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Celoplošné testovanie
COVID-19 v Ľubietovej

Príhovor
šéfredaktorky
Milí naši čitatelia,

COVID,
COVID,
COVID...

Pandémia spôsobená novým
koronavírusom zasiahla celú našu
spoločnosť. Toto ochorenie sa
rozšírilo prakticky v celom svete
a spôsobilo náhle zatváranie podnikov, organizácií, inštitúcií, školy
nevynímajúc. Ochorenie ovplyvnilo
všetky vekové kategórie znemožnením priameho fyzického kontaktu a nutnosťou modifikácie bežne
vykonávaných činností a preverilo
našu trpezlivosť, zodpovednosť.
Dá sa však predpokladať, že
k eliminácii šírenia vírusu nedôjde
v dohľadnom čase, nakoľko nie je
reálne udržať celosvetovo v platnosti prísne protiepidemiologické
opatrenia. Okrem toho odborníci
WHO očakávali druhú vlnu, ktorá
prišla na jeseň a dokonca prorokujú
aj tretiu vlnu šírenia COVID-19. Môžeme očakávať, že ani s pominutím
pandémie sa zrejme náš každodenný život už nevráti do tých istých
koľají ako pred ňou. Táto „koronakríza“ zanechá stopy nielen v prežívaní, ale aj na správaní ľudí, ktorí
budú s novými postojmi, skúsenosťami, vedomosťami ďalej tvoriť

Prvé kolo testovania – čakajúci
trpezliví testovaní

pravdepodobne úplne nové hodnoty ľudskej spoločnosti. Mali by
sme sa aspoň teoreticky pripraviť
do budúcnosti na podobné situácie,
aby sme ich zvládli s čo najmenšími
negatívnymi dôsledkami.
Od začiatku vyhlásenia pandémie
sa realizovali rôzne opatrenia na
zamedzenie šírenia vírusu. Prvým
bolo obmedzenie priameho sociálneho kontaktu, za tým nasledovali
mnohé ďalšie protipandemické
opatrenia ošetrené legislatívou (od
12. 3. 2020).
Medzi opatrenia v druhej vlne
patrilo celoplošné testovanie obyvateľov antigénovým testom, ktorému predchádzal aj zákaz vychádzania tzv. “lockdown“. Testovanie
sa uskutočnilo v dvoch kolách a, samozrejme, neobišlo ani Ľubietovú.
Samospráva mala plné ruky práce.
Akoby aj nie pri počiatočných chaotických, neúplných a oneskorene
podávaných informáciách. Primátori a starostovia však túto situáciu
aj napriek vzniknutým problémom
zvládli. Dušičkový víkend sme teda
prežívali doma, bez návštevy cintorínov, mnohí v napätom očakávaní
z výsledku testovania. V Ľubietovej
testovanie občania zvládli veľmi
dobre v obidvoch kolách i napriek
tomu, že testovanie bolo (ne)dobrovoľné a nepríjemné. Na obecnom
úrade sa stretol skvelý tím kmeňových zamestnancov, zdravotníkov,

vojakov a dobrovoľníkov, ktorí si
svoju prácu robili vysoko profesionálne a ľudsky, za čo im patrí naše
poďakovanie.
V prvom kole sa zúčastnilo testovania 857 občanov, z toho bolo 12
pozitívnych, čo je v percentuálnom
vyjadrení 1,4 %. V druhom kole sa
zúčastnilo 837 občanov, z toho 4 pozitívni, čo je v percentuálnom vyjadrení 0,48 %. Keďže podľa pokynov
v druhom kole sa v Ľubietovej testovalo z oboch nosných dierok, môžeme konštatovať, že výsledky testovania sú u nás najdôveryhodnejšie.
Držme si palce, aby sme si takéto
skóre udržali čo najdlhšie a začali
sa stretávať na príjemnejších udalostiach.

prinášame Vám štvrté vydanie Ľubietovských novín v roku
2020, ktoré je zároveň posledným vydaním v tomto roku. Aj
keď sme si mysleli, že v tomto
náročnom období, ktoré trvá od
marca, nebude o čom písať, mýlili sme sa. Priebežne sme vám
prinášali správy o dianí v obci,
i keď kultúrno-spoločenských
a športových akcií bolo menej
z dôvodu obmedzovania spoločného stretávania sa. Mnohí
z nás si za toto obdobie uvedomili, čo znamená zákaz vychádzania a dodržiavanie rôznych
obmedzujúcich opatrení. Ako
radi by sme sa stretli na kultúrnych akciách, ktoré organizátori
museli na poslednú chvíľu zrušiť. V čase písania príhovoru ma
zastihol prvý advent, ktorý je
predzvesťou najkrajších sviatkov
a zároveň mi dal čas na malé zastavenie, vyjadrenie vďačnosti
a poďakovania Vám všetkým,
ktorí čítate Ľubietovské noviny
a posielate ich ďalej do
sveta svojim rodinám,
priateľom a známym.

Krásne
a požehnané
Vianoce
PF 2021

J. M.

Kolektív druhého kola testovania

Jana Majerová
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Výpis z uznesení z 15. zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 4. septembra 2020
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová,
Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská,
Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc.
Zdenko Urva

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

OcZ 15 –1/2020 – schvaľuje
program zasadania OZ. Za: všetci.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

OcZ 15-6/2020 - berie na vedomie žiadosť Márie Potančokovej,
ul. Nová Zábava 463/1, Ľubietová, Vlasty Majerovej, Strelníky 15,
Emila Potančoka, ul. Kopčanská 37,
Holíč, Miloša Potančoka, ul. Nová
Zábava 463/1, Ľubietová, Zuzany
Kováčovej, Strelníky 13, Soni Kútikovej, Strelníky 155 o odkúpenie
parcely KN C 610, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 72 m², KN C
613 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 32 m², KN C 614, orná
pôda o výmere 356 m². Konštatuje, že pozemok bezprostredne
hraničí s budovou a pozemkami vo
vlastníctve žiadateľov a predajom
tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívacích práv k majetku v ich
vlastníctve, čo sa považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa
podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Súhlasí so
zverejnením zámeru na predaj KN
C 610, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 72 m², KN C 613, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32
m², KN C 614, orná pôda o výmere
356 m², v k. ú. Ľubietová a stanovuje cenu za predaj pozemku minimálne vo výške určenej znaleckým
posudkom. Žiadosť bude opätovne
prerokovaná po zverejnení zámeru
obce na odpredaj pozemku. Žiadateľ uhradí náklady spojené s prevodom vlastníctva. Za: Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun,
Bc. Zdenko Urva. Proti: Ing. Marián
Benka. Zdržala sa: Katarína Resutíková Mandyčevská. Uznesenie bolo
prijaté.

OcZ 15 –2/2020 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 15-3/2020 – schvaľuje návrhovú komisiu. Za: všetci. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 15-4/2020 - schvaľuje úpravu Uznesenia OcZ 14-6/2020 z 23.
6. 2020 bod II. písmeno c) Použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 13 772,51 €. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 15-5/2020 - berie na vedomie žiadosť Ing. Emila Tokára,
Kollárova 7 , Banská Bystrica o zámenu majetku s Obcou Ľubietová,
a to: parcely KN C 580 zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 392
m² , KN C 579/13 trvalo trávnatý
porast o výmere 613 m² a KN C
579/8 trvalo trávnatý porast o výmere 2711 m² v k. ú. Ľubietová vo
vlastníctve obce, za budovu súp.
číslo 529 – sklad hnojiva vo vlastníctve Ing. Emila Tokára. Konštatuje, že pozemky obce sú pod budovou alebo bezprostredne hraničia
s budovou vo vlastníctve žiadateľa
a predajom tretej osobe by došlo
k obmedzeniu užívacích práv k majetku v jeho vlastníctve, čo sa považuje za dôvody hodné osobitného
zreteľa podľa §9a ods.8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Súhlasí so zverejnením zámeru na
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve obce Ľubietová, a to: parcely KN
C 580 zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 392 m², KN C 579/13 trvalo trávnatý porast o výmere 613
m² a KN C 579/8 trvalo trávnatý
porast o výmere 2 711 m² v k. ú.
Ľubietová, za budovu vo vlastníctve Ing. Emila Tokára súp. číslo 529
– sklad hnojiva v k. ú. Ľubietová.
Cena pozemkov a budovy bude stanovená minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom. Žiadosť
bude opätovne prerokovaná po
zverejnení zámeru obce o zámenu

OcZ 15-7/2020 - schvaľuje zmenu prenajímateľa objektu plavárne
z Petry Fellnerovej, na STANFARM,
s. r. o., Hrnčiarska 497/41, Ľubietová, IČO: 53154690, zastúpená Stanislavou Fellnerovou - konateľkou,
z dôvodu transformácie živnosti
na spoločnosť s ručením obmedzeným. Ostatné podmienky zmluvy
zostávajú nezmenené. Za: všetci.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 15-8/2020 - schvaľuje príspevok 1 000 € (jedentisíc eur) na
športové podujatie – bežecké preteky „ O Permoníkov Kylof“. Proti:

Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun Zdržal sa: Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Bc. Zdenko Urva. Uznesenie
nebolo prijaté.
OcZ 15-9/2020 - berie na vedomie žiadosť obyvateľov obce z lokality ohrozovanej povodňami. Poveruje stavebnú komisiu pripraviť
návrh na riešenie tejto požiadavky
vrátane finančnej náročnosti pre
obec. Za: všetci. Uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
OcZ 15-10/2020 - berie na vedomie správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce za I.
polrok 2020. Za: všetci. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 15-11/2020 - vyzývame zákonného zástupcu Obce Ľubietová,
Ing. Pavla Zajaca, starostu obce Ľubietová k vykonaniu súčinnosti pri
naplnení platných uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ľubietová, a to uznesenia č. OcZ 9-9/2019
zo dňa 13. 12. 2019 a uznesenia č.
OcZ 13-6/2020 zo dňa 24. 4. 2020,
ktoré bolo následne v zákonnej
lehote potvrdené 3/5 väčšinou
poslancov uznesením č. OcZ 147/2020 zo dňa 23. 6. 2020, čím
sa uznesenie č. OcZ 13-6/2020 zo
dňa 24. 4. 2020 nepodpísané starostom obce Ľubietová Ing. Pavlom
Zajacom stalo platným, t. j. v zmysle § 13 ods. 8 zákona o obecnom
zriadení: „Ak bol výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva podľa
odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie
trojpätinovou väčšinou hlasov
všetkých poslancov potvrdiť, ak
obecné zastupiteľstvo uznesenie
nepotvrdí do troch mesiacov od
jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného
uznesenia starosta nemôže pozastaviť“. Týmto došlo k naplneniu
platnosti uznesení Obecného zastupiteľstva Ľubietová, keď účelom
zámeny predmetných nehnuteľností je majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností formou
zámeny pozemkov v katastrálnom
území Ľubietová, obec Ľubietová. Výzva k naplneniu platných
uznesení Obecného zastupiteľstva
obce Ľubietová, a to uznesenia č.
OcZ 9-9/2019 zo dňa 13. 12. 2019
a uznesenia č. OcZ 13-6/2020 zo
dňa 24. 4. 2020, ktoré bolo následne v zákonnej lehote potvrdené
3/5 väčšinou poslancov uznesením č. OcZ 14-7/2020 zo dňa 23. 6.
2020, čím sa uznesenie č. OcZ 13-

6/2020 zo dňa 24. 4. 2020 nepodpísané starostom obce Ľubietová
Ing. Pavlom Zajacom stalo platným,
sa týka požiadavky na uzatvorenie
„Zámennej zmluvy“ s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Medzibrod,
v zastúpení Mgr. et Mgr. Art. Martina Uhríka, farského administrátora,
a jej zákonného zverejnenia v lehote do 3 pracovných dní tak, aby došlo k naplneniu vyššie uvedených
uznesení Obecného zastupiteľstva
a k realizácii „Zámennej zmluvy“,
dôsledkom čoho bude zosúladenie
vlastníckych vzťahov nelegálnej
nadstavby (futbalového ihriska)
s vlastníckymi vzťahmi k pozemku
pod ním, čím sa predíde do budúcna sporom medzi rôznymi vlastníkmi na základe dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Poslanci Obecného
zastupiteľstva Ľubietová máme za
to, že odmietaním uzavretia a zverejnenia „Zámennej zmluvy“ s Rímskokatolíckou cirkvou dochádza
k mareniu rozhodnutí Obecného
zastupiteľstva Ľubietová, ktoré sú
dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Na základe Protokolu zo dňa 27.
8. 2020 medzi starostom Obce Ľubietová Ing. Pavlom Zajacom a zástupcom Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Medzibrod v zastúpení
Mgr. et Mgr. Art. Martina Uhríka,
farského administrátora, ktorý bol
na vedomie poslancov Obecného
zastupiteľstva doručený elektronickou poštou prostredníctvom
zúčastneného poslanca, je uvedené, že starosta Obce Ľubietová Ing.
Pavel Zajac podá trestné oznámenie. V tejto súvislosti podpísaní
poslanci Obecného zastupiteľstva Ľubietová vyzývame starostu
Obce Ľubietová Ing. Pavla Zajaca,
aby nemaril rozhodnutie Obecného zastupiteľstva obce Ľubietová
a bezodkladne podal podnet na
orgány činné v trestnom konaní
a následne žiadame starostu Obce
Ľubietová, aby najneskôr do 3dní
predložil informáciu o podanom
podnete Obecnému zastupiteľstvu
Ľubietová. Obecné zastupiteľstvo
Obce Ľubietová má zákonný nárok
na informácie o porušení zákona
pri správe Obecného majetku. Za:
všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Odkaz na uznesenia: https://
www.lubietova.sk/samosprava-1/
uznesenia/
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Výpis z uznesení zo 16. zasadania obecného zastupiteľstva
zo dňa 29. októbra 2020
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
OcZ 16 – 1/2020 – schválený
program zasadania doplnený o bod –
kontrola plnenia uznesení, za: všetci.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 16 – 2/2020 – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, za:
všetci
OcZ 16 – 3/2020 – voľba návrhovej komisie, za: všetci

vzdelávanie do 1. ročníka Základnej
školy s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová a o určení miesta
a času zápisu na pred primárne vzdelávanie v materskej škole. za: všetci
OcZ 16 – 6/2020 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 5/2020, podľa
predloženého návrhu, celkové príjmy
sa zvýšia o 21 582 € a celkové výdavky sa zvýšia o 35 437 €, za: všetci
OcZ 16 – 7/2020 – schválenie návratnej finančnej výpomoci zo strany
Ministerstva financií SR za výpadok
podielových daní v dôsledku pandémie COVID-19 vo výške 26 251 €, za:
všetci

OcZ 16 – 4/2019 – vzatie na vedomie správy o plnení uznesení a požiadanie starostu o:
a) Dať na posúdenie protest prokurátora právnickej kancelárii
b) Preveriť možnosť výstavby protipovodňového múrika na Povodí Hrona
c) Predložiť čerpanie úveru do
9/2021, za: všetci

OcZ 16 – 8/2020 – schválenie
zámeny majetku v k. ú. Ľubietová,
budova súpisné číslo 529 vo vlastníctve Ing. Emila Tokára sa zamieňa
za pozemky KN C 579/8 TTP o výmere 2711 m 2 a KN C 580 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 392 m2
s finančným dorovnaním Ing. Emila
Tokára, za: všetci

OcZ 16 – 5/2020 – schválenie
VZN obce Ľubietová o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na primárne

OcZ 16 – 9/2020 – schválenie odpredaja parciel KN C 610, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 72 m2, KN C 613 za-

POZOR – chystá sa
sčítanie obyvateľov
V októbri spustil Štatistický úrad
SR školenia obcí k sčítaniu obyvateľov. Sčítanie sa prvýkrát vo svojej
histórii uskutoční plne elektronicky.
Sčítavať sa tak bude z pohodlia domova a vyplnenie formulára nezaberie viac ako 10 minút. Obyvatelia
budú mať okrem webovej aplikácie
k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.
Prvá fáza projektu sčítania začala 1.
júna 2020 sčítaním domov a bytov,
ktorá trvá do 12. februára 2021. Ak
sa obyvateľ nebude vedieť sčítať
sám, ani pomocou svojich blízkych,
bude môcť vyžiť službu asistovaného sčítania. Sčítanie sa uskutoční
v období od 15. februára 2021 do
31. marca 2021. Sčítací formulár
nájdete na webovej stránke www.
scitanie.sk.

Prečo je sčítanie potrebné

Dôležitá informácia:

• Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo
štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
• Sčítanie je povinné
Spracovala J. Majerová

Ukazovateľ
Narodení
Zomretí
Prisťahovaní na trvalý pobyt
Odhlásení z trvalého pobytu
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 23. 11. 2020

OcZ 16 – 10/2020 – schválenie
prenájmu po nadobudnutí nehnuteľnosti budovy súp. č. 529 sklad
hnojiva do 31. 5. 2021 za cenu 50
€ mesačne pre Petra Majera, bytom
Strelníky č. 246, IČO: 41 385 942, za
účelom akútneho zimného ustajnenia oviec, aby sa predišlo škodám na
hospodárskych zvieratách, za: všetci
OcZ 16 – 11/2020 – vzatie na vedomie - žiadosti Petra Rusnáka o odkúpenie pozemku KN C 575/4, TTP
o výmere 2 126 m2 a súhlas so zverejnením zámeru predaja pozemku,
proti: Ing. Marián Benka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva, zdržal sa: Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská
OcZ 5 – 12/2020 – schválenie
vecného bremena na pozemky vo
vlastníctve obce Ľubietová, a to:
parc. KN C 1186/11 a parc. 1186/16
za účelom uloženia kanalizačného
a vodovodného potrubia pre výstavbu rodinného domu na parcele KN
C 1188/4 v prospech Jána Majera

a Alexandry Majerovej, obaja trvale
bytom ul. Rôšt č. 146/10, Ľubietová, za: Peter Kováč, Pavol Šimun, Bc.
Zdenko Urva, zdržal sa: Ing. Marián
Benka, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček
OcZ 16 – 13/2020 – schválenie
výšky nájmu za budovu bowlingu
– 300 € mesačne, nájom priestorov
150 €, nájom bowlingových dráh 50
€ a vykurovanie 100 €, za: všetci
OcZ 16 – 14/2020 – vzatie na vedomie materiálov Základnej školy
s materskou školou T. G. Masaryka
Ľubietová - Koncepcia rozvoja školy
(september 2020 – august 2024),
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2019/2020 a Organizácia školy, Školský vzdelávací
program ZŠ s dodatkami, Školský
poriadok ZŠ s MŠ s dodatkami pre
školský rok 2020/2021, za: všetci
OcZ 16 – 15/2019 – žiadosť poslancov o predloženie nájomných
zmlúv za bytové a nebytové priestory v majetku obce za účelom prehodnotenia nájmov, za: všetci
Zuzana Kútna

Občania, nezabudnite!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje
zapojenie všetkých obyvateľov SR.
Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za
uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie
prinesie nenahraditeľné informácie
o stave spoločnosti, o jej demografických,
sociálno-ekonomických
a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Prehľad stavu a pohybu obyvateľov Ľubietovej

stavané plochy a nádvoria, o výmere 32
m2, KN C 614 orná pôda, o výmere 356
m2, v k. ú. Ľubietová, za: všetci

2020
11
7
26
16
1253

V deň separovaného zberu vyložte pred dvere na ulicu všetko,
čoho sa chce zbaviť, teda hlavne
vyseparované zložky odpadu a to:
Plasty a kombinované materiály (tetrapaky) – do žltého vreca,
papier, sklo, kovy – každú komoditu zvlášť do ľubovoľného obalu
Elektroodpad (všetky nepotrebné elektrospotrebiče), batérie, žiarovky, výbojky, použitý kuchynský olej.
Taktiež v čase separovaného

zberu môžete vyložiť veľkoobjemový odpad, kusy nábytku, pneumatiky, železný šrot, staré koberce, handry a podobne.
Drobný stavebný odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade
a podľa množstva bude dohodnutá jeho likvidácia.
Všetko odvezú pracovníci obce
na miesto, kde to patrí.
Len spoločným úsilím môžeme
niečo urobiť pre lepšie odpadové
hospodárstvo v obci Ľubietová.
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Hrdinovia a obete svetových
vojen z Ľubietovej
1. časť
A národ oboril sa na národ
s úmyslom vraždy s besom skaziteľa.
Kreš spráskal pušiek, zahrmeli delá:
zem stenie piští vzduch, rvú vlny vôd,
***
A nad tým v srdcelomnom bolestení
čo prelejú sĺz biedne matere,
predčasné vdovy, siroty! Mrk denný
im oviv novým flórom kadere –
A čože ľudstva rozplakaný génij?
ten do večnej sa tône uberie!
Krvavé sonety
Pavol Országh Hviezdoslav

Pavol Országh Hviezdoslav vo
svojom cykle 32 Krvavých sonetov
(1919) vyjadril veľmi presne, čo je
vojna a kto sú jej obete. Niet asi
väčšieho ľudského utrpenia, ako
je utrpenie v čase vojen, kedy človek vedome a bez príčiny ubližuje
inému človeku. Vojny patria medzi
najhoršie udalosti ľudských dejín,
ktoré zvykli zaznamenávať kroniky
a analyzovať historici, aby pochopili
pochody myslenia pokolení, príčiny
ich konania a dôsledky, ktoré priniesli. Obete vojnových utrpení sú
umlčanými svedkami tých, ktorí ich
spôsobili, bez toho, aby sami poznali ich príčiny či ciele. Tie často len
zriedka priamo súviseli s trpiacimi
a obeťami, vo väčšine boli nepriamym dôsledkom širších dejinných
súvislostí, povstaní, náboženských
nepokojov, vojen, bitiek a pod.
Často javom skôr bolo, že ani
nezostali priami svedkovia konkrétnych udalostí, ktorí by vôbec mohli
o pocitoch a životných osudoch
ľudí, zasiahnutých vojnou vypovedať. A preto ich životné príbehy
zväčša nepoznáme. Hoci väčšinou
sa v každej obci a meste ich mená
objavujú na pamätníkoch a pamätných tabuliach, ktoré vojnové
obete po rokoch pripomínajú, čo
sa týka najmä padlých v 1. svetovej vojne, avšak doteraz nie je ešte
zmapovaných mnoho obetí tej druhej. Chýbajú mená a i pamätníky
- pripomienky padlých, mnohých
odvlečených do pracovných a likvidačných koncentračných táborov a na práce v Nemecku počas 2.
svetovej vojny, či po krátko po nej
odvlečených sovietskou NKVD do
sibírskych táborov. Pritom za každým menom existuje príbeh života od narodenia až do chvíle, ktorá
skomplikovala alebo násilne ukončila životnú púť konkrétneho člove-

Pamätník padlých v 1. svetovej vojne v ľubietovskom mestskom parku
ka. Popri nich zostali plačúce matky,
opustené vdovy a siroty, snúbenice,
priatelia a známi, ktorých ďalšie
osudy boli niesli vždy ťažkú pečať
ich strát.
V jazykoch južných Slovanov
existuje pekné slovo „spomenik“
- ekvivalent slovenského „pamätník“. Znie pekne a významove sa
akoby zdá byť bližšie poslaniu, ktoré má vyvolávať v našej mysli. Veď
si máme skôr spomínať ako pamätať, čo je viac aktívne, než iba pasívne uloženie nejakej udalosti do
pamäti a potom, možno, sa k nej už
nikdy nevrátiť. Preto sú spomienky
dôležitejšie ako pamäť, lebo spomienky sú príbehy a pamäť býva
niekedy mŕtva.
Preto je našim zámerom priniesť vám predovšetkým spomienku na účastníkov, obete a trpiacich
v oboch svetových vojnách minulého storočia, na vojakov, ktorí pochádzali z našej obce, z Ľubietovej.
Je naším príspevkom k ich pamiatke
v jubilejnom roku 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

Prečo boli obete prevažne na
východnom fronte?

Na začiatku bol atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda d‘Este, následníka trónu a jeho tehotnú
manželku Žofiu Chotkovú 28. 6.
1914 v Sarajeve. Armáda c&k monarchie sa s podporou nemeckého cisára Wilhelma II. rozhodla na
bleskovú vojnu proti Srbsku, avšak
kvôli váhaniu maďarských politikov sa ofenzíva začala až 28. 7.
1914. Následne si všetci účastníci
navzájom vyhlásili oficiálne vojnu
a tragédie Veľkej vojny sa začali.
Generalita ruskej armády a cár Mi-

kuláš II., bratranec cisára Wilhelma
II., mobilizovali svoju armádu 30.
7. 1914. Potom mobilizovalo svoje zálohy Rakúsko-Uhorsko (31. 7.
1914) a Nemecko (1. 8. 1914). Osoby a obsadenie tejto veľkej tragédie boli pripravené a začali dejstvá
prekračovania hraníc nepriateľských štátov. Armáda c&k prekročila hranice Srbska (28.7.1914),
ruské vojská prekročili hranice
Východného Pruska (15. 8. 1914)
a do Rakúsko-Uhorska vnikli ruské
vojská v novembri 1914. Dostali sa
pomerne hlboko a na Slovensku obsadili Bardejov, Svidník, Stropkov,
Medzilaborce, Sninu a Humenné.
Rakúsko-uhorská armáda s pomocou nemeckých vojsk ich postupne
zatlačila späť za Karpaty a boje zo
zákopov so striedavými úspechmi
jednej alebo druhej strany pokračovali až do podpísania Brest-litovského mieru 3. 3. 1918. Taliansko
najprv nevstúpilo do vojny po boku
Rakúsko-Uhorska, ako ho zaväzovala zmluva Trojspolku, avšak 23.
5. 1915 sa pripojilo k Francúzsku,
Anglicku a Rusku a bojovalo proti
rakúsko-uhorskej armáde na západnom fronte. Časť vojakov c&k armády sa preto presunula na taliansky
front, kde spočiatku prenikli hlboko
na územie Talianska. Neskôr keď Taliani podnikli rozhodujúci útok (24.
10. 1918) vyčerpaná c&k armáda
monarchie utrpela konečnú porážku. Svetová vojna skončila 11. 11.
1918 o 11 hodine a 11 minúte.

Ľubietovskí vojaci na frontoch
Veľkej vojny a československé
légie

Väčšina vojakov zo Slovenska
bola po mobilizácii poslaná bojovať

na tzv. „haličský“ front vytvorený
postupom ruskej armády cez územie Rakúsko-Uhorska. Vojaci v zálohe z Ľubietovej narukovali najprv do
svojich plukov a krátko na to odišli
bojovať na ruský či srbský front, kde
mnohí hneď v prvých dňoch zahynuli v bojoch alebo padli do zajatia.
Preto aj väčšina obetí 1. svetovej
vojny z Ľubietovej bola z východných frontov (haličský, neskôr ruský
front) z rokov 1914 - 1916, menej
ľubietovských obetí pochádzalo
z južného - talianskeho frontu (Terst,
rieka Piava) z rokov 1917 a 1918.
Počet padlých z Ľubietovej v tejto
vojne bol výrazne vyšší, ako dnes
známy počet obetí vo vojne nasledujúcej. Evanjelický kňaz Ctibor Ján
Handzo v knihe „Dejiny e. a. v. cirkevného sboru v Ľubietovej“ (1941)
uvádza, že len z evanjelického cirkevného zboru, pod ktorý spadali
okrem Ľubietovej aj Strelníky a Povrazník, padlo na frontoch 1. svetovej
vojny celkom 71 mužov, 20 zostalo
nezvestných – spolu 91 priamych
obetí. Z toho priamo Ľubietovčanov
bolo 29 padlých evanjelikov, po ktorých ostalo 8 vdov s 20 čiastočnými
a 8 úplnými sirotami.
Komplexnejší zoznam a počet
obetí je uvedený na pamätníku,
ktorý obec venovala padlým ľubietovským občanom vo Veľkej vojne.
Na tmavom, mramorovom obelisku
pamätníka je na jednej strane uvedený nápis

1914 – 1918
„Vzácnej pamiatke vo svetovej
válke padlých a nezvestných
našich milých spoluobčanov.
Drahí ste nám pre krv,
ňou je písaná rodu história“
Na ďalších dvoch stranách obelisku sú v abecednom poradí vytesané
do tmavošedého mramoru mená
celkovo 47 padlých a nezvestných
obetí Veľkej vojny (1914 – 1918)
z Ľubietovej. C. J. Handzo v svojej knihe spomína aj mená ďalších
obetí, ktoré z neznámych dôvodov
chýbajú na obelisku chýbajú. Tie sú
v našom zozname pri mene označené „*“. C. J. Handzo zároveň ako jediný autor uvádza aj miesta a dátumy úmrtia padlých a nezvestných,
dôležité informácie, ktoré dnes
ťažko nájsť aj v oficiálnych vojenských archívoch SR a ČR. Z vyššie
uvedených zdrojov sme zostavili
nasledovný zoznam obetí Veľkej
vojny z Ľubietovej:
u
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Angelika Jozef
Blatnický Belo (*) (Jablunka, 15. III. 1915)
Blatnický Jozef (Tarnów, 5. VIII. 1915) (**)
Blatnický Michal (Dolná Weis, 19. XI. 1914) (**)
Brozman Jozef (Grädenze, prímorie, 30. VIII. 1917)
Brzula Pavel ml. (28. VIII. 1916)
Čief Jozef
Čief Ladislav (**)
Čief Ondrej Belica (28. VIII. 1916)
Dvorský Ondrej č. 270
Dvorský Jozef (*) (Triest, 1914)
Fellner Ondrej
Fellner Jozef (*) (7. V. 1915)
Filadelfi Daniel Folédrovie (*) (ruský front 13. IX. 1916)
Filadelfi Jozef Majlingovie (*) (7. V. 1915)
Filadelfy Jozef Matajzík
Filadelfi Jozef Tomášovie (*) (Kalníkow, 13. VI. 1915)
Filadelfy Ondrej (Kalníkow, 13. VI. 1915)
Helexa Ján (ruský front 13. IX. 1916)
Helexa Jozef (Užhorod, 25. IV. 1915)
Hudec Samo Gabriel († 1914)
Cheben Jozef (**)
Chriašteľ Pavel (28. VIII. 1916) (**)
Janek Ondrej (Kolonice, 18. III. 1915)
Kaločaj Jozef
Kásprus Ondrej (**)

Klementis Ján
Šípka Ján
Kováč. Ján (*) alebo Kovacs Johann (Jenatajovsko, 22. VIII.1915) (**)
Kostolný Ján (Jenatajovsko, 22. VIII.1915) (**)
Kralovianský Samo
Krnáč Ondrej
Lacko Gejza (Jenatajovsko, 22. VIII.1915)
Lacko Július (*) (Jenatajovsko, 22. VIII.1915)
Lokša Pavel
Majnhold Samo (Jenatajovsko, 22. VIII. 1915)
Messerschmidt Daniel (Jenatajovsko, 22. VIII. 1915)
Messerschmidt Imrich (1914)
Nejecchlieb Jozef
Nejecchlieb Viliam
Nikolaj Jozef (1914)
Olleriny Jozef (**)
Ondrejkovič Július
Piar Ján
Potančok Ondrej (Malereyzma Ruskaja, 22. I. 1916)
Polóny Jozef
Prchal Eduard
Rosenberger Pavel
Rusko Ĺudovít (Malereyzma Ruskaja, 22. I. 1916)
Šteller Ján Pavliak (Lwów, 1915)
Turský Jozef (Lwów, 1915)
Uhrík Ján

Vysvetlivky: (*) meno uvedené v knihe C. J. Handza, ktoré nie je uvedené na Pamätníku
(**) meno obete, ktoré je vedené vo Vojenskom historickom archíve v Prahe a je uvedené aj na Pamätníku
u Spomienky vojakov
Spomienky tých, ktorí prežili
svedčia o ukrutnostiach, ktoré Veľká vojna prinášala. Náš starý otec
Jozef Černák, narodený v r. 1889,
mal v čase jej vypuknutia 25 rokov.
Vyučený obuvník narukoval ako vojak rakúsko-uhorskej armády pri všeobecnej mobilizácii a bol poslaný
na východný – haličský/ruský front.
Spomínal, ako padol do ruského zajatia a celú vojnu prežil ako zajatec
v továrni na výrobu vojenskej obuvi.
Na rozdiel od iných mal šťastie, ako
vojnový zajatec bol chránený. A zároveň užitočný, nakoľko ruská armáda
potrebovala remeselníkov pre svoj
vojnový priemysel. Za tých niekoľko
rokov, ktoré prežil v zajatí, spoznal
Rusko a biedny život v ňom, a neraz
nám o tom rozprával. Zažil tam aj
prvé roky sovietskeho režimu, jeho
hrôzy a po celý svoj život mal k nemu
jasný a odmietavý postoj. Mal šťastie
aj potom, lebo sa po skončení vojny
sa vrátil do Ľubietovej. Oženil sa so
Zuzanou Turskou, ktorej najstarší
brat Jozef sa z vojny nevrátil, padol
ešte v roku 1915 pri Ľvove.
Iný účastník bojov pri rieke Piava
v severovýchodnom Taliansku Ľudovít Polóny (Bobkovie) z Rôštu zvykol
tiež často spomínať na frontové udalosti „svetovej války“. Na svojich potulkách dedinou, na ktoré sa z času
na čas vybral s cieľom posedenia
v Hornej krčme pri pive a povinnom
poldeci, si rád zaspomínal s vrstovníkmi - penzistami na svoje vojnové
zážitky „z Piavy“. My chlapci, sediac
okolo lavičky na Libákoch, sme jeho
príhody počúvali s otvorenými ústami, čo ho evidentne povzbudzovalo

k výnimočným rozprávačským výkonom. Dodnes si vybavujeme desivé
opisy zranených vojakov v zákopoch, šrapnelmi odtrhnuté končatiny, dokaličené tváre a iné časti tela,
dusenie otravnými plynmi (chlórom
alebo horčičným plynom Yperitom)
spojené s obrovským utrpením postihnutých a snahy preživších pomôcť im.
Nezabudnuteľné príhody spomínal pri zimných zabíjačkách mäsiar
Messerchmidt (Jankovie), ktorý bojoval v Rusku, prešiel k Československým légiám, s nimi precestoval
celú Sibír, z Vladivostoku sa po mori
vrátil do Európy a napokon domov,
do Ľubietovej. Ako deti sme po každej zabíjačke sediac pri bohatom
pohostení takmer nedýchali pri počúvaní jeho zážitkov a o prekonávaní nepredstaviteľnej zimy a neuveriteľných nebezpečenstiev.

Hrdinovia

Hrdinov bojov svetovej vojny
z Ľubietovej dnes už osobne nepoznáme. Jej história je vzdialená viac
ako 100 rokov a niet ani miestnej
kroniky a kronikára, ktorý by bol niečo hrdinské alebo dôležité pre nás
zaznamenal. Hrdinami z Ľubietovej v tejto hroznej vojne boli určite
všetci vojaci na frontoch, ktorí padli, boli zranení alebo zajatí, ale aj tí,
ktorí sa z bojov živí a zdraví vrátili.
Nespochybniteľnými hrdinami Veľkej vojny boli tiež príslušníci Československých légií, ktorí sa zaslúžili
o vznik, obranu a počiatočnú funkčnosť novej Československej republiky. Medzi legionármi boli aj naši
predkovia z Ľubietovej (7), Šajby (6)

a Povrazníka (1). Dátumy vstupu 14
legionárov z našich troch obcí do čs.
légií svedčia o ich snahe a zainteresovanosti pomôcť myšlienke vzniku
Československej republiky.

Hrdinami - československými
legionármi z Ľubietovej boli:

Korunka Jozef, nar. 16.12.1885
v Ľubietovej, pov. zlievač, evanjelik,
vojak c&k 25. pešieho pluku, padol
do zajatia 23. 5. 1917 (Selo), vstúpil
do čs. légií 31. 8. 1918 v Avezzano
a v hodnosti vojak pôsobil v 39 pešom pluku do 12. 7. 1921.
Kováč Pavel, nar. 24. 1. 1883 v Ľubietovej, obyvateľ Dolnej Lehoty,
pov. robotník, vojak c&k 16. honv.
pluku, padol do zajatia 27. 12. 1914
(Tarnopoľ), vstúpil do čs. légií 13. 8.
1918 v Tomsku a v hodnosti vojak
pôsobil v 11. streleckom pluku do 1.
9. 1920.
Messerschmidt (Jankovie), nar.
(?), pov. mäsiar bojoval v Rusku, bol
zajatý, z väzenia ušiel a vstúpil do
čs. légií, bojoval a prešiel celú Sibír,
domov sa vrátil r. 1920 (v Historickom vojenskom ústave v Prahe nie
je evidovaný).
Lamper Ján, nar. 19.1. 1893
(1982?) v Ľubietovej, povolaním píliar, vojak c&k 16. honv. pluku, padol
do zajatia 31. 12. 1914 (Gorlice),
vstúpil do čs. légií 10.10.1917 v Dubovej Bálke (Stavropoľ) a v hodnosti
vojak pôsobil v 7. streleckom pluku
do 3. 11. 1920.
Pohorelec Andrej, nar. 9. 12.
1895 v Ľubietovej, vstúpil do čs.
légií 9. 7. 1919 a v hodnosti vojak
pôsobil v 24. streleckom pluku do
12. 7. 1921.
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Porubský Jozef, nar. 6. 5. 1891
v Ľubietovej, pov. mäsiar, desiatnik
c&k 16. honv. pluku, padol do zajatia 21. 7. 1915 (Cholm), vstúpil
do čs. légií v novembri 1918 v Irbit
(zaradený 9. 12. 1918) a v hodnosti
vojak pôsobil v 2. delostr. brigáde
a v 2. ťažkej delostr. brigáde do 14.
7. 1920.
Zajac Ondrej, nar. 1. 10. 1880
v Ľubietovej, pov. robotník, desiatnik c&k 16. honv. pluku, padol do zajatia 22. 3. 1915 (Přemyšl, Poľsko),
zaradený do čs. légií 31. 12. 1918
a v hodnosti vojak pôsobil v 12. streleckom pluku do 14. 9. 1920.
Poznámka: text je doslovný výpis
o legionároch z databázy Vojenského
historického ústavu v Prahe.
Zdroj: http://legie100.com/krev-legionare/?firstname=&lastname=&birthday=&birthplace=Lubietova&unit=

Obecné predstavenstvo
a obecné zastupiteľstvo a nová
meštianska škola

V neposlednom rade je treba spomenúť tých z hrdinov, ktorí sa po
Veľkej vojne zaslúžili o budovanie
a rozvoj vzdelania v Ľubietovej. Nie
je treba zvlášť pripomínať ich prezieravosť a odvahu pred múdrym rozhodnutím postaviť novú modernú
meštiansku školu, ktorá dodnes tvorí
architektonickú dominantu našej
obce. V zložitých podmienkach krátko po vojne sa o toto veľkolepé dielo
zaslúžili noví predstavitelia obce:
richtár Samuel Teren, podrichtár
Ján Černák (prastarý otec obidvoch
autorov), obecný gazda (hospodár)
Jozef Randuška, cestný komisár
Ondrej Lichner a pokladník Gustáv
Holécy spolu s úplne novým 23 členným obecným zastupiteľstvom.

Doslov k prvej časti

Prvá svetová vojna bola tragickou
udalosťou pre mnohé ľubietovské
rodiny, ktoré stratili otcov, bratov, synov, vnukov, manželov, snúbencov či
priateľov na bojiskách prevažne východného a južného frontov. Zostali
ďaleko od svojej rodnej Ľubietovej,
mnohí pochovaní v cudzej zemi, často bez pripomienky ich mena, dátumu a miesta ich narodenia a úmrtia.
Roky k nim neprišli ich najbližší, aby
sa tíško poklonili ich pamiatke, aby
si pripomenuli dobu, keď ešte boli,
pred tým, ako odišli bojovať do neznáma za ciele, ktoré neboli ich.
Svoje túžby a nádeje nechali doma
v presvedčení, že sa vrátia a naplnia
ich v rodinnej tradícii predkov. Nevrátili sa, všetko pre nich predčasne
a nepochopiteľne skončilo, nezostal ani „spomenik“ v dušiach nás,
nepriamych potomkov, na nich samotných a ich skromné počiny. Bola
to vtedy ich a dodnes zostáva naša
ozajstná tragédia.
Ing. Dušan Kordík, PhD., Ing. Miloš Kordík
November 2020
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Nevšedný deň
Naša ZO SZPB pripravila pre
svojich členov nevšedný deň. Bol to
plánovaný zájazd za poznávaním
minulosti do Liptovského Mikuláša.
Stalo sa tak v septembri tohto
roku. Hoci na zájazd boli pozvaní aj
žiaci našej základnej školy, žiaľ, súčasné obmedzenia hromadných akcií pre žiakov im nedovolili s nami
ísť. Pozreli sme si miesto veľkých
bojov v háji Nicovo. O nich nám porozprával člen SZPB v Liptovskom
Mikuláši p. Oldřich Vaněk, ktorý je
aj spoluautorom knihy Strelníky,
Povrazník, Ľubietová v odboji.
Všetci sme boli očarení pohľadom na široké otvorené polia, ktoré
sa pred nami rozprestierali ako na
dlani. Nepochybne bolo toto miesto
na boje vybrané zámerne. Práve tu
sa odohrali koncom 2. svetovej vojny jedny z najťažších a najzdĺhavejších bojov, ktoré možno prirovnať
k ťažkým bojom na Dukle.
Uprostred rozsiahleho areálu sa
nachádza monumentálne schodis-

Navštívili sme aj mestečko Liptovský Ján a pozreli sme si výstavku miniatúr zo Slovenska. Napriek
tomu, že nebolo celkom dobré
počasie, bolo potom príjemné posedieť si na obede v reštaurácii. Pri
návrate cestou späť domov nás vítalo už slniečko.

ko. Na jeho ľavej strane je súsošie,
na pravej symbolika mieru. Na najvyššom mieste je dominanta - pylón s hviezdou. Po oboch stranách
je cintorín, kde je pochovaných viac

ako 1 350 hrdinov, ktorí tu padli za
našu slobodu na jar 1945. Dozvedeli sme sa, že vojenský cintorín sa
bude opravovať, lebo zub času ho
poznačil.

Michalský jarmok
V roku 2020 môžeme na Michalský jarmok v Ľubietovej len spomínať. S ťažkým srdcom sme ako organizátori akcie museli na poslednú
chvíľu jarmok zrušiť v dôsledku
vydaných opatrení RÚVZ a vlády
proti šíreniu koronavírusu. Aby sme
celkom na jarmočnú atmosféru nezabudli, zaspomínajme si tento rok
aspoň v novinách prostredníctvom
archívnych fotografií.

Základná organizácie SZPB bude
aj v budúcom roku uvažovať o akciách za poznávaním minulosti.
Prajem všetkým členom ZO pokojný záver končiaceho sa r. 2020.

2009
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2013

2013
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2013

2013

2014

2015

2017
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„TRI GROŠE“
V živote človeka občas nastanú
situácie, kedy potrebuje pomoc
iných. V tejto situácii Vám obec
poskytne pomoc, a to prostredníctvom sociálneho poradenstva.
Sociálne poradenstvo je zamerané
na posúdenie povahy problému,
odporúčanie a sprostredkovanie
ďalšej pomoci.
Vývoj spoločnosti Slovenska, podobne ako všetkých vyspelých európskych krajín, čelí a v najbližšej
dobe bude čeliť značným zmenám,
vyplývajúcim z procesu demografického starnutia. Práve starnutie sa
stáva jedným z kľúčových faktorov
i výziev 21. storočia, ktoré významnou mierou ovplyvní charakter aj
celkové fungovanie spoločnosti.
Hoci Slovensko momentálne patrí
skôr k mladším populáciám v európskom priestore, východisková situácia charakterizovaná vekovou štruktúrou ho predurčuje k dynamickému
starnutiu v horizonte niekoľkých
desiatok rokov.
Kompetencie obce v tejto oblasti upravuje zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách, ktoré môžeme rozdeliť na starostlivosť o seniorov a starostlivosť o zdravotne postihnutých. No základe uvedeného
zákona obec v minulosti vypracovala
komunitný plán obce Ľubietová pre
ďalší rozvoj uvedenej starostlivosti.
Naplnila sa litera zákona. Ale bohužiaľ, len tá litera, ktorej sa dobre

odpočíva na kancelárskom papieri
v obecnom regáli.
V našej obci je najdôležitejšie rozdeliť vyčlenené finančné prostriedky
pre prácu so sociálne slabšími, rovným dielom dôchodcom bez rozdielu.
Aby si náhodou nezávideli, že tomu
obec pomohla a mne prečo nie?
A tak sa stalo u nás zvykom, že
v mesiaci októbri, mesiaci úcty
k starším, uskutočnilo sa stretnutie
s dôchodcami. Zaujímavé podujatie
pre stretnutie sa staršej generácie. Potešili ju pripravené kultúrne
programy. Deti, vnúčence nacvičeným programom rozradostnili svojich najbližších. Malé občerstvenie
pri posedení. Nuž ale, ako inak,
zvrhlo sa to na politickú korupciu.
A dnes, v dobe pandémie, v ktorej
práve staršia generácia je ňou najviac ohrozená, chceli sme prostriedky presunúť na dobu, keď sa všetko
upokojí ... a potom usporiadať podujatia na ľahšie prežitie neľahkých
časov. Bohužiaľ, bolo mi vysvetlené,
takto to v obecnom rozpočte nefunguje. Vyčlenené finančne prostriedky rozdelíme, „vsjo rovno“, všetkým,
ktorí dovŕšia 62 rokov v tomto roku.
A preto mi prišla na rozum Dobšinského ľudová rozprávka o troch
grošoch, ktorá je aj v dnešnej dobe
veľmi aktuálna. Len tak na osvieženie pamäti - možno veľa mladých ju
ani nepozná.
Kopal raz jeden chudobný človek
pri hradskej ceste priekopy. A ne-

viem, ako sa stalo, ako nie, dosť na
tom, že sám kráľ šiel po tej ceste
a opýtal sa chudobného človeka:
„Povedzže mi ty, môj drahý, akú
máš plácu na deň za túto ťažkú robotu?“
„Ha, najjasnejší kráľu, ja mám na
deň tri groše.“
Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal
sa ho, ako môže z tých troch grošov
vyžiť.
„Jaj, vaša jasnosť, čoby len vyžiť,
to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých
troch grošov prvý vraciam, druhý
požičiavam a iba na tom treťom sám
žijem.“
Ale tu veru kráľ nerozumel, čo to
znamená, trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť.
No nevyhútal nič, len pekne-krásne
priznal, že on veru nerozumie, ako
by to mohlo byť, z troch grošov i vracať i požičiavať i vyžiť.
„Nuž, najjasnejší pane,“ povie
chudobný človek, „to je takto! Chovám si otca už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám i malého syna,
tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď
ostariem. A na treťom groši aj sám
potrebujem žiť.“
Ak vás zaujíma, ako to skončilo,
siahnite po knihe a prečítajte si.
Krásne a pokojné sviatky. V novom roku zdravia, to je najdôležitejšie v živote a samozrejme aj kus
šťastia, bez toho to tiež nejde.
Paľo Šimun

Potulky po Tatrách
Každý rok naši turisti zorganizujú výlet do krásnych slovenských
veľhôr. Ak tento rok to nebolo ináč.
Bola by škoda nevidieť tie hory za
krásneho slnečného jesenného počasia. Veselá a priateľská skupina
sa teda vydala na cestu z Ľubietovej
do Tatier.
Jana M.
Autorka foto: J. Fajferová

Skvelá turistická partia

Hory a my

Úsmevy D. Fajfera a J. Majera
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Október bol
aj tohto roku
mesiacom
úcty k starším
„Krásni mladí ľudia sú hračkou
prírody, ale krásni starí ľudia sú
umelecké diela.“
Johann Wolfgang von Goethe

„Starí, či starší...“. Všimli ste si ich
na prechádzkach ulicami a chodníčkami našej obce a jej okolia? Ja ich
stretám často, krásnych postarších
ľudí, na tvárach ktorých sa zrkadlí
skúsenosť a múdrosť, tváre ktorých
síce nie sú etalónom reklám na
kozmetiku, ale vyžarujú vnútornú,
ničím nezameniteľnú krásu – sú
to naozaj svojím spôsobom umelecké diela. Vedel to už aj slávny
holandský maliar Rembrandt, jeho
nádherné portréty starších mužov
a žien zdobia steny nejedného svetového múzea a sú v nich stredobodom pozornosti. Vnútorná sila,
krása, charakter každého staršieho človeka sú jedinečné a nedajú
sa prepísať na tvár nikoho iného,
nedajú sa získať skôr, ako v jeseni
vlastného života. A ja som veľmi
rada, že pri potulkách našou obcou
stretávam veľa takýchto krásnych
žien a mužov. Navyše, keď sa s ktorýmkoľvek z nich porozprávam,
vždy majú čo zaujímavého a inšpiratívneho povedať, mnohí pošteklia
humorom, a väčšina z nich vás obdarí slnečným úsmevom. A i keď si
sem-tam trochu pohundrú, i tak je
to fajn, lebo aj to patrí do ich života
– veď život „za ich mladých čias“ –
to bolo to pravé, však?!
Dnešné časy nám nedopriali uctiť
si „našich starších“ na spoločných
stretnutiach, ale nezabúdame, že
sú tu, medzi nami, že vnášajú do
našich životov iný, veľmi dôležitý
rozmer – vďaka vám „starkí“.
Florentina Prôčková
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Školstvo

Jeseň v materskej škole Skús pokus
Ani sme sa nenazdali ako ten čas
letí! Od začiatku školského roka
prešlo niekoľko mesiacov a už je tu
koniec kalendárneho roka. V septembri nastúpilo do našej materskej školy 43 detí. Niektoré z nich
už svoju škôlku poznali, no iné šli
do škôlky prvýkrát a so zmiešanými
pocitmi odchádzali od svojich rodičov a vchádzali do svojej triedy.
Od septembra sa materská škola
rozrástla o dve nové pani učiteľky,
a to Moniku Kobesovú a Sandy Majerovú. Spolu so všetkými pracovníkmi
sme radostne privítali naše deti.
Veríme, že jedným z poslaní MŠ
je doplniť rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť, v ktorej nám ide o všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa. Preto sa deti
každý deň oboznamujú s okolitým
svetom rôznymi vzdelávacími aktivitami, metódami - zážitkovým

učením, pokusmi, ale aj zábavnou
formou. Tiež dbáme o osobnostný
rozvoj detí, a preto ich vedieme
k prosociálnemu správaniu a láske
k sebe a ostatným.
Vzhľadom na situáciu súvisiacu s pandémiou, sme obmedzili
organizáciu rôznych zaujímavých
podujatí. Dopoludnia sa snažíme
obohatiť detský program o rôzne
iné aktivity. Či už pečenie koláča
z plodov jesene, vyrezávanie tekvíc alebo maľovanie detí na tvár
pri príležitosti haloweenu. Jesenné
dni sme v materskej škole slávili aj
peknou jesennou výzdobou, ktorú vytvorili deti s pani učiteľkami.
Niekoľko tekvičiek zdobilo aj vchod
základnej školy.
Našou túžbou je vidieť ako naše
deti prichádzajú do MŠ s radosťou
a nadšením, tešiac sa na nové príležitosti a priateľstvá.
Sandy Majerová

Zdobenie tekvičiek v materskej škole

Celoslovenská súťaž - 2. miesto
Družstvo ôsmakov z našej školy sa
opakovane zúčastnilo súťaže SKÚS
POKUS.
Postupne sme začali skúšať pesničku od skupiny Kabát Raci v práci. Keď sme už vedeli melódiu, pán
učiteľ nám rozdal texty. Text bol zaujímavý a vtipný. Po vyučovaní sme
si v chemickej učebni skúšali spievať až sme sa to naučili naspamäť.
Pripravili sme si pokus s peroxidom
vodíka. Dohodli sme sa, že dve
budú oblečené v kroji a tri v rockovom oblečení. Nahrali sme zvuk
a pán učiteľ natočil, ako náš spolužiak urobil pokus. Pokus vyšiel
veľmi dobre. Už len chýbalo nahrať
nás ako tancujeme a video by bolo
skoro hotové. My sme sa ale museli
najprv pripraviť, obliecť sa, učesať

https://www.youtube.com/watch?v=kcepS3Mfpzc&list
=PLLVR4sBMQEAkiFRL27GmGgkM7WkfaxV4m&index=4

Markéta Majerová

Mladí výskumníci

Dni zdravia
Zdravie je to najvzácnejšie ...
a my sa ho v škole snažíme u detí
každodenne upevňovať. Podporujeme zdravú výživu, cvičenie, otužovanie, športovanie, zmysluplné
využívanie voľného času. Pri príležitosti Dňa zdravej výživy, t.j. 16.
10., si žiacka rada pripravila aktivitu s názvom Farebný týždeň, ktorá
sa konala v dňoch od 12. 10. do
16. 10. 2020. Žiaci chodili do školy farebne oblečení a priniesli si aj
vhodné ovocie podľa farby daného
dňa. K aktivite sa pridali nielen učitelia, ale aj školská jedáleň a panie
upratovačky. Na prvom stupni zvíťazili žiaci 3. ročníka s 95,4 %. Na
druhom stupni sa ako prvý umiestnil 6. ročník s 98,7 %. Víťazom sme
zagratulovali a odmenili ich.

a namaľovať. Nahrali sme ako tancujeme, nakupujeme a iné zaujímavé veci. Na koniec videa vybuchol
balón na hlave kostry. V pokuse pri
výbuchu vznikol veľký plameň. Na
súťaži sa zúčastnilo veľa iných škôl.
My sme poctivo hlasovali a vyhodnotenie nás všetkých zaujímalo.
Naša škola získala cenu odbornej
poroty - 2.miesto a všetci sme sa
tešili. Pokus bol vtipný, ale aj poučný. Všetci si ho môžete pozrieť
na linku:

Vianočné prianie
V školskom klube detí sme 22.
10. pripravili pre deti športové popoludnie s pohybovými súťažami.
Príjemné jesenné počasie podpo-

rilo športového ducha našich šikovných športovcov.
Žiacka školská rada, ilustr. foto

Vonku je zima, mrazivý chlad,
no v srdci teplo, čo rozpúšťa ľad.
A v okne sviečky rozžiaria strom,
Vianoce tajomstvom naplnia dom.
Šťastné a veselé Vianoce, v novom roku najmä pevné zdravie,
radosť a spokojnosť v práci aj
v rodinách.
Ďakujeme za spoluprácu a priazeň!
Zamestnanci, deti a žiaci
ZŠ s MŠ T. G. Masaryka Ľubietová
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Deň materských škôl
Mestá a obce vnímajú materské
školy ako mimoriadne dôležitý
prvok vzdelávania aj socializácie
detí. Preto je Deň materských škôl
príležitosťou upútať pozornosť
a oceniť všetkých, ktorí pôsobia
v predškolskej výchove.
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky
na Slovensku sa stal 4. november
1829. V tento deň bola založená
v Banskej Bystrici prvá detská
opatrovňa na území Slovenska. Jej

zakladateľkou bola grófka Mária
Terézia Brunšviková (Brunswick)
z Krupiny. Vytvorila tým základy
budúcich materských škôl, ktoré
majú dodnes v systéme regionálneho školstva nezastupiteľné miesto.
Česť a vďaka patrí tejto grófke za
to, že vystihla špecifikum didaktiky
materskej školy už v jej počiatkoch,
čím do bodky naplnila Komenského
myšlienku“škola hrou“: „Tieto malé
deti tak vyučujú, že ani nevedia, že
sa učili, a celý čas trávia tak, že si
myslia, že sa len hrali.“

V roku 2015 sa tento deň
uskutočnil a slávil na Slovensku
historicky prvýkrát. Iniciatíva vy šla
od Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
a sprevádali ho mnohé aktivity nielen detí a učiteliek, ale mnohé materské školy zapojili do tejto činnosti
aj rodičov a starých rodičov. Materské školy majú významný pozitívny
vplyv na socializáciu dieťaťa, formovaie jednotlivcov, upevňovanie
komunitných vzťahov a sú zároveň
vstupnou bránou do vzdelávacieho

systému. Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci materských
škôl sú ľudia srdcom na správnom
mieste a odhodlaním plniť na sto
percent toto náročné povolanie. Patrí im preto úcta za všetku energiu
a lásku, s ktorou sa denne venujú
našim najmenším.
J. M.

Tradičný Mikuláš v Ľubietovej netradične
6. 12. 2020
Nie je nič krajšie ako rozžiarené
detské očká, keď uvidia Mikuláša
v sprievode anjela a čerta. Sviatok
sv. Mikuláša je veľmi obľúbený,
pretože sa spája s obdarovaním
sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Netradične tento rok Mikuláš
navštívil deti priamo vo vybraných
lokalitách obce. Bolo veľa úsmevov
a potešenia, no i slzičiek zo strachu
z čerta.
Autorky foto:
S. Pupalová, Z. Krištofičová
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Informácie o koronavíruse
Stanfordova univerzita: Nový
Coronavírus nemusí vykazovať
známky infekcie mnoho dní. Ako
môže človek vedieť, či je infikovaný? V čase, keď už máte horúčku
alebo kašeľ a idete do nemocnice,
sú pľúca obvykle už na 50 % poškodené a je to teda príliš neskoro.
Existuje však jednoduchá samokontrola, ktorú môžeme robiť sami
každé ráno. Zhlboka sa nadýchnite
a zadržte dych viac než 10 sekúnd.
Iba potom naraz vydýchnite. Pokým
tento experiment úspešne dokončíte bez kašľa či iného sprievodného fenoménu (bolestivosť, pocit
stuhnutia alebo dokonca dychovej
nedostatočnosti), ste v poriadku.
V opačnom prípade konzultujte svoj
stav so svojím lekárom. V dnešnej
kritickej dobe robte tento experiment každé ráno v prostredí s čistým vzduchom – najlepšie pri otvorenom okne.

Rady japonských lekárov pri
liečbe prípadov COVID-19:

Každý by mal dbať, aby jeho sliznica v ústnej dutine a v hrdle bola
skutočne vlhká – nikdy suchá!!! Pite
aspoň niekoľko dúškov vody každých 15 minút. Prečo? Pretože aj
keď sa už vírus dostane do úst, pitná
voda alebo iné tekutiny ho spláchnu do žalúdka a žalúdočné kyseliny

ho zlikvidujú. Pokým nebudete piť
dostatok vody (tj. častejšie), vírus
sa môže dostať do priedušnice a do
pľúc, čo je práve u tohto vírusu veľmi nebezpečné.

Dôležité príznaky:

Pokým máte nádchu a hlieny, ste
s najväčšou pravdepodobnosťou
iba nachladnutí.
Pneumóniu spôsobenú Coronavírusom sprevádza suchý kašeľ bez
nádchy.
Tento nový vírus nie je odolný
voči teplu a bude zlikvidovaný při
vyšších teplotách. Preto sa vyvarujte liekov na znižovanie teploty.
Horúčka nie je príznakom choroby,
ale je naopak známkou imunitnej
odpovede vášho organizmu na prítomnosť vírusu, ktorý sa pri zvýšenej teplote stáva inaktívnym. Iba

vtedy, keď sa horúčka bude blížiť
k 39 stupňom, potom použite fyzické metódy na zníženie teploty - ako
sú studené zábaly na vnútorných
stranách stehien, na slabinách, na
vnútornej strane ramien, či na prednej strane krku.

Dôležité informácie:

Pokým niekto kýchne, je trajektória kvapôčok aerosolu vo voľnom
priestranstve necelé 3 metre, než
dopadnú na zem.
Pokým dopadne Coronavírus na
kovový povrch, bude žiť najmenej
12 hodín - takže pokým prídete do
kontaktu s akýmkoľvek kovovým
povrchom - umyte si ruky čo najskôr antibakteriálnym mydlom.
Na tkanine môže prežiť 6-12 hodín. Normálne pracie prostriedky
ho zničia.

Pitie teplej vody je účinné
u všetkých vírusov. Vyvarujte sa
(teraz) pitia tekutín s ľadom.
Umývajte si často ruky, pretože aj
keď vírus môže na vašich rukách žiť
iba 5-10 minút, môže sa stať, že si
práve v tomto čase pošúchate oči,
či sa nechtiac dotknete nosa alebo
úst, atď., atď. …
V rámci prevencie môžete aj
kloktať. Stačí jednoduché riešenie
– kávová lyžička kuchynskej soli
v teplej vode.
Čo je potrebné opäť zdôrazniť pite veľa vody!

Priebeh:

Coronavírus najprv infikuje dutinu ústnu a následne hrdlo, takže
budete mať boľavé hrdlo (pálenie)
trvajúce 3 až 4 dni.
Vírus sa potom v nosohltane zmieša s vdychovaným vzduchom, pomocou ktorého sa dostane do priedušnice a potom do pľúc, kde spôsobí
pneumóniu. Co môže trvať 5 - 6 dní.
Príznakom pneumónie je vysoká
horúčka a rýchlo sa zhoršujúce ťažkosti s dýchaním, kedy máte pocit,
že sa topíte - čo neodkladne znamená vyvolanie pocitu ohrozenia
života a nutnosť okamžitej pomoci
… Tak ďaleko to ale nenechajte
nikdy dôjsť …!!!
Spracovala: Florentina Prôčková

Čierna smrť
„Roku pána 1348 sa popri hladomore a vojnách objavil na svete
mor,“ – napísal vtedajší historik
Jean de Venette. V skutočnosti už
desiatky rokov kolovali v európskych prístavoch chýry o tom, že vo
vzdialených krajinách sa odohráva
niečo strašné, že v Indii vymreli
všetci ľudia a Sýriu a Arménsko pokrývajú mŕtve telá.
Potom zakotvili v severotalianskom Janove tri galéry s námorníkmi, ktorí po uštipnutí blchami
z lodných krýs ochoreli na záhadnú
chorobu. Napriek tomu, že týchto
námorníkov poslali nazad na more,
pretože „nikto sa ich neodvážil dotknúť“, bolo už neskoro. Do Európy
prišla „čierna smrť“, najzhubnejšia
epidémia pľúcneho moru, o akej
hovoria historické pramene. V nasledujúcich dvoch rokoch naň zomrelo viac ako 25 miliónov ľudí,
tretina až polovica obyvateľstva
vtedajšej Európy. Smrť prichádzala rýchlo. „Najprv sa v slabinách
alebo podpazuší objavili nádory
veľkosti vajca alebo jablka“ – písal
Boccaccio, vyzerali ako hľuzy, ktoré

keď praskli, vytekala z nich čierna
tekutina. Pár dní, ktoré chorému zostávali, boli sprevádzané vysokými
horúčkami a vykašliavaním krvi.
Choroba sa z Talianska rýchlo
rozšírila aj do iných krajín – najmä
Francúzska, Španielska a Anglicka.
Najhoršie však bolo, že ľudia v tom
čase netušili, akým spôsobom sa
infekcia šíri. Aj vynikajúci lekár pápeža Guy de Chauliac, ktorý o more
vedel viac, než ktorýkoľvek z jeho
súčasníkov, tvrdil, že nakaziť sa dá
„obyčajným pohľadom na chorých
ľudí“. „Čierna smrť“ predstavovala
v skutočnosti dva druhy moru –
pľúcny sa šíril vykašliavaním bacilov do ovzdušia a bubonický, ktorý
roznášali krysy.
Po dvoch strašných rokoch (1348
- 1349), keď sa zdalo, že neexistuje nijaká nádej, morová rana zmizla rovnako rýchlo, ako prišla. Rok
1350 vyhlásil pápež Klement V. za
rok osláv a milión pútnikov putovalo do Ríma osláviť prežitie ľudstva.
Žiaľ, všetci sa mýlili. O desať rokov
sa „čierna smrť“ vrátila...
Ľudia sa mýlili aj v tom, že rok

1348 bol začiatkom morovej epidémie. Už v 5. storočí sa objavil na
Britských ostrovoch a „pomohol“
Anglom, Sasom a Jutom podmaniť si krajinu. Za vlády Justiniána
v roku 543 zasiahol mor Východorímsku ríšu, o rok neskôr ho zaznamenali v Galii a o pár rokov nato
zachvátil „žltý mor“ aj Írsko. Mor
strašil Európu ďalších tisíc rokov, aj
na Slovensku zaznamenávame jednu z posledných jeho epidémií ešte
v prvej polovici 19. storočia.
Mýtus o „čiernej smrti“ tvrdí, že
to bola a je najnákazlivejšia choroba, akú ľudstvo poznalo. Dnes
ju však vieme úplne vyliečiť tetracyklínom, najjednoduchším a najlacnejším antibiotikom, objaveným
v 40. rokoch 20. storočia. Navyše,
nie každý, kto sa morom nakazil, aj
zomrel. O život prichádzalo okolo
60 % nakazených, tí, ktorí prežili,
získali voči nemu imunitu. Tú odovzdávali nasledujúcim generáciám,
a tak každá ďalšia vlna tejto epidémie znamenala smrť menej a menej
ľudí.
„Čierna smrť“ priniesla so se-

bou aj kúsok „technického pokroku“ – odvtedy sa pochovávalo iba
na miestach tomu vyhradených, tj.
vznikli cintoríny, ktorých metodické rozmiestnenie svedčí o zrode
organizovanej zdravotníckej starostlivosti.
Kedysi predstavovala „čierna
smrť“ tú najhroznejšiu udalosť v dejinách. Pre isté skupiny stredovekej
spoločnosti však znamenala aj určitý zisk. V čase, keď nebolo dosť robotníkov, žiadali tí preživší a zdravší
vyššie mzdy. Šľachtici, ktorí nemali
na svojich panstvách dostatok pracovných síl, prenajímali svoju pôdu
roľníkom, ale mnohí nájomcovia
pôdu opúšťali. A už aj roľníci požadovali zrušenie nevoľníctva. V snahe prinavrátiť veci do stavu spred
epidémie zavádzali panovníci a vlády nové premyslenejšie opatrenia,
najmä daň z hlavy. To však prinieslo
iba ďalšie nepokoje a povstania naprieč kontinentom. Hoci boli všetky
vzbury kruto potlačené, cesta späť
už nejestvovala. Pomaly prichádzal
do Európy nový vek ...
Spracovala F. Prôčková
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Ochrana pred povodňami
Obec Ľubietová bola, vzhľadom
na častý výskyt povodní na jej
území, v rámci Časového a vecného
harmonogramu pre 2. cyklus prípravy návrhu Plánu manažmentu
povodňového rizika v čiastkových
povodiach Slovenskej republiky
a prehodnotenia Predbežného
hodnotenia povodňového rizika
v decembri 2018, určená ako geografická oblasť, v ktorej existuje
potenciálne významné povodňové
riziko.
Povodne v rokoch 1999, 2002,
2017 a zimná povodňová situácia
vo februári 2019 to potvrdzujú. Tieto živelné pohromy v podobe prívalových povodní, ktoré sú mimoriadne nebezpečné svojím náhlym
vznikom, dynamikou a deštrukciou,
vážne narušujú stav bezpečnosti na
území obce. Očakávať ich môžeme
v priebehu roka už od marca do októbra v dôsledku globálnej zmeny
klímy a globálneho otepľovania
v rámci celej planéty Zem. Býva
zvykom, že homo sapiens (človek
rozumný) sa v prípade ohrozenia
svojho života, zdravia a majetku
pred možnými následkami chráni.
A skúsenosti z prežitého ho nabádajú k prijímaniu preventívnych
opatrení pre prípad, že sa taká situácia znova zopakuje. Homo sapiens,
neskôr homo sapiens sapiens, t. zn.
človek moderný, toho už na tejto
planéte - i toho negatívneho - zažil dosť a ochranu pred akýmkoľvek negatívnym následkom má už
v podvedomí a vykonáva ju viac
menej automaticky.
Tak je to aj v prípade ochrany
pred povodňami, respektíve tak by
to mal byť. Ochrana pred povodňami je systém opatrení prijímaných
v období prevencie, počas povodňovej situácie aj po povodni, ktorý
je zakotvený v zák. č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami, vyhláškami vydanými k tomuto zákonu a v ďalších súvisiacich právnych
predpisoch. Nebudem sa podrobnejšie rozpisovať o tomto systéme,
to som už urobil v predchádzajúcich
článkoch, tam si to môžete nájsť.
K predchádzajúcim článkom sa
vrátim len v súvislosti s realizáciou
plnenia navrhovaných opatrení.
Obec sa na rokovaní s vodohospodármi zaviazala vybudovať
prístupovú účelovú komunikáciu
k priepustom vloženým do vodného toku Hutná pod zosuvom. Výsledok? V prvom rade je potrebné
odstrániť pobrežný porast v mieste,
kadiaľ bude vedená účelová komunikácia. Toto majú v kompetencii
vodohospodári. Starosta však namiesto s vodohospodármi údaj-

ne rokoval s majiteľom pozemku
a k výrubu pobrežného porastu sa
pristúpi v októbri.
K vybudovaniu účelovej komunikácie je potrebné zabezpečiť
prístup cez pozemok v súkromnom vlastníctve p. Mareka Jančíka.
Starosta ani po viacnásobných urgenciách toto nevykonal a prísľub
vodohospodárom ako keby sa ho
netýkal.
Riešenie problému s veľkou vodou v Šajbian doline. Starosta ani
po viacnásobných urgenciách nerokoval s vlastníkmi pozemkov v hornej časti doliny, kde sa má realizovať vodozádržné zariadenie. Projekt
je pripravený, no uchádzať sa o získanie prostriedkov pri vyhlásení
výzvy na tento účel a ani v prípade
použitia vlastných prostriedkov
obce nebude možné bez vysporiadania majetkových vzťahov.
Identifikácia významných prítokov do vodného toku Hutná bola
vykonaná v nadväznosti na možnosť čerpania finančných prostriedkov vo výške 120 000 eur z výzvy
vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Obec to stálo už
16 000 eur, no posledná informácia
je, že výzva bola zrušená. Uvidíme
čo bude ďalej. Môžeme len dúfať,
že to neboli vyhodené peniaze.
Aby toho nebolo málo je tu ďalší
problém. Elektrikári odstraňovali
porast pod vedením 22kV, z dôvodu čoho v priestore bezprostredne
nad prameňom kyslej vody, hneď
vedľa potoka, zostalo množstvo
vyrúbanej drevnej hmoty, odstránenie ktorej je vecou majiteľa
pozemku. Majiteľom inkriminovaného pozemku je obec. Táto drevná hmota bude v prípade prietrže
mračien splavená do vodného toku,
upchajú sa priepusty pod zosuvom
a vznikne povodeň. Starosta bol
opakovane vyzvaný, aby zabezpečil

odstránenie drevnej hmoty z tohto
nebezpečného miesta, najlepšie
prostredníctvom Obecných lesov,
ktoré disponujú potrebnou technikou, no dodnes sa tak nestalo. Pritom pre takéto prípady máme Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
sa podobné prípady preventívne
riešia a pod ktorým je podpis starostu.
No pre nášho starostu neplatia ani
ním podpísané interné právne akty.
Keď som mu posledne telefonoval
a pýtal som sa na tieto veci, tak my
položil telefón. Poslal som mu sms,
v ktorej som mu vyčítal jeho postoj,
no nebol schopný vysvetliť svoje
skratové konanie a ospravedlniť sa.
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v rámci kladenia
otázok k ochrane pred povodňami
sa nakoniec vyjadril, že (citujem):
„Potok nie je môj, ja nič robiť nebudem, budem len písať“. Neviem
ako vy, ale ja tomu dosť dobre nerozumiem. Človek v pozícii starostu
obce, štatutárneho zástupcu obce,
predsedu povodňovej komisie
a predsedu krízového štábu sa môže
takto vyjadriť? Človek, ktorý vládne
v obci už piate volebné obdobie, si
neuvedomuje svoju zodpovednosť
za stav bezpečnosti v obci a nekoná v zmysle preneseného výkonu
štátnej správy vyplývajúcej zo zák.
č. 7/2010 Z. z. a zák. č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v zn. n. p.? Čo ho oprávňuje k takémuto správaniu? Smiať sa do tváre
ľuďom, ktorí kladú otázky dôležité,
ale jemu nepríjemné? Jeho arogantné ego a presvedčenie, že sa
mu nič nemôže stať, pretože má
potrebné známosti a celková situácia v spoločnosti hrá momentálne
v jeho prospech?
Samozrejme, no v prvom rade je
to i náš - obyvateľov obce - nezáujem o veci verejné. Na zasadnutia

obecného zastupiteľstva chodia
dvaja traja ľudia, čo v konečnom
dôsledku orgánom obce vyhovuje,
no bežný človek ťahá za kratší koniec a stráca kontrolu nad vecami.
Alebo už pomaly nikoho nezaujíma,
čo sa v obci deje? Ako sa napĺňajú
sľuby dané na začiatku volebného
obdobia?
Ak dovolíte, v závere sa vrátim
k pojmu homo sapiens sapiens.
Človek moderný sa za cca 200 000
rokov toho naučil dosť, získal potrebné zručnosti, schopnosti a po
stránke psychickej, duševnej a duchovnej dosiahol pozoruhodnú úroveň. No keď rozmeníme globálnu
úroveň na drobné, t. zn. na každého
človeka zvlášť, tak sa ukáže veľmi
široká škála možností. Na jednej
strane je to rozvinutá osobnosť
homo sapiens sapiens, na druhej
homo nezodpovedný hlupák. Je
radosť stretnúť, rozprávať sa a spolupracovať s homo sapiens sapiens,
ale je tragédia stretnúť, rozprávať
sa a spolupracovať s homo nezodpovedným hlupákom. S človekom,
ktorého mentálny stav, t. zn. duševný stav, spôsob myslenia a chápania
je nastavený v absolútne negatívnej rovine, ktorý svoje osobné záujmy uprednostňuje pred záujmom
verejným, to proste nejde.
Toto je aktuálny stav po niekoľkoročnom úsilí dostať ochranu pred
povodňami na požadovanú úroveň
chápanú ako verejný záujem s najvyššou prioritou. Žiaľ, budúcnosť
vôbec nevyzerá ružovo. Pozrite sa
na záver článku Ochrana pred povodňami v predchádzajúcich Obecných novinách a uvediem to znova
aj v závere tohto článku: A úplne na
koniec dôležitá informácia. Vážení
spoluobčania, hlavne tí, ktorých sa
priamo týka ohrozenie života, zdravia a majetku spôsobených povodňou, nespoliehajte sa na to, že tí,
ktorí sú zodpovední za stav prostredia v akom, z pohľadu na vašu bezpečnosť, žijete, k tomu pristupujú
s potrebnou vážnosťou. Žiaľ, skutočnosť je taká, že opak je pravda.
Táto téma pre nich nie je zaujímavá,
napriek tomu, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol premietnutý
videofilm z povodne v roku 2002, čo
malo byť jasným odkazom, že debaty o ochrane pred povodňami nie
sú mlátenie prázdnej slamy, ale ide
o vážny problém, ktorému sa treba
venovať s plnou zodpovednosťou.
Pokiaľ nepríde tlak od verejnosti
priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva, tak sa v tejto veci, po
doterajších skúsenostiach, pozitívneho obratu nedočkáme.
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Všimli sme si

Jesenné prechádzky slnečnou pestrofarebnou prírodou a jeseňou voňajúcou Ľubietovou sú balzamom
na dušu. Máme možnosť vidieť
to, čo by sme si inokedy nevšimli
a mnohé pohľady si uchováme vo
svojej mysli na dlhú dobu. Je samozrejmé, že si chceme uchovať len
tie najkrajšie, čo sa nám aj darí, no
nájdu sa aj pohľady, ktoré nás netešia. Treba sa nad tým zamyslieť
a urobiť spoločne všetko preto, aby
sme sa tešili z každého pohľadu.

Autobusové
zastávky
Jednou z investičných akcií, ktoré sú naplánované, sú autobusové
zastávky. Prioritne v Hute a potom
aj výmena ďalších starých zástaviek
v obci. Veľmi dobre vieme, že Ľubietovú navštevuje mnoho turistov
a našou trvalou úlohou je v záujme
podpory cestovného ruchu obec zveľaďovať vo všetkých oblastiach. Zasa
sa nám však naskytol nelichotivý
pohľad priamo v centre. Obec bude
financovať, budovať a ľudia budú...

Zastávka na Námestí V. Dunajského

Promenád

Historicky je areál promenádu
určený na športové aktivity. Odohrávali sa tam volejbalové turnaje,
v minulosti žiaci základnej školy
v rámci telesnej výchovy v promenáde skákali do výšky, do diaľky a hádzali guľou. V súčasnosti
promenád slúži ako detské ihrisko
nielen pre najmenších. V zadnej
časti areálu sa na jeseň tohto roku
pripravil podklad pre plochu na
hrazdový systém pre mládež, ktorý
sa podarilo postaviť narýchlo ešte
v novembri. Využitie priestoru promenádu sa tak rozšíri a zatraktívni.
Jedna vec je však urobiť a ďalšia
udržiavať a starať sa o funkčnosť zariadení, ktoré tam už sú a budú nainštalované. To bude úloha nielen
pre obec, ale aj pre nás všetkých.

Hrazdová zostava
Chrániť obecný majetok a udržiavať
poriadok. To sa nám mnohokrát nedarí, čoho dôkazom bola odtrhnutá
hojdačka. Veď čo sa stane? Obec to

zaplatí. Detské ihrisko zapadnuté
lístím, prázdne pieskovisko, odhnitá lavička. Takýto pohľad v centre
obce neteší nikoho z nás.

Promenád

A teraz tie krajšie pohľady

Kaplnka
Kto navštevuje park a prechádza
cez námestie, určite si v poslednej
dobe všimol, že v kaplnke je čulý
ruch. Pre nás potešujúca správa. Interiér kaplnky sa renovuje a verím,
že po ukončení reštaurátorských

Reštaurátorské práce – kaplnka

Klub mládeže
prác sa budeme môcť pohľadom
pokochať v kráse malieb, oltára
a vychutnáme si komornú duchovnú atmosféru. Zásluhu na renovácii
má Martin Uhrík - farský administrátor v Medzibrode.

Reštaurátorské práce – kaplnka

Klub mládeže na Kolese je majetkom obce a od jeho postavenia už
ubehlo veľa rokov. Preto je najvyšší
čas, aby sme do tejto budovy, ktorá slúži rôznym záujmovým skupinám a tiež ako knižnica, investovali
a opravili, čo sa dá. Tento rok v novembri sa podarilo vymeniť okná
a verím, že na budúci rok sa bude
pokračovať opravou strechy, fasády

a zrealizuje sa prístavba v zadnej
časti budovy.

Klub – výmena okien

J. M.
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Posolstvo Vianoc
Už 2000 rokov sa každý rok celý
kresťanský svet znovu a znovu pri
čítaní udalostí z Lukášovho evanjelia 2,8-12.15-16.20 o Narodení
nášho milovaného Spasiteľa ponára do atmosféry presvätej noci,
kedy pod šírim nebom sa striedajú
pastieri pri strážení stáda ovečiek,
ktoré im bolo zverené. V jednom
okamihu ich zaplavuje nevídané
svetlo a napĺňa ich veľká bázeň. Zjavuje sa im Pánov anjel-posol, ktorý
ich upokojí: Nebojte sa a oznámi im:
Zvestujem veľkú radosť. Radosť pre
všetko ľudstvo. V meste Dávidovom
v Betleheme sa dnes v noci narodil
Spasiteľ sveta – Kristus Pán. Toto
vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené
v jasliach.
A pastieri? Podľa udalostí, ktoré
opísal evanjelista Lukáš sa rýchlo
poponáhľali do mesta Betlehema
uvidieť toho, o ktorom im hovoril Pánov posol. Uvedomili si, táto
udalosť je výnimočná, keď ju zvestoval sám Boží posol. Nepamätali
si totiž, že by zažili, aby narodenie
dieťaťa bolo oznámené anjelomBožím poslom. A v skutku. Keď prišli na miesto, uvideli Máriu, Jozefa
a dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Presne tak, ako im
to anjel oznámil. Všetko, čo sa im
stalo rozpovedali Márii a Jozefovi.
Mária si tieto ich slová uchovávala

Podelím sa s Vami o jednu
nádhernú modlitbu:

v svojom srdci. Ona a ani Jozef nehovorili, ale videli, že o všetko sa
postaral Boh.
Pastieri objavili nádherné tajomstvo. Zázrak, ktorý sa udial pre
záchranu ľudstva. Mesiáša, o ktorom hovorili proroci a ktorého tak
túžobne Izraeliti očakávali. Pomohli im ich oči srdca, ktoré sa na
túto udalosť pozerali s vierou. Oni
nevedeli čítať, písať, ale za to boli
otvorení Božiemu slovu, ktoré im
bolo dané cez anjela. Videli svetlo
i keď bola hlboká tmavá noc. Počuli
hlas, zatiaľ čo všetko mlčalo. Zakúsili veľkú radosť, ktorá ich zaplavila
uprostred strachu, ktorý prežívali
počas svojej práce. Cudzím rečiam
nerozumeli, zatiaľ čo Božej áno,
lebo Božia reč je jednoduchá. Je tak
jednoduchá, že pre mnohých je až
príliš jednoduchá. Pastieri nad tým
všetkým žasnú. Tešia sa. Sú rozhodnutí o tom povedať všetkým, koho
len stretnú. Nechcú si túto udalosť,
tento zázrak, to čo im bolo povedané, nechať len pre seba. Chcú sa

podeliť. Chcú sa podeliť s tým, že
Boh sa nám zjavil v malom dieťati,
v chudobe, odkázaní na pomoc človeka. Chcú pomôcť ľuďom, aby toto
znamenie, tento zázrak neprehliadli. Pastieri objavili Boha uprostred
svojho povolania v malom chudobnom Dieťati.
Objaviť ho môžeme v každej
obetujúcou sa láskou naplnenej
službe, v každej chvíli keď prejavíme milosrdenstvo, keď sa budeme
dennodenne usilovať druhého urobiť šťastným. Len vtedy budeme
Kristom zachránení, keď budeme
druhých zachraňovať. Len vtedy
zakúsime Kristovu lásku, keď budeme druhých milovať. Len vtedy
budeme Kristom oslobodení, keď
budeme druhých robiť slobodnými.
Len vtedy budeme naplnení Kristovou radosťou, keď budeme okolo
seba rozdávať radosť. Keď obetujeme svoj život pre druhých, tak ako
ho obetoval Kristus pre nás. Verte,
že vtedy svoj život skutočne nájdeme...

Bože, sme slepí a z Tvojho svetla nevidíme nič, na rozdiel od pastierov.
Sme hluchí a z Tvojho posolstva nepočujeme nič.
Sme nemí a o Tebe mlčíme.
Sme ochrnutí a Tebou pohnúť sa nedáme.
Sme studení a pre Teba rozohriať sa
nevieme.
Sme osvietení a už na zázraky neveríme, a preto ani v Teba! Pretože Ty
– Ty si ten zázrak!
Čo je potom – život?
Čo je potom – láska?
Čo je potom – kríž?
Tvoj Syn hovorí:
Ja som – ten život.
A ja som – tá láska.
A v kríži – to som ja.
Čokoľvek ste urobili pre jedného
z týchto mojich najposlednejších
bratov, pre mňa ste urobili. /porov.
Mt 25,40/
Zázrak!
Bože daj, aby sme ho našli, ako ho
našli pastieri ...
Krásne, Božím požehnaním naplnené Vianočné sviatky a veľa
Božích milostí od malého dieťaťa
Ježiša teraz i v Novom kalendárnom
roku 2021 v modlitbe vyprosuje
váš o. Martin Uhrík,
farský administrátor z Medzibrodu

Chvíle pred nami
Milí spoluobčania,

srdečne vás pozdravujem v čase
napĺňajúceho sa adventu. Postupne
sa všetci pripravujeme na vianočné
sviatky a chvíle, ktoré sú pred nami
- tento rok možno intenzívnejšie
než inokedy. Osobne sa mi zdá, že
mnohí z nás sú na Vianoce naladení
ako deti: nevedia sa dočkať. Je to
pochopiteľné. Máme za sebou už
takmer celý kalendárny rok, ktorý
v živote každého z nás niečo zmenil
a dotkol sa nás spôsobom, aký sme
neočakávali. Veľa vecí stále dobiehame. Veľa vecí sme premeškali
alebo nemohli urobiť a nie všetko
sa nám podarilo tak, ako sme si
predstavovali. Som však presvedčená, že niekde hlboko vo vnútri si
každý z nás uchováva iskierku nádeje, že na Vianoce sa nám podarí
nájsť aspoň kúsok stratenej rovnováhy našich životov. Ak máte tento
pocit, chcem vás povzbudiť, aby ste
sa ho nevzdávali.
Vianočné sviatky sú nepochybne
správnym časom na to, aby sme do
našej prítomnosti vrátili skutočnos-

ti, na ktorých záleží. Verím, že sa
nám to môže podariť, ak sa otvoríme tomu pravému sviatočnému
duchu – Duchu Svätému, ktorého
nám Pán Boh neprestajne posiela
na pomoc do našich životov. Veď
Vianoce sú posolstvom o tom, ako
veľmi Bohu na nás záleží. Viac, ako
si vieme predstaviť a dokážeme vyjadriť. Tak veľmi, že nám v plnosti
času poslal najvzácnejší dar: svojho
jednorodeného Syna, aby sa stal
naším Záchrancom a týmto darom
nás chce nanovo povzbudiť a požehnať.
Ak teda túžite dobehnúť niečo,
na čom vám naozaj záleží, pustite
sa do toho so všetkou odvahou lásky a nádeje. Rodičia, nájdite si čas
pre svoje deti - bez zhonu, starostí
a stresov, ktoré ste určite prežívali, ak sú vaše deti školopovinné
a vy ste museli byť multifunkčnými
manažérmi na plný úväzok: manažérmi vlastnej práce, školských
povinností, domácnosti, organizácie času, technologického vybavenia a všetkého ostatného, čo si ani

netrúfam vymenovať. Neberte ako
samozrejmosť, že ste to zvládli.
Buďte za to vďační. Deti, dajte svojim rodičom najavo lásku a úctu za
všetko, čo pre vás robia – za podporu, pomoc, trpezlivosť, povzbudenia
aj napomínanie – a neodkladajte to
na neskôr. Vážte si, že rodičom na
vás záleží a že sú tu pre vás. Skúste
počas sviatkov „len tak“ spolu byť
a tešiť sa, že máte jeden druhého.
Vy, ktorí ste už dospelí a máte žijúcich rodičov v pokročilom veku,
nezabudnite, že v terajšej situácii
vás potrebujú viac ako inokedy: nadovšetko dobre im padne láskavé
slovo a spoločne strávený čas. Ak
máte niekoho zo svojich blízkych
v nemocnici, či sociálnom zariadení
a nemôžete ho navštíviť, je to ťažké pre obe strany. Kresťan si vtedy
uvedomí, akým vzácnym darom
v jeho živote je modlitba: keď na
prvý a každý ďalší pohľad nemôžeme nič ovplyvniť, ale smieme urobiť
to najdôležitejšie – odovzdať seba
aj druhých do Božej lásky a milosti. A všetci spoločne, veriaci aj ne-

veriaci, máme príležitosť všimnúť
si ostatných ľudí vo svojom okolí
- možno práve tých, ktorým by inak
nikto nevenoval pozornosť. To je
totiž najhoršie: ak človek musí byť
sám a nemá na výber.
Nastávajúce sviatky nám však
ohlasujú radostné posolstvo Božej
blízkosti a lásky. Všetci sa v ňom
smieme nájsť. Môžeme sa nechať
pozvať Bohom a začať konať to, čo
si vo svojom živote máme zachovať
do všedných - všetkých dní. Známy
anglický spisovateľ Charles Dickens
to vyjadril slovami, že zo srdca ctí
Vianoce a ich posolstvo ho sprevádza po celý rok. Niekto iný zase povedal: „ Chcel by som čaro Vianoc
zavariť do pohárov a potom si každý
mesiac jeden otvoriť.“ Pokúsime sa
o to aj my? Veď Bohu a s Bohom nič
nie je nemožné. Prajem vám, aby
Jeho pokoj a láska naplnili vaše
srdcia a priniesli čerstvé požehnanie do vašich rodín a domácností.
Požehnanie, ktoré vám zostane.
Mgr. R. Renyeiová – ev. farárka
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Zázračné účinky maku
Ako by sme mohli prežiť Vianoce
bez makových závinov či makových pupákov? Vlastnosti maku sú
však také kráľovské, že ho tento
rok prisypete do koláčikov možno
ešte o trochu viac!

Ak si na Vianoce doprajete chutné makové koláče, či iné dobroty
ochutené makom, urobíte to najlepšie, čo sa dá. Mak je totiž jednou
z najzdravších potravín sveta.

Makovička plná čiernych
bobuliek

To, ako vyzerá mak, každý vie. Veď
kto by nepoznal dlhú stonku s hlavičkou - mnohosemennou tobolkou (makovicou), ktorá mení svoju
farbu, a to je ukazovateľ, ktorý nám
prezradí, že rastlina je zrelá. Zatiaľ
čo mak siaty sa pestuje cielene na
poliach, s makom vlčím sa možno
stretnúť ako s voľne rastúcou burinou na lúkach či na pasienkoch.
A ako zistíte, že je mak zrelý?
Jednoducho, zatraste makovicou
ako hrkálkou, a ak budete počuť, že
sa v nej semienka naháňajú a šuštia,
môžete ich odrezať spolu so stonkou dlhou asi 15 cm a dosušte ich
doma. Po úplnom vyschnutí ich
zrežte pod korunkou a vytraste
z makovice semienka. Takýto ručne
vyklepaný mak bude natoľko kvalitný, že vám ani napriek dlhšiemu
skladovaniu nezhorkne.
Vravieva sa: „Si dutý ako makovica“, čo naznačuje nelichotivú mienku, až obyčajnosť a všednosť maku.
Pritom je to naopak a drobné makové bobuľky sú nabité zdravím! Mak
je po stáročia využívaný nielen v lekárstve, ale aj v potravinárstve. Už
antickí atléti ho konzumovali ako
zdroj sily a vitality. V súčasnosti je
najžiadanejším produktom z maku
olej, ktorý má na ľudský organizmus zázračné účinky.
A s čím mak pomôže? Mak je
obrovský zdroj bielkovín, a nielen
bielkovín, ale i vápnika. A to dokonca dvanásťkrát viac, než mlieko
a trikrát viac ako syry. Navyše, nie
je viazaný ako v mlieku na kazeín,
a preto je oveľa ľahšie vstrebateľný.
V 100 gramoch maku sa nachádza až 1400 miligramov vápnika,
čo predstavuje najviac zo všetkých
potravín.

Čo všetko dokáže?
Prečo je teda mak zdravý? Nuž
ešte raz – mak je najvýznamnejší
zdroj vápnika. Vápnik totiž vekom
ubúda a straší najmä ženy v menopauze. Nechcete, aby vám redli
kosti, no nechcete sa ani dopovať
tabletkami a zaťažovať si pečeň.
Nedostatok vápnika v našom tele
spôsobuje osteoporózu, teda rednutie kostí a časté zlomeniny. Preto by mak nemal chýbať najmä na
tanieri tehotných žien, detí, ale ľudí
trpiacich na osteoporózu. Presne
pre vás, ale aj pre vegánov, teda
pre všetkých, slúži táto rastlinná
verzia vápnikom nabitých čiernych
bodiek.

Vďaka trom lyžiciam maku
denne budete mať potrebnú
dennú dávku vápnika
„vybavenú“

Mak pôsobí dobre na pamäť i rakovinu. Obsahuje kyselinu olejovú,
ktorá sa výborne osvedčila v úsilí o zlepšenie pamäti či zníženie
krvného tlaku. A to nie je všetko.
Posledné výskumy mak označili
za skvelú potravinu pri prevencii
rakoviny prsníkov. Ďalej mak obsahuje až 20 % bielkovín, čo poteší
všetkých športujúcich, a 40 % zdravých tukov.
Mak si nemôžu vynachváliť ani
ľudia prechádzajúci náročným obdobím plným stresu. Jemná maková aróma má výrazný účinok na
ľudskú psychiku, upokojuje centrálnu nervovú sústavu, pomáha pri
neurózach i duševnej nerovnováhe.
Mak je preto vhodný i do masážnych a aromaterapeutických zmesí. Makový olej vám pomôže aj pri
migrénach. Ak mávate problémy
s bolesťou hlavy či nedokážete zaspať, lebo máte plnú hlavu starostí,
potierajte si pred spaním spánky
týmto voňavým olejom, ktorý vás
upokojí.
Aj lístky vlčieho maku sú od nepamäti využívané pri liečbe nespavosti a pľúcnych chorôb. Mak býva
obľúbeným prostriedkom pri tlmení kašľa či chrapotu.

Ilustr. 2 Je mak droga?

Mak pochádza zo Stredomoria a jeho história je skutočne roz-

siahla. Bývaval aj súčasťou cirkevných obradov, pretože predstavoval
moc a bohatstvo. Dokonca sa v minulosti využívali aj červené makové
lupienky na farbenie.
Traduje sa, že babky dávali svojim vnúčencom a neposlušným
deťom, ktoré večer nechceli ani za
svet zaspať, vypiť odvar z makovíc.
Pôvodné odrody maku boli skutočne zdrojom ópia a práve kvôli týmto účinkom ho využívali už v starej
Mezopotámii ako sedatívum. Mak
sa častokrát pridával do jedla alebo sa nosil v malých sáčkoch aj ako
afrodiziakum.
V súčasnosti je v mnohých krajinách pestovanie maku zakázané, najmä pre obsah morfínu. Ten
sa používa napríklad pri výrobe
omamných látok a maku z tohto
dôvodu býva pripisovaný prívlastok nebezpečný. Ten, pestovaný
za účelom získania ópia, nájdete
v ázijských krajinách. Za návykovú
látku sa dá považovať jedine surové
ópium, ktorého zložky sa využívajú
napríklad vo farmácii. Faktom zostává, že smrteľnou dávkou je 0,25
- 0,5 g morfínu, ale to pri pochutnávaní si na našich makových rezancoch určíte nehrozí.
Nemusíme mať strach, že konzumovaním maku budeme prijímať
do tela drogy alebo budeme ospalí. Dnešné odrody obsahujú totiž takýchto látok minimálne množstvo
a jeho pestovanie je prísne kontrolované. V našich podmienkach sa
stretneme iba s výživným makom.

Tradičná súčasť kuchyne
našich starých materí.

Mak je pre nás veľmi tradičnou
potravinou a nechýba ani v kuchyni
všetkých slovanských národov. Kysnuté makové záviny, makové buchty, koláče, šúľance, ale aj makové
rezance mali naše staré mamy neustále na stole. Ani na sviatočnom
stole nikdy nechýbali makové koláče, pretože predstavovali symbol bohatstva a hojnosti.
V súčasnosti sa s makom pracuje v trochu modernejšej podobe.
Pridáva sa do jogurtov, tvarohov,
ovsenej kaše na raňajky, či do rôznych smoothie nápojov.

Štíhla línia vďaka maku? Áno

Mak obsahuje aj dávku vlákniny, čo má za následok podporu
vyprázdňovania, obnovu črevnej
mikroflóry, čistenie hrubého čreva aj odkysľovanie organizmu. Je
vám teda zrejmé, že ak chcete redukovať, tak mak je na tento účel
veľmi vhodná potravina. Nemyslite
si však, že makové buchty alebo
makové koláče vysekajú z vašej
postavy sexi krivky. Veľmi v obľube je aj vytváranie posýpky z maku
a z práškového cukru. Toho sa musíte vzdať tiež. Máme skôr na mysli
konzumáciu maku ako orieškov či
semienok, čiže ho pridávajte do
zdravých a ľahkých jedál.

Makový olej

Oleje, ktoré ste zvyknutí používať pri varení, pokojne naďalej používajte. Skúste svoju domácnosť
obohatiť o olej, ktorý patrí do studenej kuchyne. O makový olej.
Nádherná svetložltá farba tohto
oleja s príjemnou makovou až
orieškovou arómou už neobsahuje
žiadne stopy ópia a odporúča sa na
každodenné konzumovanie. Veľmi
vhodný je na konzumáciu počas
tehotenstva a aj počas dojčenia. Má
podobné
pozitívne
vlastnosti
ako ľanový olej, a teda omega-3
a 6 mastné kyseliny, ale je menej
mastný a pomalšie schne. Makový
olej patrí medzi jednotky v kuchyni a u gazdiniek je obľúbeným artiklom. Nielenže výborne chutí, ale
svoje zohráva i jeho pôsobivá vôňa
a rozmanitosť využitia. Či v teplej,
či v studenej kuchyni, makový olej
sa vždy postará o fantastickú chuť
pripravovaných jedál.
Makový olej je ale vhodný aj pre
krásnu pleť. Nemusíte ho využívať
iba v kuchyni. Málokto vie, že je
mimoriadne vhodný na ošetrenie
suchej a popraskanej pleti, poradí
si s ekzémom i zápalom. Vďaka vysokému obsahu vitamínu E, horčíka
a vápnika, ale aj vlákniny zase poteší vaše nechty a vlasy, ktorým dodá
potrebnú výživu. I preto sa stal nepostrádateľnou súčasťou pleťových
krémov, balzamov a kondicionérov.
Je majster v hydratovaní pokožky.
Človek by ani nepovedal, koľko zázrakov je ukrytých v niečom takom
malom….
u
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Permoníkov kylof
u Čaj, múka, mlieko – z maku?!
Hovoríte si, že sme sa zbláznili
a dávame mak do všetkého? Zbláznite sa aj vy a vychutnávajte si lahodné pokrmy spolu s cennými látkami, ktoré nám mak ponúka.

Makový čaj

- zachráni vás pri suchom a pri
dráždivom kašli. Vyrobíte si ho
jednoducho, stačí pozbierať okvetné lístky a vysušiť ich na papieri
niekde, kde máte permanentne
tieň, pretože sa vám nesmú zapariť.
Makový čaj získate tak, že zmiešate
dve čajové lyžičky vysušených lístkov a zalejete ich 2 dcl vody. Pite ho
niekoľkokrát denne po lyžičkách.

Maková múka

- perfektná alternatíva pšeničnej
múky, ak ste alergici, no je špeciálne vhodná pre vegetariánov a vegánov. Ak si budú vegáni pripravovať
vianočné koláčiky, je viac než vítané zapojiť do procesu práve makovú
múku. Líši sa od maku nižším množstvom tuku a zároveň vyšším obsahom bielkovín, minerálov, vlákniny
a vitamínov. Kúpite ju v zdravom
obchode, alebo si ju vylisujte zo semienok maku, aby sa odstránil olej,
a túto sušinu pomeliete.

Makové mlieko

- podávajte deťom, tehotným
ženám či starším ľuďom kvôli osteoporóze a aj ľuďom, ktorí majú intoleranciu na kravské mlieko. Ako
ho pripravíte: Potrebujete: 100 g
pomletého maku, ktoré zalejete 1
litrom odstátej vody. Nechajte odpočívať v izbe približne tri hodiny, občas obsah premiešajte. Potom vlejte
zmes do mixéra a mixujte pri vysokých otáčkach 3 minúty. Našľahané
mlieko preceďte cez sitko alebo cez
gázu. Stačí raz, ak však chcete úplne čistú konzistenciu, sceďte mlieko
viackrát. Nezabúdajte skonzumovať
netypické makové mlieko čerstvé.
A ešte perfektný tip na zdravý
olovrant: Zmiešajte mak s kokosovým
olejom (môžete použiť aj kvalitné živočíšne maslo) a medom a vložte do
chladničky. Túto zmes vytiahnite,
keď bude stuhnutá, nakrájajte si ju na
tyčinky a zdravý a chutný olovrant je
na svete. Zasýti, dodá telu vitamíny
a nepriberiete z neho.
Nádherné červené lupene divých
makových kvetov symbolizujú mier
a obnovu. Prečo? Údajne vyrástli aj na
poliach, ktoré boli suché a vyprahnuté v dôsledku napoleonských bitiek.
A čo ste o maku (zrejme) nevedeli? V reči kvetov mak vraví: Neprezraďme našu lásku.
Spracovala: Florentina Prôčková

27. 9. 2020
Prvý ročník behu, ktorý sa uskutočnil v roku 2019, bol veľmi úspešný a stal sa zároveň vyhľadávanou
športovou akciou v našom regióne.
Zúčastňuje sa ho mnoho zanietených športovcov z blízka i z ďaleka.
Organizátori tejto akcie pripravili
niekoľko tratí. Pre deti to boli v centre obce dve trate 200 m a 850 m.
Pre dospelých 2 x 2 100 metrov štafeta, hobby trať areálom banského
chodníka v dĺžke 4 300 m a hlavný
beh na 10 km naprieč ľubietovským
chotárom. O veľkom záujme svedčia nasledovné údaje:
Počet prihlásených: . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
Odštartovalo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
V cieli:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

Z výsledkovej tabuľky vyberáme:
Trasa 850 m
V kategórii: chlapci od 6 do 7 rokov
sa z našich umiestnil na 12. mieste
Peter Dvoran a na 24. mieste Robert Habrun.

Hromadný štart

Ľubietovka Janka Majerová

Spokojnosť po športových výkonoch

Trasa 10 km
V kategórii: ženy 30-39 rokov sa
umiestnila na 36. mieste naša Jana
Majerová (Ľubietovka).
Autorka foto: Janka Majerová

Beh chlapcov – Peťko Dvoran

Červený tím Marathon BB tour
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Hodnota úsmevu
Úsmev prináša šťastie
do
domu,
v strastiach
je oporou,

Vianočné vinše
Urobme si také Vianoce, aké by
mali byť. Prežime ich spolu, podeľme sa o svoje bohatstvo a oživme
ducha Vianoc, ktorým je tá správna
vianočná atmosféra.

Je citlivým
prejavom
priateľstva.
V  únave prináša odpočinok,
v smútku je potechou.
Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť, pretože má
hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva.

Na Štedrý večer pozor dajte, zvončeky zvonia, počúvajte.
Tak, ako za oblokom sniežik
padá, nech na váš stôl šťastie sadá.
Prežite sviatok vianočný, plný slasti
a radosti.
PF 2021
Vaša redakčná rada

Postup:

			
Usmieva sa na vás
Marta Černáková

Životné múdrosti

Matka Tereza

Najhorším hriechom voči nášmu
blížnemu nie je nenávisť, ale ľahostajnosť.
Show

Nikto nie je zbytočný na tomto
svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.
Diekens

Paradox dnešnej doby

Nepracuješ – nemáš za čo žiť
Pracuješ – nemáš kedy žiť
Nikdy neodpovedaj, keď si nahnevaný.
Nikdy nesľubuj, keď si šťastný.
Nikdy nerob rozhodnutia, keď si
smutný.
Najväčší dar, ktorý môžeš dať, je
Tvoj čas, pretože, Keď niekomu
daruješ svoj čas, daruješ mu kúsok svojho života, ktorý už nikdy
nevrátiš.
Byť šťastný neznamená, že je
všetko perfektné.
Znamená to, že si sa rozhodol
užívať si života i napriek všetkým
jeho nedokonalostiam.

Potrebujeme:

14 dkg postrúhaných jabĺk
3 PL detskej krupice
15 dkg práškový cukor
3 vajcia
6 dkg mleté orechy
2 dkg strúhanky (môže byť z piškót)
1 PL kakao
1 PL vody
½ bal. prášku do pečiva

Keby sme stretli niekoho, kto
nemá pre nás úsmev, obdarujeme
ho svojim úsmevom.

Život je šanca – využi ju.
Život je krása – obdivuj ju.
Život je bohatstvo – ochraňuj ho.
Život je láska – teš sa s ňou.
Život je boj – prijmi ho.
Život je život – ži ho.

Jablková torta

Veselé Vianoce chceme Vám priať,
aby človek človeka mal stále rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten Nový rok 2021 za to stál.
FSk Debnár Ľubietová

Už sú tu opäť dni vianočné,
do sveta kričia zvony polnočné.
V tomto čase zázračnom
prajeme Vám veľa lásky a pohody pri
stole spoločnom.
Nech sa Vám pod stromčekom splnia
vaše sny,
aby Vás čakali už len krásne a šťastné dni.
Aj veľa síl želáme do nového roku,
aby Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku,
a len dobrí ľudia stáli po vašom
boku.
				
Poslanci Obecného zastupiteľstva

Nastrúhame jablká, posypeme trochou cukru a krupicou.
Necháme postáť. Vymiešame 3
žĺtka s cukrom a 1 lyžicou vody.
Pridáme kakao, strúhanku, orechy, prášok do pečiva, nastrúhané jablká na koniec sneh z troch
bielkov.
Pečieme vo vyhriatej rúre na
180 stupňov.
Po upečení môžeme plniť alebo potrieť domácim ríbezľovým
lekvárom a poliať čokoládovou
polevou.
Dobrú chuť vám želá
Marta Černáková

Pele-mele ...
• V  Japonsku bol až do roku 2012
zakázaný tanec po polnoci...
• Československo malo v svojich
začiatkoch až do roku 1920 rovnakú vlajku ako Poľsko...
• Jeden deň na Venuši trvá dlhšie
ako celý rok na Zemi...
• Najviac detí, ktoré porodila jedna žena, bolo 69...
• Novorodenci plačú bez sĺz...
• Priemerný automobil sa skladá
z 30 000 dielov...
• Najnižšia teplota na Zemi , nameraná v Antarktíde 21. 7. 1983,
bola – 89 °C...

•M
 ačka má viac kostí ako človek.
Ľudia ich majú 206, ale mačky až
230...
• Na svete je už viac ľudí s mobilom,
ako tých, ktorí majú záchod...
• Najkratšia vojna sa odohrala
v roku 1986 medzi Zanzibarom
a Anglickom. Zanzibar sa
vzdal po 38 minútach...
• Naše srdce vytvára denne dostatok energie
na pohon kamióna
na vzdialenosť 32
km...

•N
 a každú webovú stránku pripadá 5 pornostránok...
• Trvá iba 6 minút, aby mozgové
bunky začali reagovať na alkohol...
F. P.
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