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Ľubietovský banícky a hutnícky
deň organizovala obec Ľubietová
a OZ Libetha – Ľubietovský banícky a hutnícky spolok pod záštitou
Združenia banských spolkov a ce-

chov Slovenska a Slovenskej železnej cesty. V úvodnom sprievode
sa predstavili banícke spolky a po
šachtágu bol pre širokú verejnosť
pripravený kultúrny program. Ten
dopĺňali sprievodné akcie - výstava rudných hornín baníckych lokalít, výstava fotografií chránených
zvierat a živočíchov, ktoré nafotil
v lokalite Ľubietovej Radovan Kútik, výstava ľubietovskej keramiky,
remeselných výrobkov a nechýbal
ani tradičný jarmok.
J. M.
Autorka foto: S. Pupalová

Príhovor
šéfredaktorky
Milí naši čitatelia,

máme za sebou viac ako polovicu roka, dovolenkové obdobie
a množstvo zážitkov, aktivít, či
skúseností s nezmysleným medializovaním a politizovaním šírenia koronavírusu u nás na Slovensku. Verím, že ste sa nedali
vyčerpať a tešili ste sa z krásneho slnečného počasia a z návštevy spoločenských podujatí,
ktoré sa podarilo zorganizovať
v letnom období. Snažili sme
sa vám v tomto čísle priniesť čo
najviac informácií o aktivitách
a dianí v našej obci, i keď je stále čo zlepšovať a vždy sa nájdu
dôležité témy, o ktorých treba
písať. Ďakujem všetkým autorom článkov, že našli odvahu
písať a vám milí čitatelia, že ste
na chvíľu spomalili a prečítate
týchto pár strán. Na záver chcem
pripomenúť všetkým, ktorí chcú
prispievať do Ľubietovských novín, že termín uzávierky je vždy
uvedený v tiráži na poslednej
strane.
Záleží len na vás, ako sa rozhodnete. Prajem vám v každodennom zhone pod tlakom povinností krásnu jeseň, schopnosť
nájsť tú správnu motiváciu, ktorá
vám dodá dosť sily na prekonanie všetkých ťažkostí.
Jana Majerová
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Výpis z uznesení zasadania obecného
zastupiteľstva 18. júna 2021
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun,
Bc. Zdenko Urva
Hlavná kontrolórka: Tatiana
Jancurová
č. OcZ 24 – 1/2021 – schválenie programu zasadania doplnený
o bod rôzne – majetkové priznanie
starostu, majetok obce a úprava
rozpočtu; Za: všetci
č. OcZ 24 - 2/2021 – schválenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice; Za: všetci
č. OcZ 24 – 3/2021 – voľba návrhovej komisia; Za: všetci
č. OcZ 24 – 4/2021 – vzatie na
vedomie správy o plnení uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva
prednesenú hlavnou kontrolórkou
obce; Za: všetci
č. OcZ 24– 5/2021 – vzatie na
vedomie stanoviska hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
Ľubietová, schválenie: a) Záverečného účtu obce Ľubietová za rok
2020, b) Celoročného hospodárenia za rok 2020 s výhradami, c)
použitia prebytku hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške
110 325,08 €, potvrdenie prebytku hospodárenia za rok 2020 na
tvorbu rezervného fondu vo výške
110 325,60 €; Za: všetci
č. OcZ 24 – 6/2021 – vzatie na
vedomie návrhu rozpočtového
opatrenia č. 2/2021 – úprava rozpočtu obce Ľubietová na rok 2021,
schválenie rozpočtového opatrenia
č.2/2021 – úprava rozpočtu na rok
2021 – zníženie výdavkov o položky pokuty a penále vo výške 18 000
€; Za: všetci
č. OcZ 24 – 7/2021 – a) vzatie
na vedomie žiadosti Márie a Júliusa Kraushubera o odkúpenie časti
pozemku v k. ú. Strelníky parc. KN
C 846, trvalo trávnatý porast, o výmere 745 m2 a parc. KN C 849/1, trvalo trávnatý porast, o výmere 984
m2, b) konštatovanie, že pozemky
bezprostredne hraničia s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľov a sú čiastočne zastavané
stavbami vo vlastníctve žiadateľov.
Žiadatelia sa dlhodobo o pozemky
starajú, udržujú ich a tvoria jeden
funkčný prírodný celok, c) súhlas
so zverejnením zámeru na predaj
časti pozemku parcely KN C 846,
trvalo trávnatý porast, o výmere

745 m2 a parc. KN C 849/1, trvalo
trávnatý porast, o výmere 984 m2,
v k. ú. Strelníky, a to podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu minimálne
vo výške určenej znaleckým posudkom. Žiadosť bude opätovne
prerokovaná po vypracovaní geometrického plánu za účasti zástupcov obce a znaleckého posudku;
Proti: Ing. Marián Benka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva; Zdržal sa: Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka
č. OcZ 24 – 8/2021 – a) vzatie
na vedomie žiadosti Ing. Vladimíra
Kaliského a RNDr. Viery Tomovej
o odkúpenie časti pozemku v k.
ú. Strelníky parc. KN C 846, trvalo
trávnatý porast, o výmere 745 m2
a celú parcelu KN C 844/2, trvalo
trávnatý porast, o výmere 49 m2,
b) konštatovanie, že pozemky bezprostredne hraničia s nehnuteľným
majetkom vo vlastníctve žiadateľov
a sú čiastočne zastavané stavbami
vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia sa o pozemky starajú, udržujú
ich a tvoria jeden funkčný prírodný celok, c) súhlas so zverejnením
zámeru na predaj časti pozemku
parcely KN C 846, trvalo trávnatý porast, o výmere 745 m2 a celú
parcelu KN C 844/2, trvalo trávnatý
porast, o výmere 49 m2, v k. ú. Strelníky, a to podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu minimálne vo výške
určenej znaleckým posudkom. Žiadosť bude opätovne prerokovaná
po vypracovaní geometrického plánu za účasti zástupcov obce a znaleckého posudku; Proti: Ing. Marián
Benka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Bc. Zdenko Urva; Zdržal sa:
Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka
č. OcZ 24 – 9/2021 – a) vzatie na
vedomie žiadosť Petra Majera o odkúpenie časti pozemku vo výmere
cca 500 m2 v k. ú. Strelníky parc.
KN C 849/1, trvalo trávnatý porast,
o výmere 984 m2, b) konštatovanie,
že pozemok bezprostredne hraničí
s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľa, c) súhlas so zverejnením zámeru na predaj časti
pozemku parcely KN C 599/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m2, KN C 599/16, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 175
m2 a časť parcely KN C 599/14, za-

stavané plochy a nádvoria, o výmere 2074 m2, v k. ú. Ľubietová, a to
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako
dôvody hodné osobitného zreteľa,
za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom. Žiadosť
bude opätovne prerokovaná po
vypracovaní geometrického plánu
za účasti zástupcov obce a znaleckého posudku; Proti: Ing. Marián
Benka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Bc. Zdenko Urva; Zdržal sa:
Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka
č. OcZ 24 – 10/2021 – a) vzatie
na vedomie žiadosti Róberta Pepicha o odkúpenie pozemkov v k.
ú. Ľubietová parc. KN C 599/15,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m2 , KN C 599/16, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
175 m2 a časť parcely KN C 599/14,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2074 m2, b) konštatovanie,
že pozemky sú zastavané stavbou
vo vlastníctve žiadateľa, alebo bezprostredne hraničia s nehnuteľným
majetkom vo vlastníctve žiadateľa,
c) súhlas so zverejnením zámeru na
predaj časti pozemku parcely KN C
599/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m2, KN C 599/16,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 175 m2 a časť parcely KN C
599/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2074 m2, v k. ú. Ľubietová, a to podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu minimálne vo výške
určenej znaleckým posudkom. Žiadosť bude opätovne prerokovaná
po vypracovaní geometrického plánu za účasti zástupcov obce a znaleckého posudku; Za: Peter Kováč,
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun,
proti: Ing. Marián Benka; Zdržal sa:
Miloš Sauka
č. OcZ 24 – 11/2021 – schválenie pripojenia plánovaného rodinného domu na vodovodnú prípojku
obce pre budovu súpisné číslo 499
– klub mládeže; za: Katarína Resutíková Mandyčevská, proti: Ing. Marián Benka, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun; Zdržal sa:
Peter Kováč
č. OcZ 24 – 12/2021 – vzatie na
vedomie žiadosti Ing. Miroslava
Smržíka s manželkou Evou Smržíkovou o povolenie práva prechodu cez parcely obce Ľubietová KN

C 1326/57, trvalo trávnatý porast,
o výmere 1009 m2, KN C 1326/26,
trvalo trávnatý porast, o výmere
668 m2, KN E 3232, trvalo trávnatý
porast, o výmere 25892 m2 a KN E
3229, trvalo trávnatý porast, o výmere 20961 m2, schválenie prechodu cez parcely KN C 1326/57,
trvalo trávnatý porast, o výmere
1009 m2, KN C 1326/26, trvalo
trávnatý porast, o výmere 668 m2,
príležitostný prechod cez parcely
KN E 3232, trvalo trávnatý porast,
o výmere 25 892 m2 a KN E 3229,
trvalo trávnatý porast, o výmere
20 961 m2, po dohode s nájomcom
poľnohospodárskej pôdy p. Fellnerom; Proti: Ing. Marián Benka, Peter
Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva
č. OcZ 24 – 13/2019 – a) vzatie
na vedomie žiadosť firmy iSafe, s. r.
o., Strelníky o prenájom miestnosti
v pivničnom priestore v budove súpisné číslo 2 – pošta vo vlastníctve
obce Ľubietová na vybudovanie
skladu stavebného a elektroinštalačného materiálu, b) konštatovanie, že ide o voľné, nevyužívané
nebytové priestory pre obec Ľubietová, c) súhlas so zverejnením
zámeru na prenájom nebytových
priestorov v budove Nám. V. Dunajského č. 2 nachádzajúcich sa v pivničných priestoroch o výmere 11,2
m2, a to podľa § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov formou priameho prenájmu za cenu
nájomného na základe predloženej
ponuky, avšak min. vo výške 2 eur/1
m2 mesačne/ročne (bez prípadných
nevyhnutných výdavkov spojených
s účelom prenájmu); Proti: Ing.
Marián Benka, Peter Kováč, Miloš
Sauka, Bc. Zdenko Urva; Zdržal sa:
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Pavol Šimun
č. OcZ 24 – 14/2021 – obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová žiada starostu obce Ľubietová Ing.
Zajaca o predloženie komplexnej
informácie a správy od právnej
kancelárii Advokátska kancelária
Patajová Pataj, s. r. o., J. Chalupku
8, 97401 Banská Bystrica, ktorá
bude informovať o realizovaných
krokoch, opatreniach a návrhu
ďalšieho postupu vo veci uloženej
pokuty Úradu vládneho auditu, ako
aj informovať o predložení listín
k jednotlivým úkonom, ktoré boli
predmetom vyššie uvedenej fakturácie právnych služieb. Predložené
stanovisko advokátskej kancelárie
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žiadame bezodkladne predložiť
na vedomie poslancom obecného
zastupiteľstva per rolam a súčasne predložiť zmluvnej advokátskej
kancelárii doc. JUDr. Jozefa Tekeli,
PhD. & Associates, s. r. o., Košice za
účelom spracovania právnej analýzy dopadu rizík na finančný rozpočet Obce Ľubietová; Za: všetci
č. OcZ 24 - 15/2021 – schválenie
odpustenia miestneho poplatku
za komunálny odpad pre Michaelu
Černákovú-Černák BG, na obdobie
01-05/2021 z dôvodu zatvorenia
prevádzky počas pandémie COVID19; Proti: Ing. Marián Benka, Peter
Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Bc. Zdenko Urva; Zdržal sa:
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Pavol Šimun
č. OcZ 24 – 16/2021 – I. vzatie
na vedomie návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce
na 2. polrok 2021, II. schválenie
plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 2. polrok 2021
podľa predloženého návrhu; Za:
všetci
č. OcZ 24 – 17/2021 – vzatie na
vedomie a) výsledok výberového
konania na funkciu konateľa Obecnej píly Ľubietová, s. r. o; b) schvaľuje odvolanie konateľky spoločnosti Obecná píla Ľubietová, s. r. o.
Emílie Briakovej, vymenovanie Ing.
Pavla Černáka za konateľa Obecnej
píly Ľubietová, s. r. o; Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva; Proti: Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka
č. OcZ 24 – 18/2021 – schválenie
vyhlásenia výberového konania na
funkciu konateľa Obecných lesov
Ľubietová, s. r. o; Za: Ing. Marián
Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Miloš Sauka, Bc.
Zdenko Urva; Proti: Katarína Resutíková Mandyčevská
č. OcZ 24 – 19/2021 – Obecné
zastupiteľstvo Obce Ľubietová na
základe kontrol podaných majetkových priznaní Komisiou na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva Ľubietová na
zasadnutiach komisie dňa 30. 10.
2019 Zápisnica č. 1/2019, dňa 16.
11. 2020 Zápisnica č. 1/2020, dňa
18. 5. 2021 Zápisnica č. 1/2021,
ktorej predsedom je Pavol Šimun,
komisia konštatovala, že v zmysle
článku 7 ods. 1 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov si starosta obce
Ing. Pavel Zajac nesplnil povinnosť
podať písomné oznámenie funkcií,

zamestnaní, činností a majetkových pomerov a počas výkonu jeho
funkcie nepodal do 30. 4. 2019, do
30. 4. 2020, do 30. 4. 2021 písomné oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov,
a to rovnako za rok 2018, za rok
2019, za rok 2020.
A. konštatuje, že zistenia nasvedčujú tomu, že Ing. Pavel Zajac
si nesplnil povinnosť podľa čl. 7
ods. 1 ústavného zákona 357/2004
Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a nepodal písomné oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018,
za rok 2019, za rok 2020
B. začína z vlastnej iniciatívy
konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov
C. žiada Ing. Pavla Zajaca, starostu obce Ľubietová, o vyjadrenie vo
veci konania v lehote do 9. 7. 2021.
Na základe zistených skutočností
považuje komisia za preukázané,
že starosta obce Ľubietová Ing. Pavel Zajac porušil povinnosť uvedenú v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Komisia navrhuje začať konanie voči Ing. Pavlovi
Zajacovi, starostovi obce Ľubietová, na základe čoho by obecné zastupiteľstvo Ľubietová rozhodlo
o uložení povinnosti zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10 písm. a) vo
výške mesačného platu starostu za
porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7, ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. Podľa čl. 9 ods. 16
ústavného zákona č.357/2004 Z. z.
sa mesačným platom rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny
rok za výkon verejnej funkcie; Za:
všetci
č. OcZ 24 – 20/2021 – schválenie výzvy na vyjadrenie a oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia:
Ako verejnému funkcionárovi, proti
ktorému sa vedie konanie o návrhu
vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov,
Vám oznamujeme, že voči Vám
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová, so sídlom: Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55, Ľubietová, IČO:
00 313 564, ako orgán oprávnený
v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 1
písm. b) ústavného zákona NR SR č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskor-

ších predpisov (ďalej len „ústavný
zákon“) začal z vlastnej iniciatívy
dňom 18. 6. 2021 konanie vo veci
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v súlade s ustanovení čl. 9 ods. 2 písm.
a) ústavného zákona. Predmetom
konania je posúdenie činnosti Vás
Ing. Pavla Zajaca ako starostu obce
Ľubietová v súvislosti s nepodaním
písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2018, za rok 2019,
za rok 2020, na čo prišla pri svojej
kontrolnej činnosti na svojich zasadnutiach komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obecného
zastupiteľstva Ľubietová vedená
jej predsedom Pavlom Šimunom.
Zápisnica č. 1/2019 zo dňa 30. 10.
2019, Zápisnica č. 1/2020 zo dňa
16. 11. 2020, Zápisnica č. 1/2021
zo dňa 18. 5. 2021 a rovnako zápisy zo zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
obecného zastupiteľstva Ľubietová
tvoria prílohu tejto výzvy, aby ste
sa mohli dôkladne oboznámiť so
skutočnosťami v nich zmienených.
Z ich obsahu vyplýva:
že komisia s jej predsedom Pavlom Šimunom konštatovala, že
v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného
zákona starosta obce Ľubietová Ing.
Pavel Zajac si nesplnil povinnosť
podať písomné oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových
pomerov a počas výkonu jeho funkcie nepodal do 30. 4. 2019 a do 30.
4. 2020 písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, a to tak za rok 2018,
za rok 2019, za rok 2020, a teda
konštatuje, že zistenia nasvedčujú
tomu, že Ing. Pavel Zajac si nesplnil
povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a nepodal písomné
oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov za
rok 2018, za rok 2019 a rok 2020.
V zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného
zákona je orgán, obecné zastupiteľstvo Ľubietová, povinné umožniť verejnému funkcionárovi, proti
ktorému sa vedie konanie, aby sa
vyjadril ku konaniu.
S poukazom na citovanú právnu
úpravu Vám týmto umožňujeme,
aby ste sa v lehote do 21 dní od
doručenia výzvy vyjadrili ku konaniu.
V prípade, že sa nevyjadríte,
bude mať orgán za to, že nemáte
pripomienky, prípadne žiadne ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania. Za: všetci
č. OcZ 25 – 20/2021 – potvrdenie
v súlade s § 13 ods. 8 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznesenie obecného zastupiteľstva
obce Ľubietová č. OcZ 23-4/2021

3

z 21. 5. 2021 v znení: „Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová s c h
v a ľ u j e podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámenu nehnuteľností,
a to:
pozemku C-KN parc. č. 743/3
o výmere 3 396 m², druh pozemku
ostatná plocha, katastrálne územie
Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 865,
vedené Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálnym odborom
pre okres Banská Bystrica, spôsob
využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová
dráha, autokemp, táborisko a iné,
umiestnený v zastavanom území
obce, v celosti vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod, Hlavná 5, 976 96
Medzibrod,
za novovytvorený pozemok C-KN
parc. č. 1363/7 o výmere 14 932 m²,
ktorý vznikne odčlenením z pozemku C-KN parc. č. 1363/1, o výmere
142 962 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 nevyužívaný
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
€, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov z dôvodu, že ide o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Medzibrod, Hlavná 5, 976
96 Medzibrod, keďže na pozemku
C-KN parc. č. 743/3 o výmere 3 396
m², vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosť Medzibrod sa nachádza futbalové ihrisko, využívané
obcou aj širokou verejnosťou pre
rôzne športové a kultúrnospoločenské aktivity, čím sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu tohto
majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov; Za:
všetci
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Výpis z uznesení z mimoriadneho zasadania
obecného zastupiteľstva 5. augusta 2021
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová, Peter
Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun
č. OcZ 25 – 1/2021 – schválenie
programu zasadania; Za: všetci
č. OcZ 25 - 2/2021 – schválenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Za: všetci
č. OcZ 25 – 3/2021 – voľba návrhovej komisia, Za: všetci
č. OcZ 25 – 4/2021 – schválenie
predbežného súhlasu na prenájom
budovy bowlingu pre Viemis, s. r.
o; Za: všetci
č. OcZ 25 – 5/2021 – schválenie
odvolania konateľa OL, s. r. o. Jozefa Rosenbergera; Proti: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová, Peter
Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Zdržal sa: Pavol Šimun
č. OcZ 25 – 6/2021 - Obecné
zastupiteľstvo Obce Ľubietová potvrdzuje v súlade s § 13 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznesenie obecného
zastupiteľstva obce Ľubietová č.
24 – 19/2021 z 18. 6. 2021 v znení: Obecné zastupiteľstvo obce
Ľubietová schvaľuje: Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová na základe kontrol podaných majetkových priznaní Komisiou na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva Ľubietová na
zasadnutiach komisie dňa 30. 10.
2019 Zápisnica č. 1/2019, dňa 16.
11. 2020 Zápisnica č. 1/2020, dňa
18. 5. 2021 Zápisnica č. 1/2021,
ktorej predsedom je Pavol Šimun,
komisia konštatovala, že v zmysle
článku 7 ods. 1 ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov si starosta obce
Ing. Pavel Zajac nesplnil povinnosť
podať písomné oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov a počas výkonu jeho
funkcie nepodal do 30. 4. 2019, do
30. 4. 2020, do 30. 4. 2021 písomné oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov,
a to tak za rok 2018, za rok 2019,
za rok 2020.
A. konštatuje, že zistenia nasvedčujú tomu, že Ing. Pavel Zajac si nesplnil povinnosť podľa

čl. 7 ods. 1 ústavného zákona
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a nepodal
písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2018, za rok 2019,
za rok 2020.
B. začína z vlastnej iniciatívy
konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov.
C. žiada Ing. Pavla Zajaca, starostu obce Ľubietová, o vyjadrenie
vo veci konania v lehote do 9. 7.
2021.
Na základe zistených skutočností považuje komisia za preukázané, že starosta obce Ľubietová
Ing. Pavel Zajac porušil povinnosť
uvedenú v čl. 7 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov. Komisia navrhuje začať konanie voči
Ing. Pavlovi Zajacovi, starostovi
obce Ľubietová, na základe čoho
by obecné zastupiteľstvo Ľubietová rozhodlo o uložení povinnosti
zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10
písm. a) vo výške mesačného platu
starostu za porušenie povinnosti
podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Podľa
čl. 9 ods. 16 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. sa mesačným pla-

tom rozumie jedna dvanástina
z jeho celkového ročného príjmu
za predchádzajúci kalendárny rok
za výkon verejnej funkcie; Za: Ing.
Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Zdržal sa: Bc. Jana Majerová
č. OcZ 25 – 7/2021 - Obecné
zastupiteľstvo Obce Ľubietová potvrdzuje v súlade s § 13 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznesenie obecného
zastupiteľstva obce Ľubietová č.
24 – 20/2021 z 18. 6. 2021 v znení: Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje:
Výzvu na vyjadrenie a oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia
Ako verejnému funkcionárovi,
proti ktorému sa vedie konanie
o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu
záujmov, Vám oznamujeme, že voči
Vám Obecné zastupiteľstvo Obce
Ľubietová, so sídlom: Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55, Ľubietová,
IČO: 00 313 564, ako orgán oprávnený v súlade s ustanovením čl. 9
ods. 1 písm. b) ústavného zákona
NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„ústavný zákon“) začal z vlastnej
iniciatívy dňom 18. 6. 2021 konanie vo veci ochrany verejného
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov v súlade s ustanovením čl. 9

ods. 2 písm. a) ústavného zákona.
Predmetom konania je posúdenie
činnosti Vás ako starostu obce
Ľubietová, Ing. Pavla Zajaca, v súvislosti s nepodaním písomného
oznámenia funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov
za rok 2018, za rok 2019, za rok
2020, na čo prišla pri svojej kontrolnej činnosti na svojich zasadnutiach komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obecného
zastupiteľstva Ľubietová vedená
jej predsedom Pavlom Šimunom.
Zápisnica č. 1/2019 zo dňa 30. 10.
2019, Zápisnica č. 1/2020 zo dňa
16. 11. 2020, Zápisnica č. 1/2021
zo dňa 18. 5. 2021 a rovnako zo
zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva Ľubietová tvoria prílohu tejto výzvy, aby ste sa
mohli dôkladne oboznámiť so skutočnosťami v nich zmienených.
Z ich obsahu vyplýva:
že komisia s jej predsedom Pavlom Šimunom konštatovala, že
v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona, starosta obce Ľubietová Ing. Pavel Zajac si nesplnil povinnosť podať písomné oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a počas výkonu jeho funkcie nepodal do 30. 4.
2019 a do 30. 4. 2020 písomné
oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov,
a to tak za rok 2018, za rok 2019,
za rok 2020, a teda konštatuje, že
zistenia nasvedčujú tomu, že Ing.
Pavel Zajac si nesplnil povinnosť
podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a nepodal písomné oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018, za
rok 2019 a za rok 2020.
V zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného
zákona je orgán, obecné zastupiteľstvo Ľubietová, povinné umožniť verejnému funkcionárovi, proti
ktorému sa vedie konanie, aby sa
vyjadril ku konaniu.
S poukazom na citovanú právnu
úpravu Vám týmto umožňujeme,
aby ste sa v lehote do 21 dní od
doručenia výzvy vyjadrili ku konaniu.
V prípade, že sa nevyjadríte,
bude mať orgán za to, že nemáte pripomienky, prípadne žiadne
ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania; Za: Ing. Marián Benka, Bc.
Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun
Zuzana Kútna
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Pomoc do Grécka
Ničivé požiare
8. augusta 2021

Od prvotnej prosby o pomoc
z Grécka neuplynuli ešte ani tri dni
a slovenskí hasiči už niekoľko hodín
zasahujú v teréne. Na grécky ostrov
Evia, ktorý bol najviac zasiahnutý
požiarmi v severnej časti, dorazili
10. augusta o jednej ráno miestneho času.
Celkovo na miesto určenia prišlo 75 hasičov s 30 hasičskými
autami. Vďaka svojej profesionalite a neúnavnému odhodlaniu
boli schopní ihneď po dlhej ceste
zo Slovenska okamžite zasahovať

Ľudovít Ďurian – vzácna chvíľa
oddychu
a pomôcť svojim gréckym kolegom.
Pri zdolávaní požiaru sa chlapci
pasovali s vysokými teplotami

Slovenskí hasiči s technikou pripravení na zásah

Skupina slovenských hasičov pod ďakovným transparentom gréckych občanov
a predovšetkým rýchlym presunom ohňa do korún stromov kvôli
vetru, ktorý prudko menil smer,

Neúnavný boj s ohňom

s čím sa tak často na Slovensku
nestretávajú.
Už krátko po príchode miestni

obyvatelia ďakovali slovenským
hasičom za pomoc. Na znak vďaky
im vyrobili aj transparenty s nápisom „Slovenskí hasiči, ďakujeme
vám“ a na jednu z budov vyvesili
slovenskú vlajku.
Naši hasiči preukázali vo svete
vysokú profesionalitu, nebojácnosť a ľudskosť, za čo im patrí veľká
vďaka a uznanie. 31. augusta 2021
minister zahraničných vecí I. Korčok
ocenil kolektív modulu pozemného
hasenia lesných požiarov na pôde
rezortu diplomacie a udelil im Zlatú
plaketu ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR. Bol
medzi nimi aj veliteľ našich dobrovoľných hasičov Ľudovít Ďurian.
Sme na vás hrdí!

Radosť slovenských hasičov z podpory hasenia zhora

Ceremoniál udelenia Zlatej plakety
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Majster ľudovej umeleckej výroby
Emil Majnhold st.
Emil Majnhold st. sa narodil ako
tretie najmladšie dieťa 9. 2. 1921
v Ľubietovej. Bolo to v rodine, kde
bola hrnčiarska a kachliarska
tradícia veľmi stará. Jej korene
siahajú až do 16. storočia. Cechová
keramická dielňa rodiny Majnholdovcov pôsobila v Ľubietovej od
roku 1576 a do dnešnej doby už 19
generácií rodiny vyrába keramiku.
Ide o jeden z najstarších cechových
rodov v rámci Slovenska a pravdepodobne jediný, ktorý bez prestania pôsobí vo svojom odbore. Aj
Emilov otec Ludvik Majnhold bol
chýrnym ľubietovským keramickým cechovým majstrom, u ktorého sa od mala učil hrnčiarskemu
a kachliarskemu remeslu.

V dielni u Lipov
Otec v synovi rozpoznal umelecké nadanie, ktoré bolo treba rozvíjať, a preto ho poslal v roku 1940
do keramického učilišťa v Modre.
Jeho spolužiakmi boli okrem iných
aj Janko Krištofík, Ignác Bizmayer,
Vincent Labaj, Janko Jablonovský.
Učňovské roky mladého tovariša prerušila 2. svetová vojna, keď
musel narukovať do Banskej Bystrice. Po vypuknutí SNP sa dostal do
partizánskej skupiny pod vedením

100. výročie narodenia
ruského veliteľa A. I. Jegorova. Pre
poškodený sluch bol pridelený ku
skupine, ktorá strážila potravinové
zásoby. Začiatkom roka 1945 ho
fašisti chytili a deportovali na nútené práce do Augsburgu. Do rodnej
Ľubietovej sa vrátil po oslobodení
v máji 1945 a následne odišiel znovu do Modry. V roku 1947 navštívila
modranskú keramickú dielňu akademická sochárka A. Horová, ktorá
rokovala s vedením o možnosti rozvíjať keramické remeslo.
V tom čase sa v modranskej keramike učil a následne pracoval
Emil Majnhold st. a Július Filo.
S nadšením prijali ponuku založiť
prvú keramickú súkromnú dielňu
v Ľubietovej ako súkromný podnik
„Ľudová keramika Emil Majnhold
a Július Filo“. Základné vybavenie
keramickej dielne spolu s úvodným
prevádzkovým kapitálom v sume
50 000 Kčs im poskytol československý štát prostredníctvom
Ústredia ľudovej umeleckej výroby
v Bratislave.
Vytáčanie na kruhu robil Emil
Majnhold st., ktorého umenie točenia bolo vychýrené doslovne
po celej krajine. Bol snáď najlepší
„kruhár“ v Európe. Návrhy majolikových vzorov, glazovanie a maľovanie robil Július Filo. Prvá pec
s obsahom novej keramiky bola
vypálená 1. januára 1948 a kvalita výrobkov bola na veľmi dobrej
úrovni. O keramiku prejavili záujem
kúpele Sliač, Trenčianske Teplice
a predajne v Banskej Bystrici. Vtedajšia ľubietovská majolika bola na
vysokej úrovni a čoskoro sa stala
známa nielen v Československu, ale

Ukážka točenia v obecnom dvore

aj v zahraničí.
Súkromná úspešne zabehnutá keramická dielňa skončila, keď prešla
po znárodnení do rúk štátu. Nastali
nezhody, keďže dielňa prešla pod
viaceré organizácie. Emil Majnhold
st. to niesol veľmi ťažko. V roku
1965 aj s rodinou odišiel opäť do
Modry, kde pracoval v Slovenskej
ľudovej majolike. Jeho snom však
bolo samostatne tvoriť a vyrábať
ľudovú keramiku podľa vlastného
umeleckého cítenia. Preto sa v roku
1972 vrátil do Ľubietovej, kde si založil svoju keramickú dielňu. Pracoval pre Ústredie ľudovej umeleckej
výroby v Bratislave 20 rokov. Počas
tohto obdobia vyučil veľa učňov,
ktorí dodnes na neho s láskou spomínajú.
Keramickému remeslu vyučil aj
dcéru Danielu Majnholdovú Trajdovú, syna Emila Majnholda ml. a aj
vnuka Erika Majnholda. Syn Emil
Majnhold ml. s ním produktívne
roky života spolupracoval a dodnes
oživuje otcovu tradíciu ľudovej
keramiky. Treba dúfať, že jeho pokračovateľom bude i pravnuk Erik
Majnhold, ktorý už ako osemročný
prejavuje umelecké nadanie.
Keramický majster Emil Majnhold bol jeden z najtalentovanejších známych slovenských majstrov
– keramikárov. Obdivuhodné boli
jeho schopnosti vytáčať keramiku
veľkých rozmerov. Spod jeho šikovných rúk vychádzali džbánky,
tanieriky, mliečniky, či misky rôznych veľkostí. Vynikal tým, že vedel
vytočiť neuveriteľne tenkostenné
predmety. Jeho láskou bola ľudová tradičná keramika dekorovaná

vlastným dekórom. Chýrne boli
jeho džbány hampule, ako vravieval s „kukučkou”, tj. s tvarovaným
hrdlom do tvaru vtáčika, maľované vtáčiky, farebnými glazúrami
engobami nanášaný geometrický
i rastlinný vzor ,,kukačkou“ (gurguľou) husacím brkom na engobové
podklady bielej, červenohnedej, či
tmavohnedej farby. Ústredie ľudovej a umeleckej výroby v Bratislave
mu udelilo za dlhoročnú spoluprácu a zachovanie tradičnej ľudovej
keramiky titul Majster ľudovej umeleckej výroby.

Pri práci u Lipov
Emil Majnhold st. mal veľa priateľov a známych, a to nielen Ľubietovej, ale aj v Modre. Bol známy
tým, že mal ľudí rád, bol skromný
a ani roky slávy, kedy bol na výslní, nepokazili jeho charakter. Veľmi
radi si na neho spomínajú všetci,
čo ho poznali ako priateľa, suseda,
ale aj tí, ktorí mali česť s ním spolupracovať. Zomrel nečakane 28.
12. 1996 v Ľubietovej. Pochovaný
je na cintoríne v Modre. Česť jeho
pamiatke.
Spomínajú deti s rodinami.

Udelenie čestného občianstva

(dt)
foto: arch
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Nehľadaj šťastie v cudzine, nájdi ho doma v rodine
V tomto duchu sa niesol Deň rodiny, ktorý zorganizovala Kultúrna
a školská komisia 26. júna 2021
v obecnom parku a na promenáde.

Pestrý program čakal na deti a aj
rodičov a starých rodičov. Okrem
stanovíšť so športovými disciplínami si všetci mohli pozrieť vystúpenia sokoliarov a ich cvičených
operených zverencov, a tiež interaktívne vystúpenie kúzelníka
Wolfiho, ktorý pobavil nielen tých
najmenších, ale aj skôr narodených.

Okrem toho si pod vedením skúseného poľovníka Janka Doboša zastrieľali na terč a spoznávali lesné
zvieratá. Deti si vyskúšali i jazdu na
koni a do sýtosti si vychutnávali aj
jazdu no kolotoči.

Vojenský táborový deň

Happy day

7. augusta 2021
OZ Libetha, UN Veterán a obec
Ľubietová usporiadali 7. augusta
2021 Vojenský táborový deň pre
deti aj dospelých. Návštevníci akcie
si pozreli prezentáciu uniforiem,
výstroja a výzbroje vojakov z obdobia II. svetovej vojny a ukážky z činností ozbrojených síl. Nechýbali ani

Jana M.
Autorka foto: S. Pupalová

14. augusta 2021

novodobí vojnoví veteráni, s ktorými si mohli pobesedovať. Deti si
vyskúšali svoje zručnosti v lukostreľbe, streľbe zo vzduchovky a aj
iných zbraní.
Akcia sa uskutočnila s podporou
a v spolupráci s Ozbrojenými silami
SR, Ministerstvom obrany SR a Klubom vojenskej histórie Tyrnau.

Priatelia Ľubietovej v spolupráci
s OZ Libetha pripravili pre deti rozlúčku s prázdninami pod názvom
Happy Day. Všetci sa mohli tešiť zo
zaujímavých súťaží a v skvelom teplom počasí aj z vodného futbalu.

J. M.
Autorka foto: S. Pupalová

Autorka foto: S. Pupalová
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Spoznajte RNDr. Libora Potančoka
Cesty našich rodákov

Tam, kde „som doma“.
Narodil som sa pri Lučenci v Cinobani, kde bol otec vedúci mlyna.
A do pre mňa osudovej Ľubietovej,
otcovej rodnej obce, sme prišli
na jar v r. 1963, kde som nastúpil
do 5. ročníka ZDŠ. Od prvých dní
mi Ľubietová a jej okolie učarovali. Dodnes spomínam na potulky
s kamarátmi Ľubom Šišiakom a Janom Vekterom. Ale najmä na bane
a haldy. Tie sa stali miestom, kde
som trávil skoro všetok voľný čas
skúmaním ešte nezasypaných štôlní a prehŕňaním sa na haldách pri
zbere minerálov.
V Brezne, u starých rodičov, som
vo výklade kníhkupectva zbadal
knihu „Geologická minulosť zeme“
a hneď som poprosil starú mamu,
aby mi ju kúpila. Kúpila, aj keď nebola lacná, a tá ma sprevádzala aj
počas štúdií (dokonca na vysokej
škole bola jednou z učebníc). Veru,
Ľubietová a jej geologická a banícka história ovplyvnili aj môj výber
škôl. Prihlásil som sa na geologicko-banícku priemyslovku v Spišskej
Novej Vsi. Žiaľ, v roku, keď som nastúpil neotvorili geologický ročník,
a tak sa stalo, že som zmaturoval
v odbore „Nerastné suroviny a ťažba a spracovanie kameňa“. Boli to
pekné roky. Boli sme čisto chlapčenská trieda a priateľstvá udržujeme dodnes na každoročných stretnutiach. Aj tohto roku chystáme
stretnutie po 50. rokoch v Spišskej
Novej Vsi.
Pre splnenie túžby predsa len
študovať geológiu som sa prihlásil na Prírodovedeckú fakultu UK
v Bratislave. Väčšina prihlásených
boli absolventi SVŠ (Strednej všeobecno-vzdelávacej školy) a ja,
z priemyslovky, som si musel veľa
vecí doštudovať. Pred vysokou školou, v tzv. nultom ročníku, sme my,
nádejní vysokoškoláci brigádova-

S profesorom Matysom - aj na chalupe pracovne
li pri výstavbe školy v Nemeckej,
kde vznikli moje nové priateľstvá.
A potom, už počas zahájenia školy,
nás v aule rozsadili do lavíc podľa
toho, kto chcel aký odbor študovať.
Zamieril som do lavíc pre geológiu,
ale moji noví kamaráti svorne do

Emiráty - počas voľna

lavíc pre inžiniersku geológiu. Ich
naliehanie podporené odmenou 1
metra pív, ma posunulo k nim, a tak
som sa ocitol v odbore inžinierska
geológia (na vysvetlenie, ide o geológiu pre inžinierske stavby, ako
sú cesty, tunely, priehrady, bytová

Egypt - zastávka cestou domov
a priemyselná výstavba).
Výhodou tých časov bolo, že
nebolo treba hľadať zamestnanie.
Už počas štúdia nás navštevovali zástupcovia organizácií a firiem
a núkali zamestnanie, dokonca aj
s ponukou podnikového štipendia
počas štúdia. Na ponuku môjho
oponenta diplomovej práce som
sa s perspektívou zaujímavej práce
upísal košickej firme IGHP (Inžinierskogeologický a hydrogeologický
prieskum). A dokonca rovno s bytom. Po roku, po ukončení školy,
prišla za mnou do Košíc aj manželka Zuzka, ktorá so špecializáciou
somatopédia nastúpila do ústavu
pre telesne postihnuté deti. Splatili
sme pôžičky, narodili sa nám dvaja

chlapci. Pracoval som na mnohých
úlohách najskôr ako geológ, neskôr
odborný geológ. Naše pracovisko
vďaka tomu „putovalo“ po celom
Československu, neskôr aj Maďarsku, Poľsku a Ukrajine.
V roku 1988 som dostal ponuku
ísť pracovať do afrického Sudánu.
Hoci mi dali čas na rozmyslenie
a poradu s manželkou, rozhodol
som sa okamžite. Veď mi ponúkali
spoznať ďalekú krajinu a ešte mi
za to aj platiť. A tak som strávil dva
roky v Sudáne. Arabi odmietajú jesť
mrazené mäso, a keďže v Sudáne
prakticky nejestvuje cestná a železničná sieť, bolo nutné zabezpečiť
celú trasu na presun živého dobytka až do prístavu. Našou úlohou
bolo geofyzikálnymi metódami
nájsť zdroje podzemnej vody, realizovať vrty a vybudovať studne.
Vlastne postaviť cez celý Sudán,
ktorý je rozlohou najväčším štátom
Afriky, 52 vodných dvorov (water
yards) - oáz od hraníc s Čadom až
po prístav Port Sudán na brehu Červeného mora.
Boli to však veľmi ťažké dva roky.
V Sudáne bola občianska vojna,
hladomor. Spočiatku sme dostali
na prídel aspoň cukor, kávu a múku,
potom už nič. Našťastie, čistú vodu
– vzácnu to surovinu v Afrike, sme
mali z vrtov. Keď sme boli v blízkosti dedín, tak sa dali za vodu
vymeniť sliepky, vajcia, zelenina.
A občas sme dostali od miestneho
šejka ako dar ovcu. Najzaujímavejší
výmenný obchod bol, keď odo mňa
žiadali hydraulický olej ako výmenu
za mlieko a syr. Je to neuveriteľné,
ale používali ten olej na varenie
a smaženie.
Ťažké chvíle nastali počas obdobia dažďov, kedy sa celé oblasti
zmenili na mláky a jazerá. Naše
tatrovky, uviaznuté až po podvozok
v blate či piesku, sme často museli vykopávať. Skúste si predstaviť u

Emiráty - hĺbkové zakladanie na
pilótach
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Sudán - transport aj ubytovanie v jednom
u v takom teréne založiť zdvihák.
Celodenný stres vynahradili večer
neuveriteľné západy slnka a hneď
nato čierna obloha s hviezdami. Tie
vyzerali akoby zavesené tesne nad
hlavou a mesiac mal kosák napodiv
nie zvislo, ale vodorovne. Taká tma
sa dá zažiť ozaj len na miestach, kde
stovky kilometrov nie je žiadne rušivé svetlo.
Po návrate domov a krátkom zotavení prišla požiadavka na prácu
v Spojených arabských emirátoch.

Sudán - so sudánskym spolupracovníkom

dý krík má vlastnú závlahu. Je tam
však neuveriteľne horúco, teploty
často dosahovali 45° C. Doobeda,
keď vialo od Perzského zálivu, 100
% vlhkosť zahalila mesto hmlou,
popoludní horúci vietor z púšte zas
zdvihol teplotu na maximum.
V Emirátoch išlo o špeciálne hĺbkové zakladanie budov na pilótach.
Ako zaujímavosť spomeniem, že
domiešavače chodili z betonárok
s betónom, v ktorom boli do vody
pridávané bloky ľadu a každý do-

Sudán - s bojovníkmi Južného
Sudánu

Mongolsko - prieskum v teréne

miešavač mal nad sebou prístrešok
proti slnku, aby betón nestvrdol
predčasne. Ešte aj hadice, ktorými
sa betón tlačil do pilót, museli byť
celý deň pokryté jutovými vrecami
a polievané vodou. Obchody tam
prekypovali tovarom, dalo sa kúpiť
úplne všetko. V jednom supermarkete som objavil dokonca geletku
s našou liptovskou bryndzou – s názvom Czek-cheese (český syr). Tak
som, hrdý Slovák, predavačovi rázne
vysvetlil, že je to slovenská bryndza

Mongolsko – už bežný dopravný
prostriedok

Mongolsko - porada v teréne
To bolo niečo úplne iné. Mesto Abú
Dhábí, kde sme mali základňu, vyzeralo ako z rozprávky Tisíc a jedna
noc. Ultramoderná výstavba, parky,
kde sa tráva neseje, ale sadí a kaž-

9

Mongolsko - typická jurta

a aj ako sa to píše. Prepísal to, ale
ďalší deň to bol znovu český syr.
Jednou z ďalších zahraničných
prác bola hydrogeologická expedícia do Maroka. Zaujímavá bola u

Mongolsko - s priateľmi
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Maroko - vrt na vodu
u už cesta 2-krát autom z Košíc až
do marockej Ujdy s plavbou cez
Stredozemné more na 12-poschodovom trajekte. Na mori nás chytila búrka. Nikdy by som neveril, že
s tak obrovskou loďou dokáže hádzať ako s malou loďkou. V Maroku
bola úloha podobná, ako v Sudáne.
Nájdenie vody a realizácia hlbokých vrtov pre zavlažovanie fariem.
Písal sa rok 2004 a kuriózne bolo,
že začiatok toho roka bol taký studený, že aj v Maroku napadol sneh
a šejkom v ich záhradách zamrzli
banány. Dlho som potom ešte hovorieval „zima ako v Afrike“.
Opačným smerom a na inom kontinente bola práca v Azerbajdžane.
Hlavné mesto Baku leží na brehu
Kaspického mora a je centrom ťažby
ropy. Mesto je výstavné, s prekrásnymi stavbami a 12 km pobrežnou
promenádou s exotickými drevinami (občas ich museli zakrývať
bublinkovou fóliou, aby nezamrzli).
A krásnym metrom, kde jednotlivé
stanice boli ako galérie. Ale pre
strach z teroristických útokov sa
do každej stanice šlo cez detektor
a kontrolu policajtom. V metre mi
stačilo zodvihnúť kameru a už na
mne viseli dvaja policajti.
Baku je krásne mesto, ale stačí vyjsť za okraj a ukáže sa veľmi
chudobná pustá krajina s riedkymi kríkmi, pokrytými zachytenými

igelitovými vrecúškami a taškami,
a dosť zaostalými dedinami. Ešte
jedna zaujímavosť. Po celej krajine
sa pasú polodivé ťavy a v prípade,
že si to nasmerujú cez koľajnice,
vlak musí zastať. Ťavy majú prednosť. Našťastie, trať je taká rozbitá,
že vlaky sa ledva vlečú. Nedá mi
však nespomenúť geologickú raritu pri Baku - bahenné sopky. Je to
vlastne zmes hliny, morskej vody
a metánu s troškou ropy, ktorá je
tektonickými silami hnaná z útrob
zeme na povrch a buble a vyteká
z bahenných kráterov.
Vyťažená ropa sa transportuje
najmä vlakovými cisternami cez
celý Azerbajdžan do Gruzínska. Trasa bola v úplne dezolátnom stave,
preto bolo našou úlohou prezrieť
celú trasu, posúdiť geologické pomery podložia a navrhnúť spôsob
sanácie. Tu slovný zvrat „pozrieť
ako z rýchlika“ nadobúda trochu
iný význam. Skutočne nám prenajali lokomotívu s obytným vozňom a ja, sediac vedľa rušňovodiča,
som vyberal úseky a oblasti, kde
na spiatočnej ceste treba zastaviť
a preskúmať ich podrobnejšie. Trochu nám viazla komunikácia aj s ich
ministerstvom, lebo ruštinu už zabudli a angličtina ešte nebola veľmi rozšírená. Kuriózne bolo, keď sa
nám námestník ministra ponúkol za
šoféra terénneho vozu (kde by mal
asi 3-násobný plat oproti svojmu
námestníckemu).
Neodolal som ani ďalšej ponuke na prácu v Mongolsku. Tam išlo
najmä o prieskum lokalít s nádejným výskytom medených a zlatých
rúd. Z Košíc cez Budapešť a Moskvu
do Ulanbátaru a ďalej terénnym
vozom do šírych stepí Mongolska,
presne, ako v mojich predstavách
to boli stovky kilometrov zvlnených
stepí s voľne sa pasúcimi stádami,
kde bez domáceho sprievodcu je
mapa len neužitočný kus papiera. Mongolsko je obrovská krajina,
s počtom 3,3 milióna obyvateľov
(z toho 1,5 mil. v hlavnom meste)
je hustota osídlenia len dvaja ľudia
na 1 km2 (pre porovnanie: na Slo-

Azerbajdžan - železničná trať divokou krajinou

Z ciest po Maroku
vensku je to 220 ľudí na 1 km2).
Neexistujú tam cesty, ale pohyb autom je povolený, s výnimkou pohraničnej oblasti s Čínou a niektorých
národných parkov. Cesta je tam,
kde práve chcete ísť. Mongolský šoféri nepoužívajú mapy či kompas.
Jednoducho vedia, kadiaľ ísť. Na
riedko sa vyskytujúcich jurtách už
badať u bohatších známky pokroku
aj ďaleko od civilizácie. Trčali z nich
satelitné antény a slnečné kolektory. A často, miesto koňa stála pred
jurtou motorka.
Všade prítomný je stále Džingischán. Od mongolskej vodky po
čo i len trochu významný objekt
alebo budovu, všetko nesie jeho
meno. Od prvého okamihu si človek
musí zvyknúť na niekoľko vecí - tvrdú nesolenú baraninu, že voda je
veľká vzácnosť a na turecké záchody (boli dokonca aj v modernom
hoteli v Ulanbátare). Ešte jedna zaujímavosť z hlavného mesta. Je tam
toľko áut, najmä čínskej výroby, že
musia regulovať jazdu v meste, a to
povolením jazdy pre autá s párnym
koncovým číslom v párne dni a pre
nepárne čísla v nepárne dni.
Čím viac krajín som navštívil, tým
viac som si uvedomoval, aký je náš
kraj krásny a vždy som sa veľmi rád
vracal. V súčasnosti v Košiciach
s dvomi partnermi vedieme firmu,
ktorá sa zaoberá inžinierskogeo-

logickým, hydrogeologickým, environmentálnym a geofyzikálnym
prieskumom. Súčasťou sú aj špeciálne terénne skúšky a akreditované
laboratórium vôd a zemín.
No a príležitostne prednášam
študentom na Košickej univerzite
inžiniersku geológiu a mechaniku
zemín. Nikdy však nezabudnem
pripomínať Ľubietovú, či už na konferenciách, prednáškach alebo pri
stretnutiach s kolegami odborníkmi. Jej banskú históriu, geologickú
a mineralogickú, či geomorfologickú pestrosť. Ľubietová je miestom
geologických exkurzií, miestom
štúdií geodynamických javov (najmä zosuvov). Je svetovo známa
odborníkom a nadšencom mineralógom (po prvýkrát boli práve z Ľubietovej popísané tri nové minerály
medi – libethenit, euchroit a mrázekit. Prvý z nich, libethenit Cu2(PO4)
(OH), pomenoval profesor F. A. Breithaupt (1823) podľa nemeckého
názvu Ľubietovej. Veľmi oceňujem
aj činnosť ľubietovského baníckeho
a hutníckeho spolku – OZ LIBETHA
pri zviditeľňovaní kultúrneho, historického a prírodného bohatstva
a dedičstva Ľubietovej a regiónu.
Aj keď 46 rokov žijeme v Košiciach, ak poviem, že cestujeme domov, znamená to, že cestujeme do
Ľubietovej.
RNDr. Libor Potančok

Prieskum podložia odkaliska v Novákoch
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Piť kávu, pretože…
Vplyv kávy na zdravie pocítime už
pri prvom dúšku. Už pri prvom dúšku z vás opadáva stres a čas akoby
sa zastavil. Práve táto vlastnosť
kávy z nej robí najvyhľadávanejšiu
tekutinu hneď po vode. Vďaka
kofeínu nám pravidelné pitie
kávy môže zlepšiť pamäť, zvýšiť
pozornosť a sústredenosť, dokonca
udalosti okolo seba vieme vnímať
objektívnejšie.

Zaujímavosti o vplyve kávy na
zdravie

Výsledky vedeckých štúdii dokazujú, že pravidelné pitie kvalitnej
a zdravo pripravenej kávy zabraňuje vzniku závažnejších ochorení ako
Parkinsonova choroba, Alzheimer či
niektorých typov rakoviny. Bolí vás
často hlava? Dajte si kávu. Kofeín
zužuje mozgové cievy, čim pozitívne ovplyvňuje rôzne stupne migrény, ale i bežné bolesti hlavy. Káva
nám paradoxne zabraňuje aj pri
tvorbe zubného kameňa a dokonca
aromatické látky nachádzajúce sa
v káve pôsobia proti astmatickým
chorobám.

Nie je vhodné piť kávu ihneď po
zobudení a nalačno, pretože ráno
máme prirodzenú aktivitu, počas
ktorej je účinok kofeínu opačný. Môže sa objaviť väčšia únava a ospalosť ako pred spánkom.
Vhodným časom na prvú kávu je
čas medzi 9.30 hod. a 11.30 hod.
Ak chceme začať deň plný energie a bez žalúdočných problémov
vhodné je začať ho mliečnym kávovým nápojom, pretože mlieko nám
pomôže naštartovať metabolizmus
a kávové oleje nám tak nestihnú zaťažiť organizmus.

Nepiť kávu, pretože…

Všetkého veľa škodí a káva taktiež nie je výnimkou. Aj kofeín
spôsobuje psychickú závislosť. Našťastie je možné sa tejto závislosti
zbaviť, no nie radikálne. Drastické
obmedzenie môže spôsobiť abstinenčný šok a rôzne nepríjemné
príznaky s ním spojené - medzi
najviac prejavované patrí ospalosť,
malátnosť, podráždenosť, bolesť
hlavy a nespavosť. Takže ak to s kávou dlhodobo preháňate a chcete
to zmeniť, začnite pomalým znižovaním svojich denných šálok.
Negatívom je aj všeobecne známy
fakt, že káva odvodňuje. V prípade
nepravidelného dopĺňania tekutín
sa spolu s kávou z tela vyplavuje aj
vápnik a iné dôležité vitamíny, čo
môže výrazne prispieť k vzniku osteoporózy. Nadmerné pitie kávy v spojení s inými závislosťami ako fajčenie
a pitie alkoholu môže taktiež spôsobiť neplodnosť, ba dokonca dlhodobú stratu sexuálneho apetítu.

Predávkovanie sa kávou mení
jej účinky

Kofeín začína byť toxický pri 150
až 200 mg na 1 kg hmotnosti človeka, to znamená 80 až 100 šálok
kávy denne. Najviac šálok kávy za
deň sa podarilo vypiť pánovi z USA,
ktorý počas 24 hodín vypil až 85 šálok. To je však pre náš organizmus
toxické a môže spôsobiť dočasné,
ale i trvalé zdravotné problémy.
Medzi tie najviac prejavované patria kardiovaskulárne ochorenia,
pálenie záhy, veľká strata telesných
tekutín, zápcha, nespavosť. Pri bežnom ,,predávkovaní sa kávou” - viac
ako 5 šálok denne - to môže mať
negatívny vplyv na našu pozornosť
a bdelosť. Ak sa ,,prekávujeme”
môže nás to síce uspať, no reálne
sme počas takéhoto spánku bdelí,
čo môže mať za následok podráždenosť, agresivitu, bolesti hlavy
až depresiu. Dokonca môžete mať
alergiu na kávu, ktorá sa prejavuje
klasickým začervenaním pokožky
a svrbeniu pokožky. Alergiu však
nespôsobuje kofeín, ale ďalšia látka v káve niacin, ktorá je zároveň
potrebná pri tvorbe energie a svalovej a nervovej činnosti.

len kvôli kofeínu, ale i iným látkam,
ktoré môžu byť nebezpečné pre
niektoré závažné ochorenia. Preto
je namieste zvážiť denný počet káv
v závislosti od vášho zdravotného
stavu či celkového účinku na váš
organizmus. Ale ak je káva správne
pripravená, ani kofeín nie je váš nepriateľ. Espresso pripravené z klasických zŕn obsahuje 50 až 80 mg
kofeínu, „bezkofeínové“ ho má iba
1 až 5 mg.
Káva vplýva inak na muža či ženu,
na človeka rôznej vekovej i váhovej
kategórie, a je rozdiel aj v tom, či
ste fajčiar, akú diétu dodržujete,
ale i to, v ktorú hodinu si svoju šálku kávy doprajete. Všetko je na vás
a vašom všímaní si vlastného organizmu. Optimálny príjem pre zdravý ľudský organizmus je 200 mg až
400 mg, čo je 4 až 5 šálok espressa
pripraveného zo 7 g pomletých kávovníkových zŕn. Správna príprava
kvalitnej kávy neškodí žiadnemu
z nás, ak to však s jej množstvom
preženieme, ublížiť môže aj človeku s nepoškvrneným zdravým.
Spracovala: FP

Nie je káva ako káva!

Mnohí sa svojej obľúbenej šálky
kávy vzdali dobrovoľne alebo na
odporúčanie svojho lekára. Avšak
je na mieste otázka, akú kávu pili
dovtedy, kým im bola zakázaná.
Nie je káva ako káva. Rôzne instantné kávové nápoje, v ktorých
je použitých viac chemických ako
prírodných látok, či káva pripravená z prepražených, zhorených
kávovníkových zŕn môže spôsobiť
zdravotné problémy nielen u chorých, ale i zdravých jedincov. Káva
vplýva na každého z nás inak, nie-

A ešte drobnosti ku káve. Vedeli ste, že…?
• Africkí pastieri si kávové zrná
miešali s tukom a koreninami,
a tak vyrábali prvé energetické
tyčinky. Tie im počas dlhého obdobia mimo domoviny zabezpečovali dostatočný prísun živín
a energie.
• Ešte dávno pred tým, ako sa začali
kávové zrná pražiť, mlieť a používať pri príprave dnes už svetoznámeho nápoja, kávové čerešne sa
spolu s listami používali pre ich
povzbudivé účinky v rôznych odvaroch. Už v 15. storočí si moslimskí askéti a mystici vyrábali quishr (známy aj ako „arabské víno“).
Išlo o čaj z kávových čerešní, ktorý
im pomáhal zostať bdelými počas
nočných modlitieb.
• Guvernér Mekky zakázal v roku

1511 pitie kávy, lebo sa obával, že
jeho oponenti budú pri šálke kávy
kritizovať jeho vládu a formovať
opozíciu.
• V Benátkach v roku 1720 vznikla prvá európska kaviareň Florián, ktorá funguje dodnes.
• V  17. storočí mali počestné ženy,
na rozdiel od prostitútok, zakázaný vstup do kaviarenských domov.
Z tohto dôvodu v roku 1674 vznikla Ženská petícia proti káve, ktorou
sa ženy snažili zabrániť neustálemu vysedávaniu ich manželov
v kaviarňach.
• V  roku 1723 mladý námorný dôstojník Gabriel de Clieu získal zopár
kráľových kávovníkov. Napriek
náročnej plavbe, ktorú ohrozovalo
zlé počasie, pirátskemu útoku a sa-

botérovi, ktorý sa pokúsil zničiť
sadenice, sa mu podarilo bezpečne
dopraviť na Martinik. Po 50 rokoch
sa na ostrove Martinik nachádzalo viac ako 18 miliónov kávovníkov. Tieto sadenice boli rodičmi
všetkých kávovníkov v celom Karibiku, Južnej a Strednej Amerike.
• V Anglicku sa rozšírili takzvané
„centové univerzity“. Hovorilo sa
im tak preto, že za cenu jedného
centu si človek mohol kúpiť šálku
kávy a zapojiť sa do zaujímavých
rozhovorov.

Ako sa dostali kávové zrná na
naše územie?

Jedna z najstarších zmienok
o káve na našom území pochádza
od našich českých susedov. Spo-

mína prvú kaviarenskú výbavu,
ktorá patrila istému Arabovi menom „Jiří“ Deodat a pozostávala z vedra, naberačky a niekoľkých hrnčekov. Kávu varil doma
a s vedrom, v ktorom bola káva
zmiešaná s trstinovým cukrom,
putoval po pražských uliciach.
Keď v roku 1714 získal meštianske právo, založil historicky prvú
kaviareň v Prahe.
Vznik prvých kaviarní v Bratislave bol silne ovplyvnený životom
vo Viedni a Budapešti, ktoré boli
centrami spoločenského a intelektuálneho života. V kaviarňach
sa stretávali mešťania, umelci,
obchodníci a intelektuáli, aby pri
dobrej káve diskutovali o aktuálnych a pálčivých témach.
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Don Kychot
Piatkový večer 20. augusta 2021
patril divadelnému predstaveniu
s názvom Don Kychot. Interaktívne
divadelné predstavenie pre dospelých inšpirované známym románom

sa podarilo vďaka dobrému počasiu
zrealizovať na námestí v obecnom
parku. Skúsení herci Potulného divadla J+T z neďalekého Medzibrodu Tomáš Pohorelec a Juraj Haviar
všetkých dobre zabavili. Majú za
sebou už viaceré úspešné spoločné
projekty. Veď kto by už nepoznal
večný príbeh Dona Quijota o boji
s veternými mlynmi.
Don Kychot podľa Juraja haviara
a Tomáša Pohorelca prináša príbeh
jedného principála, ktorý si vo svojej
nadutosti a pýche nechce priznať, že
divadlo bez hercov neexistuje.
Autorka foto: S. Pupalová

X. medzinárodný jeep wrangler zraz
1. augusta 2021

Čo nového v škole
Škola v Ľubietovej bola slávnostne
otvorená 16. novembra 1931 za
prítomnosti ministra školstva
Ivana Dérera.
Pri príležitosti 90. výročia školy
pripravujeme: pozdravy pre obyvateľov, bývalých zamestnancov,
slávnostné vydanie školského časopisu, videoprojekcie fotografií,
relácie do obecných rozhlasov,
slávnostné posedenie súčasných
zamestnancov. Tematika výročia
bude dominantou počas celého
školského roka 2021/2022 vo vý-

zdobe školy, v aktivitách, súťažiach
a olympiádach žiakov.
Súčasná škola: Materská škola 40 detí, 4 pedagogickí zamestnanci, 2 prevádzkoví zamestnanci
Základná škola - 148 žiakov, 19
pedagogických zamestnancov, 10
prevádzkových zamestnancov
Prosíme Vás, ak máte zaujímavé
školské fotografie z minulosti, prineste ich do školy, kde ich preskenujeme a vrátime.
Ďakujeme
Mgr. Monika Boboková
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Dobudovanie hasične
Hasiči sa rozhodli pôvodnú budovu
hasične rozšíriť o ďalšie miestnosti.
V prvom rade ide o garáž pre Iveco a chýbala im aj denná miestnosť

a sociálne zariadenie. Práce na dobudovaní hasične začali 24. júna 2021
a do dnešného dňa pekne pokročili
vďaka brigádnickej činnosti našich

hasičov a dobrovoľníkov. Bokom neostali ani poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí nielen schválili finančné
prostriedky na dostavbu, ale prišli po-

môcť aj na stavbu. V tomto roku plánujú chlapci stavbu zakryť a my im budeme držať palce, aby sa to podarilo.
Autorka foto. S. Pupalová

Brigáda na dostavbe hasične

Občianska aktivita
na Močilí

Koncertné vystúpenie
skupiny Maduar

V letných mesiacoch sa podarila
trom aktivistom z Močilia uskutočniť myšlienka, ktorou sa zaoberali
už dlhší čas. A to opraviť nádrž na

21. augusta 2021

vodu a okolie grantu na Močilí. Spojili sily a obetovali čas pre blaho
všetkých. Močilie je Močilím práve
vďaka nádrži na vodu, grantu a drevenému válovu.
Kto chodí po obci s otvorenými
očami, vidí, že treba kdečo porobiť,
opraviť. Takto to videl aj iniciátor
brigádnickej aktivity Igor Hudec.
S pomocou Jána Rovného a suseda
p. Kováčika schátranú nádrž vynovili, skrášlili okolie a tu je výsledok.
J. M.
Autorka foto: S. Pupalová

Pozvanie Priateľov Ľubietovej na
vystúpenie skupiny Maduar prijali
nielen obyvatelia Ľubietovej, ale
milovníci dobrej hudby zo širokého
okolia. Obecný park sa v tento sobotný večer niesol v znamení dobrej a veselej nálady a spomienok na
časy mladosti.
J. Majerová
Autorka foto: S. Pupalová
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Ľubietovský futbal na vzostupe
Futbalisti FK Baník Ľubietová po
úspešnej sezóne 2020/2021 po
prvýkrát v histórii klubu postúpili
z najnižšej súťaže – II. triedy o úroveň vyššie. Baník tak môžeme považovať za prvotriedny klub, keďže
ľubietovskí futbalisti aktuálne
bojujú v I. triede, kde ako nováčik
nie sú len do počtu.
Na úvod sa vráťme k minulej sezóne, do ktorej vstúpil Baník s cieľom
atakovať postupové priečky v II. triede. Sezóna 2020/2021 bola okrem
iného špecifická aj tým, že k mužstvám banskobystrického okresu sa
v rámci II. triedy pripojili aj kluby
z okresu Brezno. Hneď v prvom kole
narazilo mužstvo Ľubietovej práve
na súpera z tohto regiónu. Baník
vstúpil do sezóny jednoznačnou výhrou 6:1 proti Pohronskej Polhore.
Nasledoval zápas v Tajove, kde
ľubietovskí futbalisti síce prehrali
2:0, no kvôli neoprávnenému štartu jedného z hráčov domácich bol
zápas kontumovaný v prospech
Ľubietovej, ktorá vyhrala aj nasledujúce dva zápasy proti Malachovu
a Dolnej Lehote. Za zmienku stojí
zápas na pôde rezervy Šalkovej,
v ktorom Baník prehrával 2:0 aj 3:2,
no v poslednej 10-minútovke hráči Ľubietovej bojovným výkonom
otočili výsledok a udržali si bodovú stopercentnosť. Tá trvala sedem
zápasov, až do duelu v Uľanke, kde
domáci Harmanec v polovici septembra obral lídra tabuľky o prvé
body po remíze 2:2.
Zverenci trénera Leoša Turčana
následne porazili Staré Hory, Michalovú, Horné Pršany aj Riečku. Séria
bez prehry sa skončila až v poslednom jesennom kole, kedy mužstvo
Ľubietovej zdolal na svojom ihrisku
B-tím Tatrana Čierny Balog – neskorší víťaz II. triedy. Keďže minulú
sezónu poznačila koronakríza, v jarnej časti stihol FK Baník odohrať len

FK Baník Ľubietová
jeden zápas na Balážoch, v ktorom
ľubietovskí futbalisti bojovali o celkové prvenstvo. To im po prehre 2:1

sezónu nezakončili víťazným zápasom a prvenstvom v súťaži. Odvážny cieľ v podobe postupu sa nám

Odovzdanie pohára starostom obce Ľubietová Ing. Pavlom Zajacom
napokon ušlo, no aj umiestnenie na
druhom mieste stačilo na postup do
I. triedy. „Mrzí nás, že sme úspešnú

však podarilo splniť,“ povedal tréner A-mužstva FK Baník Ľubietová,
Leoš Turčan.

Nová kapitola ľubietovského
futbalu

Ľubietovský futbalový klub tak
po prvýkrát v histórii postúpil do
I. triedy, kde si aktuálne zmeriava
sily s novými a silnejšími súpermi.
„My sme radi, že naši fanúšikovia
môžu vidieť silnejších súperov, cestovať za nami do nových destinácií.
Keďže sme nováčikom v súťaži, prvoradým cieľom v našej prvej sezóne v I. triede by mala byť záchrana
v súťaži, no my nechceme byť len
do počtu, ale chceme kvalitných súperov pravidelne oberať o body, čo
sa nám aj doposiaľ darí,“ zhodnotil
úvod pôsobenia FK Baník Ľubietová
v I. triede tréner Turčan.
Pod dobré výsledky v uplynulých sezónach sa podpísalo aj
posilnenie mužstva. Klub má pri
výbere posíl jasnú koncepciu. „Počas posledných dvoch sezón sme
posilnili mužstvo o štyroch hráčov
vo veku od 20 do 24 rokov, ktorí predtým pôsobili v kvalitných
banskobystrických mládežníckych
kluboch. Takisto sme doplnili tím
o skúseného hráča, ktorý sa k nám
vrátil zo Slovenskej Ľupče. Pri posilách myslíme teda aj do budúcna.
Potrebovali sme posilniť káder, aby
sme zbierali body pravidelne aj
v I. triede a tešili našich skvelých
priaznivcov. Do tímu vyberáme
hráčov, ktorí chcú hrať v Ľubietovej, zapadajú do kolektívu, majú
na klub väzby a neberú ho len ako
prestupnú stanicu. Niektorých hráčov sme nemuseli ani oslovovať,
chceli k nám prísť sami, pretože
sa im páčilo, ako klub napreduje,“ priblížil Leoš Turčan, tréner
a manažér A-mužstva FK Baník
Ľubietová.
Radoslav Blaško
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Športová komisia v spolupráci s priateľmi
Ľubietovej zorganizovala 17. júla 2021 futbalový
zápas na ihrisku v Ľubietovej

Chlapci sa v nohejbale uberajú
správnym smerom
Chcel by som sa v mene NK Dobrá
Niva aspoň touto formou poďakovať "chlapcom" z Ľubietovej
(Hiadlovský, Kútny, Nagy...) za
pomoc pri zorganizovaní dvojzápasu I. SNL- stred (Prvej slovenskej
nohejbalovej ligy, skupina stred)
na multifunkčnom ihrisku v Ľubietovej 26. 6. 2021.

Zostavy:

NK Dobrá Niva: Kútny, Homola,
Lašut, Šajban
NK Tornaľa: Lukáš Zubák, Mušuka, Gallo, Hric
Rozhodca: Ján Kristeľ
V momentálnej situácii s Covid-

19 je šport v úzadí a vybaviť ihrisko
pod pôsobnosťou školy alebo VÚC
(s nekomplikovanými podmienkami), kde sme hrali doteraz, je dosť
problémové. Takže nám prišla veľmi vhod ponuka Ľubietovčanov
na odohratie u nich. Keďže ide
o prostredie, ktoré dôverne poznáme, veď po nedeliach sem chodíme
s nimi trénovať. A zopár z nich nastupuje i v našich radoch, sú u nás
na hosťovaní - aj tento raz, keď si
pozriete výsledky, zistíte že jeden
z našich bodov získal práve Ľubietovčan P. Kútny.
Po rekonštrukcii je ihrisko v perfektnom stave, a hoci ešte chýba

zázemie - šatne, WC, sprchy a nejaký altánok na ukrytie pred slnkom, domáci to vynahradili svojou
obetavosťou a všetko na čom sme
sa dohodli fungovalo. Mrzí ma
síce výsledok (sme zvyknutí končiť
v rámci I. SNL lepšie (2018, 2019 2. miesta I. SNL-stred, druhé miesto
na M-SR dvojíc, tretie trojíc), ale
pri absencii 3-4 hráčov, tréningu
a podmienkach, ktoré momentálne
v spoločnosti sú, zázraky asi čakať
nemôžeme. Mám už niečo v nohejbale prejdené (tri volebné obdobia
som bol členom VV SNA - podieľal
som sa na organizácii 2x ME mužov,
2x MS juniorov a žien, ako medziná-

rodný rozhodca som mal možnosť
pískať dve finále na týchto veľkých
podujatiach) a musím povedať, že
tunajší "chlapci" sa v nohejbale
uberajú správnym smerom, aj keď
ich čaká ešte dlhá cesta. Ja im na
nej prajem veľa zdarných podujatí,
úspechov v nich, ale hlavne veľa
trpezlivosti, aj keď sa nedarí - doba
momentálne príliš športu nepraje,
ale možno objavíme nejaké mladé
talenty práve v Ľubietovej.
Nuž, ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie
pri nohejbale.
vedúci NK Dobrá Niva
Ján Kristeľ

16

l

Ľubietovské   noviny

September 2021	Ročník V. l Číslo 3

Báseň
Ja som malý,
ale Slovák...
Ja som malý, ale Slovák,
Slovák dušou a telom,
kto Slovákov nenávidí,
nie je mojim priateľom.
Jeden pán mi prednedávnom
pekný dukát sľuboval,
aby som reč nie slovenskú,
ale cudziu miloval.
Pekný je ten váš dukátik,
ale krajšia moja reč,
ktorú si ja nie za dukát,
ani za svet nedám preč!
Augustín Horislav Škultéty
(Slovenský spevník 1968)

Recepty zo zázračnej kapsy
od tety Marty Riečanovej
Oblátky (dobré)

Ako na to: 1 celé vajce, 1 žĺtko
a 1 vanilkový cukor vytrajbovať,
pridať 30 dg práškového cukru,
približne 3 dcl teplého mlieka
– dobre premiešať, pridať 60 dg
hladkej múky špeciál, trochu soli,
12 čajových lyžičiek roztopeného
masla a znova dobre premiešať.
Keď sa pridá múka treba pridať asi
½ l mlieka, dobre vymiešať, aby
cesto nebolo hrčkavé.
Večer zarobiť a na druhý deň piecť.

Lacný koláč

me na vymastený a múkou vysypaný
plech a upečieme vo vyhriatej rúre.

Múčnik na nedeľu

3 celé vajcia vymiešame do penista s ½ kg práškového cukru, pridáme
½ kg nastrúhaných jabĺk, 1 prášok
do pečiva, 1 vanilkový cukor, 5 dg
posekaných vlašských orechov a na
koniec ½ kg preosiatej polohrubej
múky. Pečieme vo vyhriatej rúre na
vymastenom a múkou vysypanom
plechu. Hotový múčnik vyklopíme
a polejeme čokoládovou polevou.
Dobrú chuť!

Potrebujeme: 3 vajcia, 2 PL kakao,
25 dg kryštál cukor, 2 dcl oleja, 1 ½
dl mlieka, 2 dcl uvarenej a scedenej
kávy, 40 dg hladkej múky, 1 prášok
do pečiva, 1 ČL sódy bikarbóna.
Najprv vymiešame celé vajcia
s cukrom a postupne pridávame ostatné suroviny. Vymiešané cesto vyleje-

Citáty
Lepšia je inteligentná samota
ako hlúpa spoločnosť.
Budúcnosť závisí od toho, čo urobíš dnes.
Mahátmá Gándhí

Radšej urobiť niečo nedokonalo,
ako urobiť nič bezchybne.
Robert Schuller

Človek je produktom svojich
myšlienok. Čo si myslí, tým sa
stane.
Mahátmá Ghándí

Jedna malá pozitívna myšlienka
na začiatku dňa, má silu zmeniť
celý deň k lepšiemu.
Autor neznámy

Je lepšie byť na jeden deň levom,
ako byť celý život ovcou.
Elizabeth Kenny

Ako ma svokra naučila „šetriť“ na potravinách
Na začiatku nášho manželstva
sme boli s manželom pevne presvedčení, že sme veľmi šikovní
a hospodárni. Plánovali sme vychádzajúc z našich platov, čo si môžeme odložiť, ako často a kam pocestujeme, za koľko rokov si kúpime
vlastný byt namiesto prenájmu ....
Poznáte to, obáločky ☺!
Ale všetky naše plány sa zrútili
ani nie o tri mesiace. Presnejšie,
stalo sa to už skôr, ale nejaký čas
sme sa snažili sami seba presvedčiť
o opaku a nepoľavovali sme v začatom úsilí. Ale nech sme sa snažili
akokoľvek, väčšia časť, ba obrovská časť rodinného rozpočtu išla
na jedlo. Už sme pomaly upustili
zo všetkých našich plánov – a vtedy „zasiahla“ manželova mamina.
Dala nám zopár skvelých tipov, ktoré nám umožnili znížiť výdavky na
jedlo asi o polovicu!
Po prvé, dôrazne nám odporučila
vytvoriť si jedálniček. Najlepšie na
celý mesiac dopredu, avšak minimálne na týždeň. Tak sme si mohli
nakúpiť najmä trvanlivé potraviny
naraz, trebárs aj vo veľkoobchode,
čím sme ušetrili nielen čas a peniaze, ale častokrát aj nervy.
Po druhé, je dôležité vypracovať si zoznamy podľa plánovaného
menu, predtým si ale zrevidovať
všetky svoje zásoby. Alebo ešte lep-

(i potraviny ☺) - 7 užitočných tipov

šie naopak. Najprv zistiť, čo doma
je, a potom zostaviť menu podľa
týchto produktov a doplniť zoznam
o chýbajúce položky. Zoznam nás
viedol v obchode (produkty mimo
zoznamu sú zakázané) a pravidelná
revízia chladničky a komory neumožňuje, aby sa výrobky zbytočne
kazili.
Po tretie, aby sa zabránilo pokušeniam – to sa pravidelne stávalo
manželovi: trošku toho šalátiku,
tamtá bryndza vyzerá skvelo, tieto
sušené paradajky sú báseň ..., je treba sa pred odchodom do obchodu
alebo na trh dôkladne najesť a vziať
iba potrebné, no obmedzené množstvo peňazí. To vám určite nedovolí
minúť viac, než je potrebné.
Po štvrté, zelenina, ovocie a bobule sú lacnejšie na miestnych sezónnych trhoch. Čo sa nedá dlhodobo skladovať, môžete zmraziť alebo

zavariť. Bude to o niečo úspornejšie
a užitočnejšie, ako nákup rovnakých zmrazených a inak konzervovaných výrobkov v obchode. Čo je
aj zdravšie ☺!
Na piate miesto sa u nás dostali „krabičky“. Jednoducho preto,
že v blízkosti práce či mojej alebo
manžela nie sú žiadne lacnejšie jedálne, iba kaviareň, bistro a reštaurácie. A tam to šlo pomerne hlboko
do našej peňaženky. Akonáhle sme
si začali na obedy nosiť „krabičkové“ jedlo z domu, z našej domácnosti zmizol pojem pokazených
potravín, rovnako ako trojdňové
„dojedanie“ navareného.
Šiesta rada bola pre nás trochu
predčasná, ale hneď som si pripomenula situáciu svojej najlepšej
kamarátky, ktorá už má tri deti.
Predvídavá svokra nás varovala, aby
sme v budúcnosti deti do obchodu

nebrali. Je veľmi ťažko nekúpiť im
zakaždým nejakú sladkosť alebo
hračku, najmä, ak sa jej s krikom či
dupaním nahlas dožadujú. A ak sa
domnievate, že „tých pár centov“
je maličkosť, výsledná suma týchto „centíkov“ vás na konci mesiaca
riadne zaskočí!!!
Siedmy tip sme si uvedomovali
už aj sami, ale je treba ho stále zdôrazňovať. A ide tu aj o vaše zdravie!
Nekupujte polotovary, nakrájané
výrobky, hotové šaláty alebo časti
celku. Ak si kúpite kilogram kuracích krídiel, budú drahšie ako nákup celého kuraťa a rozporciovať
kura s určitým skúsenosťami sa dá
za 2-3 minúty. Hotový zelený šalát,
tj. nakrájané a zmiešané zelené listy stoja skoro toľko, ako keď si kúpite z každého šalátu po jednom ...
Áno, aj jedlá by sme si mali vyberať s rozmyslom. Netreba zanedbávať polievky, sú dobré na utlmenie
hladu a sú i lacnejšie ako mäso
s prílohou. A vôbec, je oveľa lepšie, lacnejšie a i zdravšie nevyvárať
zakaždým mäso s niečím, lepším
variantom sú jedlá „dva v jednom“,
ako sú rizotá, rôzne šaláty, cestoviny, pečené, grilované či dusené zeleninové zmesi ap., kde sa mäso iba
pridáva ako jedna z ingrediencií.
spracovala: FP
foto: internet
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