľady na zachované a vyziabnuté obrazy vyvolali vo mne hrejivé pocity spriaznenej príbuznosti.
Zachovali sa ako legendy zo spomienok a pamiatok na prežité roky,
na etapy života opatrené hrubými
voskovými pečaťami vierohodnosti. Sú to však legendy, ktoré dnes
nepredstavujú ani vysvedčenia
o ukončených rýchlokurzoch, ani
vysokoškolské diplomy. Sú to vysvedčenia o múdrosti získanej tvrdým životom v ťažkej denno-dennej
drine. Sú to kropaje potu ústiace do
koncentrátov vedy, okvetia kvetov
múdrosti. Nuž a z týchto koncentrátov som sa pokúsil predostrieť vám
aspoň malú čiastočku.
V domácom prostredí, okliešte-

nom o vlastné fyzické schopnosti,
závislý na pomoci a opatere detí,
som trasúcou stareckou rukou
a oslabenou pamäťou skladal vetu
po vete do týchto pár pohľadov
do mozaiky mojej minulosti. Sú
skromné, a preto pre náročných
znesú slová kritiky.
Zachytených pár spomienok na
prežité časy sú doplnkom k rodinnému rodokmeňu. Sú súkromným,
osobným, neverejným dedičstvom
mojich najbližších. Sú bez formálnych jazykových a gramatických
korektúr.
A úplne na záver chcem slovami
básnika prikryť aj moje legendy
a ich hrdinov: „ ... ale tie hviezdy
predsa svietili a pekný život tie
kvety žili a diamant v hrudi nezhnije.“ (A. Sládkovič, Marína).
Milan Filadelfi, v. r.
september 2018, Bratislava

Výpis z uznesení zasadania
obecného zastupiteľstva
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
OcZ 13 – 1/2020 – schvaľuje program zasadania, doplnený
o bod programu – nepodpísané
uznesenia, za: všetci
OcZ 13 - 2/2020 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice, za: všetci
OcZ 13 – 3/2020 – voľba návrhovej komisia, za: všetci
OcZ 13 – 4/2020 – schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2020 úpravu rozpočtu obce Ľubietová
na rok 2020, prenesené kompetencie, za: všetci
OcZ 13 – 5/2020 – rozpočtové
opatrenie č. 3/2020 - úpravu rozpočtu obce Ľubietová na rok 2020,
za: všetci
OcZ 13 – 6/2020 – schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámenu nehnuteľností
v katastrálnom území Ľubietová,
obec Ľubietová, a to:
- pozemku parc. č. KN-C 743/3
o výmere 3396 m², druh pozemku
ostatná plocha, katastrálne územie

24. apríla 2020
Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 865,
vedené Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálnym odborom
pre okres Banská Bystrica, spôsob
využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová
dráha, autokemp, táborisko a iné,
umiestnený v zastavanom území
obce v celosti vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod, Hlavná 5, 976 96
Medzibrod,
- za novovytvorený pozemok parc.
č. KN-C 1363/7 o výmere 14932
m², ktorý vznikne odčlenením z pozemku parc. č. 1363/1, o výmere
142962 m², druh pozemku trvalé
trávne porasty, katastrálne územie
Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1670,
vedené Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálnym odborom
pre okres Banská Bystrica, spôsob využitia: pozemok lúky a pasienky, trvalo porastený trávami
alebo pozemok dočasne užívaný
pre trvalý trávny porast, pozemok
umiestnený mimo zastavaného
územia obce podľa geometrického plánu č. 37056565-124/19,
vyhotovenom Ing. Beátou Smolkovou, Geodetické práce, V. P. Tótha

17, 960 01 Zvolen, IČO: 37 056
565 z 12.08.2019, autorizačne
overeným dňa 12. 08. 2019 Ing.
Beátou Smolkovou, úradne overeným 20. 08. 2019 Ing. Lenkou Cílikovou pod č. 761/2019. (ďalej aj
„Geometrický plán“) vo výlučnom
vlastníctve obce Ľubietová, s doplatkom za rozdiel vo výmerách
a hodnote zamieňaných nehnuteľností v prospech Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosť Medzibrod, za cenu
8 591,88 €.
Zámer zámeny pozemkov bol
schválený Uznesením OcZ č. 9 –
9/2019 zo dňa 13. 12. 2019 a zverejnený v zákone stanovej lehote
na webovej stránke a na úradnej
tabuli obce, za: všetci
OcZ 13 – 7/2020 – schvaľuje odpredaj pozemku parc. KN C
1155/10, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 34 m2, na ulici
Hrnčiarska k. ú. Ľubietová, pre
Mgr. Ľubomíra Čiefa, trvale bytom
ul. Rôšt č. 503/7, Ľubietová, za
cenu 22,19 € za m2. Celková cena
pozemku je 754,46 €. Kupujúci zaplatí poplatky spojené s prevodom
nehnuteľnosti, za: všetci
OcZ 13 - 8/2020 – schvaľuje
prenájom pozemku parc. KN C
1094/4, zastavané plochy a ná-

dvoria, o výmere 40 m2, k. ú. Ľubietová, pre f. Grajciar, s. r. o., Lučatín,
za cenu 2,50 € za m2 a na obdobie
1 roka. Celkový ročný nájom je
100 €, za: všetci
OcZ 13 - 9/2020 – schvaľuje odpredaj pozemku parc. KN C
575/15, trvalo trávny porast, o výmere 521 m2 a parc. KN C 575/16,
ostatná plocha o výmere 38 m2,
k. ú. Ľubietová, pre Róberta Pepicha a Hendy Pepicha, obaja trvale
bytom ul. Hrnčiarska č. 503/7, Ľubietová 517, za cenu 9,88 € za m2.
Celková cena pozemku je 5522,92
€. Kupujúci zaplatí poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti, za:
všetci
OcZ 13 - 10/2020 – schválenie
zoznamu nájomných zmlúv v ZŠ
s MŠ T. G. Masaryka Ľubietová
v školskom roku 2019/2020, za:
všetci
OcZ 13 – 11/2020 – voľba zástupcov do rady školy za „zriaďovateľa“ pre ZŠ s MŠ T. G. Masaryka
Ľubietová, a to:
Bc. Jana Majerová, Pavol Šimun,
Peter Kováč, Miloš Sauka, za: 7,
zdržali sa: Peter Kováč, Miloš
Sauka
OcZ 13 – 12/2020 – schválenie
odstúpenia od projektu WIFI pre
teba, za: všetci
Zuzana Kútna
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Svetová pandémia
V minulom čísle Ľubietovských
novín sme vám priniesli
krátky príspevok o šíriacom
sa víruse COVID-19. Vybrali
sme najdôležitejšie pokyny
Úradu verejného zdravotníctva
o používaní ochranných
prostriedkov a potrebe zvýšenej
hygieny.
Nová vláda SR vyhlásila na Slovensku 12. marca krízovú situáciu
a na základe odporúčaní zo zasadania krízového štábu začala vydávať
rad za radom opatrenia na zabránenie šírenia “koronavírusu” nového
typu s názvom COVID-19.
Opatrenia sa dotýkajú všetkých
odvetví a inštitúcií verejných,
štátnych, či súkromných. Najväčšie riziko predstavuje koronavírus
pre seniorov, chronicky chorých
ľudí a ľudí s oslabenou imunitou.
Život sa síce nezastavil, ale výrazne spomalil. So zvyšujúcim sa
počtom nakazených sa začali čoraz razantnejšie opatrenia, ktoré

bolo vzhľadom k situácii potrebné
prijať.
Život sa nám značne skomplikoval. Zavreli sa školy a škôlky, zavreli
sa brány kostolov, obchody okrem
potravín, drogérií a lekární. Začali
sa v plnej miere využívať IKT technológie. Verejné a štátne Inštitúcie
pracovali v skrátenom režime s obmedzením osobného styku.
A prijať sme to museli hlavne
my, ľudia. I keď to spočiatku nebolo ľahké, nechceli sme uveriť, že
nebezpečentsvo nákazy prekročí
aj naše hranice a zasiahne i nás. Za
roky života v demokracii sme zabudli na význam slova “disciplína”,

či trpezlivosť a vytrvalosť. Aj u nás
sa stalo, že napriek výzvam ľudia
spočiatku nepoužívali ochranné
rúška a možno sa poniektorí báli
povedať aj o svojej cestovateľskej
anamnéze.
Postupom času, najmä v dôsledku apelov cez médiá, sme sa však
zobudili a začali sme spoločne
napomáhať zabráneniu šírenia vírusu. Obec upozorňovala na možné nebezpečenstvá a pripomínala
dôležitosť používania ochranných
prostriedkov, či zvýšenej hygieny.
Dala vyrobiť a poskytla bezplatne
jednorazové rúška najprv dôchodcom. Pomoc ponúkli aj poslanci,

opatrení verejne stretávať, zrušili
sa športové, spoločensko-kultúrne
akcie na Slovensku, a teda aj u nás
v Ľubietovej.
Ulice ostali skoro prázdne a my

sme sa začali orientovať iba na úzky
kruh svojej rodiny. Odporúčania boli
jasné. Choďte na prechádzky do prírody. Mnohí z nás prírodu a jej čaro
poznajú dôverne, no nájdu sa aj takí,

keďže rúšok nebolo k dispozícii
dostatok, a niekoľko šikovných žien
v obci rúška začalo šiť, predávať, či
nezištne rozdávať tomu, kto ich potreboval.
Je pravda, že len vtedy si človek
uvedomí čo mal, keď o to príde.
O čo sme prišli my v čase pandémie? O časť slobody, slobody pohybu. Verím, že táto situácia pominie
a ľudstvo sa poučí. Musela prísť
pandémia, aby sme sa stíšili? Ako sa
mohol tak rýchlo nakaziť celý svet?
Je pravda, že migrácia je obrovská,
letiská sú preplnené a mnoho ľudí
je s možnosťou neustále cestovať
po celom svete veľmi spokojná.
Navyše, koľkí odchádzajú do zahraničia za prácou. Má to však aj
svoje úskalia. Víri mi v hlave mnoho
otázok, ale vraciam sa vždy k jednej myšlienke „za všetkým hľadaj
človeka”.
Život sa spomalil, no zároveň –
tak to tvrdia odborníci, sa naša planéta začala čistiť.
J.M.

 Tóny prírody
Vyhlásením pandémie ochorenia COVID-19 nastala 11. marca 2020 situácia, ktorú sme ešte
nezažili. Prestali sme sa podľa
pokynov a na základe vydaných

ktorí na prechádzky v prírode nemali pre pracovné vyťaženie čas.
Teraz je na to tá správna chvíľa.
Je nádherné ocitnúť sa v lone prírody práve v jarnom období, keď u
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Pel-mel...

V súčasnosti existujú popri sebe
dve veľké skupiny ľudí – jedna,
ktorá na mlieko nedá dopustiť, druhá, ktorá jeho konzumáciu, najmä
pre dospelých, zatracuje. A každá
z nich je stopercentne presvedčená
o „svojej“ pravde. Používanie mlieka je však čisto osobné rozhodnutie
a neexistujú žiadne vedecky podložené dôkazy o akejkoľvek škodlivosti mlieka. I keď je pravdou, že
niekto môže byť na mlieko alergický. Poďme si povedať niečo o „zaručených“ faktoch, ktoré ponúka
doktor Gúgl.
Čo mlieko obsahuje? Okrem prevažujúceho množstva vody je mlieko veľmi vhodný zdroj aminokyselín, proteínu a vápnika + vitamínu
D. Obsahuje tiež prirodzený cukor,
teda sacharid laktózu. Je to zložený
cukor, skladá sa z dvoch molekúl –
glukózy a galaktózy. Tu mnohí zareagujú – ja som na ňu alergický. Ale
pozor, tzv. alergia na mlieko je na
proteín v mlieku, nie na sacharidy,
čiže laktózu.
Mnohí poznáme tvrdenie o tom,
že mlieko organizmus „zahlieňuje“. Povedzme si však otvorene,

mlieko je potravina ako každá iná,
prechádza pažerákom do žalúdka
a tam sa žalúdočnými šťavami rozkladá na jednotlivé zložky a ďalšou
prirodzenou cestou cez črevá sa
tieto proteíny, aminokyseliny, glukóza a galaktóza, vitamíny a všetko
ostatné dostávajú do všetkých buniek nášho organizmu. Netečie tam
biele mlieko. Tak ako tam netečie
pivo – a „nezapeňuje“ organizmus,
či áno? Čiže aj „zahlieňovanie“
z mlieka je jednoducho blud, nie je
to pravda, neexistujú na to žiadne
dôkazy. Ale mlieko zahusťuje sliny,
a to je osobný pocit, čo však nie je
nijako nebezpečné.
Ďalším všeobecne rozšíreným
tvrdením je, že vraj mlieko odvápňuje organizmus. Nie, presne
naopak, a to je vedecky dokázané
- pomáha organizmu vápnik vstrebávať, a to najmä vďaka vitamínu
D, ktorý taktiež mlieko obsahuje.
A nakoniec, vraj prekysľuje telo.
Toto tvrdenie je tiež mylné. PH ľudského tela je veľmi stabilný ukazovateľ a nedá sa nijako zmeniť bežne
prijímanou stravou.
Nielen pre deti, ale aj pre do-

spelého človeka je mlieko vhodná
výživa – má čo ľudskému telu ponúknuť a lekári-výživári hovoria,
že úplne bez problémov možno
dennú dávku ustanoviť na 3 poháre
(6 dcl) mlieka denne. Vhodné sú aj
iné mliečne výrobky, najmä jogurty
s probiotikami (živými kultúrami),
ktoré sú významným zdrojom sodíka aj draslíka, najmä, keď si ich pripravíte sami doma a tým predídete
konzumácii nevhodných „E-čok“.
Ak však patríte do skupiny alergikov, alebo tých striktne odmietajúcich živočíšne mlieko, a žiadne
vyššie uvedené fakty vás nepresvedčili, máte aj inú možnosť. Na
pitie, ale najmä na varenie možno
použiť aj alternatívne mlieka, vhodné je sójové, makové, orechové ap.
(ale napr. mandľové nemá proteíny,
čo nie je dobré, preto ich v strave
treba doplniť z iných zdrojov.)
PS: Ryžové „mlieko“ dávam do
úvodzoviek preto, lebo je to iba biely roztok čistého ryžového škrobu,
teda sacharidov=cukrov a o jeho
podpore vášho zdravia silne pochybujem. Dobrú chuť!

u sa prebúdza. Je nádherné voňať na
zelenej lúke omamnú vôňu kvitnúcich stromov, kvetov a vôňu zeme.
Je nezabudnuteľné započúvať sa na
slnkom zaliatej stráni do tónov spe-

vu spevavých vtákov, bzukotu včiel
a cvrlikaniu cvrčkov, ktorí akoby sa
nám prihovárali a vítali nás. Príroda znie všetkými tónmi a farbami,
ktoré nám lahodia. Voďme do prí-

rody svoje deti i vnúčatá a učme
ich týmto tónom načúvať nielen
v tejto zložitej situácii, ale aj naďalej. Stojí to za to.

Spracované: F. P.

J. M.
Foto: Ľubietová a jej krásy
Autorka foto: S. Pupalová

...alebo všetko, čo ani netušíte
/ neviete

Perličky o zvieratách:

• Kravu možno viesť hore schodmi, ale nie dolu.
•K
 ačkanie kačky nemá ozvenu.
Nik nevie prečo.
• Korytnačky sú schopné dýchať
zadkom!
•S
 omáre zabijú ročne viac ľudí
ako letecké havárie.

Zvláštnosti o osobnostiach:

• Prvý majiteľ tabakovej spoločnosti Marlboro zomrel na rakovinu pľúc.
•W
 alter Disney, autor myšiaka
Mickeyho, sa bál MYŠÍ.

Perličky
zo školskej
lavičky…
O potrave
Cukor je rafinovaný, pretože sa po
ňom tlstne.
Pravý
hovädzí
vývar sa robí
z dvoch kociek.
Slivkové knedlíky delíme na jedlo
a kôstky.
Sardinkám sa odrezávajú hlavy,
aby sa vošli do konzervy.
Dedo vravel, že alkohol síce kazí
zrak, ale že má radšej okuláre než
smäd.
Tato povedal, že na svoj sviatok ne
chal pitie, ale nevie kde.
Tri potraviny, bez ktorých človek nemôže žiť, sú raňajky, obed a večera.
Experiment je napríklad to, keď
mamka niečo uvarí a my hádame,
čo to je.
Rybie mäso je zdravé, pretože obsahuje mnoho fosforu, ktorý je smrteľne jedovatý.
Jedlo musíme dojedať, aby ho mu
chy neroznášali na ostatných ľudí.
Včelím medom neplytváme, pretože sa nevyrába, ale vzniká poctivou
prácou.
Konzervy nám uchovávajú potra
viny, ale iba do tej doby, než sa po
kazia. Sú zdravé, pretože obsahujú
veľa železa.
Alkohol skracuje život, pretože sa po
ňom stále spí.
Opilci páchajú pod vplyvom alko
holu i sebevraždu a na druhý deň
o tom ani nevedia.
Náš dedo vraví: Rum je jed, ale najviac je otrávený, keď ho nemá.
Cesnak je zdravý pre ľudí, ale spo
ločnosť ho neznáša.
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Prečo oslavovať Deň matiek

Viete, že...
Jazda armády nového typu, vy
tvorenej v Anglicku v r. 1645
v čase Anglickej občianskej
vojny, bola gramotná a dobre
platená – každý vojak dostával
pre seba a svojho koňa dva šilin
gy na deň – a bola považovaná
v tom čase z najlepšiu v Európe.
Podľa legendy Artuš dostal čarovný meč Excalibur od Jazernej
panej. Po jeho smrti hodili meč
späť do jazera, kde ho zachytila
vystretá ruka.
V roku 1925 zrušil turecký pre
zident Kemal Atatürk nosenie
tradičných fezov a voľných no
havíc a mužov vyzval, aby nosili
„civilizované“ nohavice, saká
a kravaty zároveň s „pokrývkou
hlavy, ktorá má krempu a volá
sa klobúk“.

1000 x múdrosť

Je to možnosť, ako poďakovať
našim matkám a ukázať im našu
lásku.
Deň matiek je príležitosťou nielen na formálne oslavovanie našich
matiek. Naše matky nám dávajú po
celý život veľmi veľa. Tento deň je
preto užitočnou výzvou, aby sme
im ukázali lásku, uznanie a vďačnosť.
Deň matiek je skvelý deň pre
celé rodiny, aby s nimi mohli stráviť spoločný čas. Je to skvelý deň
na relaxáciu. Rodiny ho môžu tráviť
spoločne doma, v parku, v reštau-

rácii alebo kdekoľvek, kde sa budú
cítiť dobre.
Deň matiek je šanca, kedy môžeme hovoriť s našimi matkami
a lepšie ich spoznať. Týmto spôsobom sa môžeme naučiť niečo nové
a spoznať mnoho zaujímavého o ich
živote pred a aj potom, ako sa stali
matkami. Deň matiek je dobrý deň
na ich vypočutie. A je dobrý aj na
zahnanie ich i našej samoty.
Deň matiek je veľkou príležitosťou
na oslavu žien vo všeobecnosti. Je to
jeden z dvoch dní v roku, ktorý patrí
ženám, deň, keď chceme osloviť všetky ženy v našich životoch i v spoloč-

Šalát s grilovanou Zdravý
cuketou a gréckym rebarborový sirup
syrom
Suroviny:
Zelené tajomstvo štíhlej línie Zdravé raňajky, rýchly obed alebo
nízkokalorická večera. Cuketa sa
dá pripraviť na rôzne spôsoby.

1 kg rebarbory
4 poháre vody
8 pohárov cukru
1 pohár – 250 ml

Ingrediencie:

Postup prípravy:

Podľa ovocia poznáš strom
a človeka podľa jeho skutkov.
Dobrý čin nikdy nezapadne, kto
seje zdvorilosť, zožne priateľstvo
a kto seje láskavosť, zožne lásku.
Basillius

Skutočná múdrosť vydáva me
nej úsudkov ako hlúposť. Múdry
človek často pochybuje a mení
svoj názor. Hlupák trvá na svo
jom a nepochybuje, vie o všetkom
okrem svojej obmedzenosti.
Achnaton

Človek, ktorý robí všetko pre
to, aby dosiahol šťastie vlastnými silami a nie pričinením iných
ľudí, sa vydal najlepšou cestou
ku šťastnému životu. Je to človek
umiernený, odhodlaný a múdry.
Platon

Ak ublížiš dobrému človeku...
on ti neublíži, ale stratíš ho...
a to ublíži tebe.
Neprezrádzaj veľa o sebe...
lebo v čase závisti hluchý začína
počuť, slepý vidieť a nemý rozprávať...
Nikdy neľutuj ani jedného dňa
svojho života. Dobré dni ti prine
sú RADOSŤ, zlé dni PONAUČENIE,
SMUTNé DNI SILU A TIE NAJLEPšIE DNI KRáSNE SPOMIENKY.

menšia cuketa
panenský olivový olej
soľ
korenie
balzamikový ocot
med
citrónová šťava
strúčik cesnaku
rukola
cherry paradajky
grécky syr

Postup:

V miske zmiešame trochu citrónovej šťavy, balzamikový ocot,
olivový olej a med, zálievka má byť
sladko-kyslá, ale stále veľmi jemná.
Nakrájame plátky cukety, pridáme
olivový olej, osolíme, okoreníme
a ochutíme prelisovaným cesnakom. Necháme pol hodinky marinovať. Potom z oboch strán dozlatista
opečieme. Na tanieroch zmiešame
rukolu, cherry paradajky, čerstvú
bazalku a grilovanú cuketu, navrch
poukladáme syr, pokvapkáme olivovým olejom a balzamikovou zálievkou. Dobrú chuť!

Rebarboru umyte, olúpte a nakrájajte na 2 cm kúsky. Zalejte ju vodou
v hrnci a priveďte k varu. Povarte ju
20 – 30 minút, a potom ju rozmixujte. Preceďte cez sitko znovu dajte
do hrnca a opeť zohrejte. Pridajte
cukor. Povaríme ešte 5 minút. Teplý
sirup nalejeme do fliaš.
Sirup uskladníme na chladnom
a tmavom mieste.
Pri podávaní zmiešame s vodou
a s ľadom. Výborne chutí so šampanským.

nosti a nechať
ich pochopiť, že
ich hodnota je
pre nás nesmierna. A je to aj deň
premýšľať o tom,
aké je častokrát ťažké byť matkou.
Vieme, chápeme, rozumieme:
matky by mali byť každý deň milované, oceňované a rozmaznávané.
Deň matiek by mal byť pre nás
meradlom pre zvyšok roka a mal
by byť návodom, ako milovať svoje
matky a ženy v našom živote.
Jana Majerová

Postup prípravy:

Na jednu dávku: do väčšieho hrnca (ja mám 8 litrový) dáme do polovice bylinky, ale kľudne i doplna,
zasypeme 2kg cukru a nalejeme 2
litre vody, 12,5 dkg kys. citrónovej
(môže byť aj menej) a jeden balík
kys. sorbovej. Necháme lúhovať 48
hodín, nie na slnku, občas promiešame.
Potom bylinky vyžmýkame a precedíme cez gázu alebo husté sitko.
Bylinky, ako materina dúška alebo bazu pred lúhovaním neumývam, zmyje sa peľ a aróma.
Z pŕhľavy je sirup nejlepší v máji,
kedy je mladá, vtedy je krásne ružový.

Poznámka:

Sirup sa môže zohriať na teplotu
80 stupňov, nemá vrieť, no to je na
vás alebo použiť prevarenú vodu.
Ja používam studenú vodu z vodovodu a nikdy sa mi nepokazil vďaka kyseline sorbovej. Občasným
miešaním sa cukor rozpustí aj bez
konzervantov.
Keď sirup zohrejete a naplníte
fľaše vymyté alkoholom teplým sirupem, tak se tiež nepokazí. Fľaše
sa chladnutím uzavrú, ako by ste
ich sterilizovali!

Zdroj: chefkoch.de

Bylinkové sirupy
pŕhľavový, mätový, bazový,
materinodúškový, medovkový,
lipový, agátový

Čo budeme potrebovať:

bylinky
cukor
kyselina citrónová
kyselina sorbová alebo konzervačný
prípravok – môže sa vynechať
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