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Aj my máme svojich hrdinov
75. výročie Slovenského národného povstania

Posledný prázdninový týždeň
sa v Banskej Bystrici niesol v znamení osláv 75. výročia Slovenského národného povstania. Múzeum
Slovenského národného povstania
pripravuje už viac ako desať rokov
celoštátne oslavy SNP z úcty k národným dejinám. Tento rok sa im
podarila zásadná zmena vnímania
štátneho sviatku u domácej a zahraničnej verejnosti. Okrem pestrého programu bola pre návštevníkov pripravená multimediálna
výstava o SNP, slávnostná vojenská

prehliadka, večerný galaprogram
s videomapingom. 29. augusta po
prelete leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa
pietnym aktom za účasti priamych
účastníkov protifašistického odboja, najvyšších štátnych predstaviteľov a diplomatických zastúpení na
Slovensku sa začala oficiálna časť
osláv SNP.
V centre pozornosti týchto osláv
boli vojnoví veteráni, bývalí povstaleckí vojaci a partizáni i ľudia, ktorí
im počas SNP a bojov s nemeckými

nacistami pomáhali, spolu s nimi
nasadzovali životy za našu slobodu.
Pri preberaní vyznamenaní mnohým stekali od dojatia slzy po tvári.
Medzi vyznamenaných patrí náš rodák, Čestný občan obce Ľubietová
Ing. Milan Filadelfi – žijúci vojnový
veterán. Osláv sa však zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť.
Bol ocenený Pamätnou medailou k 75. Výročiu SNP a ukončenia
2. svetovej vojny.
Srdečne gratulujeme.
Jana Majerová

Úspešní
hasiči
Naši dobrovoľní hasiči - dorastenci sa 22. júna 2019 zúčastnili
krajskej hasičskej súťaže v Revúcej,
kde podali skvelý výkon. Spomedzi 7 družstiev obsadili 2. miesto.
K úplnému víťazstvu mali už len
krôčik. Skončili veľmi tesne za dobrovoľnými hasičmi z Hrachova.
Blahoželáme
ku
krásnemu
umiestneniu, len tak ďalej. J. M.

Príhovor
šéfredaktorky

Dorast po prevzatí ocenenia

Ľubietová na Dni kroja
Členovia FSk Debnár sa tento rok
postarali o to, aby sa Ľubietová
mohla zapojiť do krásnej
prezentácie slovenských krojov.
Mali sme čo ukázať. Nielen oblečením, ale aj výkonom. V sprievode
sme vyspievali veľa krásnych piesní
a potešili tak okoloidúcich, ktorí nám
to oplatili potleskom. Bol to skvelý
zážitok, na ktorý sa nezabúda a sme
radi, že sa Ľubietová dostala do zoPokračovanie na str. 14 u

FSk Debnár

Je za nami letné dovolenkové obdobie, obdobie zaslúženého oddychu. Verím, že sme všetci načerpali
dostatok síl a energie do ďalšieho
už jesenného obdobia, kedy nás
čaká znova množstvo práce v záhradkách a na políčkach. Budeme sa
spoločne tešiť zo zberu úrody, ktorá
na nás čaká. Otvorili sa pred nami
nové úlohy, ktoré bude treba splniť,
nové výzvy, ktoré sa budeme usilovať naplniť. Na to však jeden nestačí. Potrebujeme sa k tomu postaviť
všetci ako jeden celok. Len vtedy
sa nebudeme musieť báť, čo bude
s našou budúcnosťou. V letných mesiacoch sa v našej obci uskutočnilo
niekoľko kultúrnych aj športových
podujatí, brigádnických aktivít občanov. Radi by sme vám priniesli
v Ľubietovských novinách čo najviac informácií o dianí v obci, preto
vás touto cestou prosím o podnety
aj príspevky, o ktorých si myslíte,
že je treba o nich informovať. Naberte odvahu a začnite sa podieľať
na tvorbe našich novín. Prejavte
záujem o dianie v Ľubietovej a dajte
o tom vedieť práve prostredníctvom
Ľubietovských novín.
Jana Majerová

2

l

Ľubietovské   noviny

September 2019	Ročník III. l Číslo 3

Brigádnická aktivita občanov

Starostlivosť o park
na Hrnčiarskej ulici
Už po niekoľkýkrát som žiadala
obec, aby sa v rámci aktivačných
prác postarala o údržbu parku na
Hrnčiarskej ulici, pretože občania,
ktorí sa o park po iné roky starali
už stratili chuť, vôľu aj silu. Je však
otázkou, prečo aktivitu nevyvinuli tí
ostatní? Možno preto, že každoročne obec zamestnáva dosť ľudí na to,
aby celá obec bola udržiavaná v letnom, či v zimnom období. To by sa
ale musela zlepšiť organizácia práce. Teraz by ste si určite pomysleli,
že mudrovať je ľahké. To áno, keby
to ostalo len pri kritizovaní, mali by
ste pravdu. My len poukazujeme na
nedostatky, ktoré sa môžu jednoducho odstrániť. Neostali sme pri
kritizovaní, chopili sme sa práce
a park sme začali riadiť. Našli sa
ochotní ľudia, ktorí naozaj pridali
ruku k dielu a konečne park dostal
„fazónu“.
Ďakujem za pomoc Lýdii Balá-

Grant na Zábave
27. 7. 2019 občania ulice Zábava
začali pracovať na oprave grantu.
Poslanec obecného zastupiteľstva
Peter Kováč v spolupráci so staros-

tom zabezpečil potrebný materiál
a s prácou sa mohlo začať. Zasa sa
ukázalo, že ľudia v Ľubietovej sú
ochotní pomáhať si.

Nové osadenie grantu
žovej, Zuzane Korduličovej, Milene
Majerovej, Júlii Sedláčekovej, Barbore Holubovej, Viere Chládekovej,
Vladimírovi Kandovi a Petrovi Fellnerovi.
			

J. M.

Majstri v akcii

Kríž v Hute

Park pred úpravou

Park po úprave

Je dobré chodiť po dedine, rozprávať sa s ľuďmi a dozvedať sa
zaujímavé informácie, vypočuť si
chválu, no i zaslúženú kritiku. Prečo
nie? Je to veľmi poučné a môže nás
to posunúť dopredu. Väčšina z nás
cestuje denne autom alebo autobusom za prácou, či za inými povinnosťami a všíma si okolie. Ja som
si už dlhšiu dobu okrem iných vecí
všimla, že kríž a ohrada na zastávke
v Hute je zanedbaná, zarastená, ba
dokonca sa začala prepadávať. Zasa
som si musela dať otázku, čí je to
kríž? Nemá majiteľa? Aj keby nemal, nemali by sme o túto pamiatku
starať? Elenka Jamrišková ma upozornila, že sa o to treba postarať.
Kríž je tam od čias hutníckej fabriky
v Hute a teda súvisí aj s baníctvom
a patrí k histórii Ľubietovej. Pri roznášaní novín po Hute som poprosila p. Milana Chebeňa o pokosenie
okolia ohrady a Mirka Hiadlovská sa
ponúkla, že poriadi vo vnútri ohra-

V Hute na Kríži
dy. Stalo sa. Stačí pár pekných viet,
porozumenie a ide to. Samozrejme
bude treba ohradu opraviť, kríž ešte
oškrabať a natrieť.
Ďakujem Milanovi Chebeňovi
a Mirke Lekešovej za ústretovosť
a ochotu pomôcť.
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Brigádnická aktivita občanov

Detské ihrisko pred klubom mládeže
Už dlhšiu dobu občania poukazovali na zanedbaný stav detského ihriska pred klubom mládeže. Každý,
kto chodí okolo, nemôže nevidieť,
že je to pravda. Neviem presne, koľko rokov vydržali jednotlivé hracie
prvky, no keby sa boli pravidelne
kontrolovali a opravovali, vyzeralo
by to ináč. V Ľubietovej sme zabudli na jednu pesničku, v ktorej sa
spieva „Čo sa pokazí, to sa opraví“.
V súčasnosti sa skôr razí idea, čo
sa pokazí, to sa vyhodí. Veríme, že
už to tak u nás nebude. Poslanci sa
rozhodli, že za financie, ktoré sú určené v rozpočte na Centrá voľného
času budú použité na vybudovanie
nového ihriska, jedna časť s novými

hracími prvkami pre deti a druhá
pre dospelých v podobe setu posilňovacích strojov. 29. augusta a 31.
augusta sme preto zorganizovali
prvú brigádu na úprave podkladu pod ihrisko podľa požiadaviek
zhotoviteľa. Na tejto brigáde sa
zúčastnila zatiaľ časť poslancov. Po
zabudovaní hracích prvkov, bude
potrebná pomoc viacerých občanov
pri konečnej úprave priestranstva.
Preto vyzývame aj touto cestou
o vašu pomoc, veď detské ihrisko
bude slúžiť nám všetkým aj ďalším
generáciám. Budeme ho chrániť
a zveľaďovať, dáme tak dobrý príklad našim deťom a vnúčatám.
Vaši poslanci
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Na Kráľovej Holi, stojí strom zelený...

Zraz turistov pred výstupom

Prestávka na oddych

Turistika
Klub turistov Ľubietovej si na
svoje potulky vybral 3. augusta
2019 veľmi zaujímavú trasu a lokalitu. Svoju kondíciu si vyskúšali pri
výstupe na Kráľovu Hoľu. Že to bol
náročný, ale aj veselý deň v spoločnosti spriaznených duší vidieť na
fotkách.

Pri výstupe pomáhali aj paličky

Výhľad do slovenských dolín

Deti rodičom, rodičia deťom
Kultúrna a školská komisia
usporiadala dňa 15. 6. 2019 Deň
rodiny. Okrem zábavných a športových disciplín, ktoré čakali na
deti a rodičov cestou z námestia ku
kultúrnemu domu si mohli pozrieť
bábkové divadlo o Zlatovláske

Pat a Mat

a povoziť sa na koníkoch. Po náročnej ceste všetkých čakalo občerstvenie a podvečer tancovačka na
kolese. Ďakujeme členom FSk Debnár, Ivanovi Kapustovi, Romanovi
Mandyčevskému, Lenke Filipkovej
a najmladšej pomocníčke Emme

Kapustovej za aktívnu pomoc pri
organizovaní tejto akcie. Vyhničkovcom ďakujeme zasa za dobrú
muziku.
Len na okraj musím spomenúť,
že koleso sme si museli narýchlo
v ten deň vyriadiť sami. Touto ces-

Janko Hraško a lukostreľba

U vodníka

Na koníkoch

tou ďakujeme za pomoc pri riadení
Janke Štubniakovej s dcérou Jankou
a vnučkou Stellkou.
Kultúrna a školská komisia
Autorky foto: Soňa Pupalová, Janka
Fajferová

Bábkové divadlo „Zlatovláska“

Spoločná opekačka
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Nohejbalový turnaj trojíc 2019
Multifunkčné ihrisko ožilo kolek
tívnym športom 10. augusta 2019.
Nadšenci nohejbalového športu
iniciovali a organizačne pripravili nohejbalový turnaj, ktorý má
v Ľubietovej s malými prestávkami
svoju dlhoročnú históriu. Zúčastnilo sa ho rekordných 8 mužstiev,
a to Patrioti Dorá Niva, NK Ružomberok, NK Revúca, Heľpa, ZE-KOP
Zolen, Banská Bystrica, Poniky, Ľubietová.

Výsledky turnaja:

1. miesto Banská Bystrica
2. miesto Revúca B
3. miesto Patrioti Dobrá Niva
4. miesto Poniky
5. miesto Tornaľa
6. miesto Ľubietová
7. miesto Ze-Kop
8. miesto Heľpa
Športu zdar!
Milan Hiadlovský
Autorka foto: Soňa Pupalová

Spokojný organizátor s putovným
pohárom obce Ľubietová

Organizátori turnaja Ľubietová a Poniky

Putovanie za pamiatkami Slovenska
Krásny deň, ešte krajší zážitok.
Výlet zorganizovaný organizáciou
SZPB sa uskutočnil 11. augusta
2019.
Foto: J. Fajferová

Vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Spoločné foto

Víťazné družstvo B. Bystrica
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Čo nového v škole

Havarijný stav sociálnych zariadení
Nie je žiadnou novinkou, že WC
v základnej škole sú už dlhšiu dobu
v nevyhovujúcom stave. Týmto
problémom sa vedenie obce zaoberalo spoločne s vedením školy už
niekoľko rokov a hľadali sa možné
riešenia realizačné aj finančné. Projekt, ktorý bol podaný na havarijný
stav sociálnych zariadení bol úspešný a po ukončení administratívnych
záležitostí a verejnej súťaže na začiatku augusta sa mohlo hneď začať
s prácami. Práce bude vykonávať
firma Recon s. r. o. v dohodnutom

Škola
z Ľubietovej
do Bruselu
Na tretíkrát sa nám to podarilo!
V októbri ideme do Bruselu. Navštívime sídlo Európskeho parlamentu, kde nás čaká návšteva s výkladom
o úlohe a práci EP, budeme sledovať
prácu na zasadnutí miniparlamentu.
Počas 2 dní máme naplánovanú aj
exkurziu školy v Bruseli, spoznávanie niektorých zaujímavostí a historických pamiatok mesta a okolia.
Skupinu z Ľubietovej bude tvoriť cca
20 detí školy, ktoré musia mať nad
14 rokov a 20 dospelých – učitelia,
prevádzkoví zamestnanci, zástupcovia rodičovských rád, Rady školy
a spolupracovníkov školy. Náklady
spojené s exkurziou hradí Európsky
parlament a príspevok účastníkov
bude symbolický. Na záver treba
poďakovať Ing. Martinovi Jahodovi,
ktorý pracuje v EP a veľmi nám pri
plánovaní, organizácii a priebehu
akcie pomáha.

rozsahu podľa cenovej ponuky zo
dňa 24. 7. 2019 vo výške 74 765,54
€ + DPH, spolu celkom 89 718,65 €.

Škoda, že v projekte
nebola
zahrnutá kanalizácia, pretože
bude treba zasa
navýšiť finančné
prostriedky a je
otázka, kto to
bude na základe
verejnej súťaže
realizovať a aká
bude cenová ponuka. Podľa zmluvy
by sa malo dielo dokončiť a odovzdať do 15. 10. 2019.

Školská
jedáleň
V závislosti od prijatia rozhodnutia vlády o poskytovaní obedov
v školských zariadeniach zadarmo,
zriaďovateľ základnej školy s materskou školou sa rozhodol priestory školskej jedálne prispôsobiť väčšiemu počtu stravníkov. Pôvodný
zámer bol zrealizovať túto zmenu
cez výzvu podaním projektu, ktorá
by riešila rozšírenie jedálne a celkovú rekonštrukciu kuchyne v pôvodných priestoroch v suteréne.
Pre krátkosť času sa však zatiaľ stihla rozšíriť jedáleň na kapacitu, ktorá
bude zatiaľ postačujúca.

Školský dvor v rukách rodičov
Školský dvor po oprave všetkých
oporných múrov, nového zábradlia
a plota potreboval ešte posledné
terénne úpravy. Ešte na konci školského roka rodičia zorganizovali
brigádu na posledné úpravy. Bolo
treba zhutniť podklad, vyrovnať
ho a položiť pekný trávnik. Rodičia
si vyhrnuli rukávy a jednu sobotu
veru školský dvor aj dokončili.

Prázdninová činnosť materskej školy
Približne 20 detí našej materskej školy sa s pani učiteľkou a pani
školníčkou denne venovali spoznávaniu regiónu a relaxu v priestoroch škôlky a obce. V Ľubietovej
spoločne navštívili Zelenú vodu,

banský náučný chodník so vstupom
do bane. Na Strelníkoch boli opekať
špekáčiky a spoznávať poľnohospodárske plodiny. Mali svoje malé
prázdniny, počas ktorých navštívili
aj hrad v Slovenskej Ľupči.

Veselo s ujom Danom

Návšteva obce Povrazník

Zážitkom pre deti bolo cestovanie autobusom, na ktoré sa veľmi
tešili. Spoločne strávili jeden deň
na Povrazníku, kde spoznali dedinu
a deti sa tešili aj na hry v prírode.
Veľmi zaujímavým bol výlet na
železničku v Čiernom Balogu, kde
spoznali spôsob cestovania našich
predkov. Ostatné dni bolo horúce
počasie, a tak sa pani učiteľky venovali deťom na školskom dvore,
kde športovali a hrali sa v pekných
priestoroch. Často chodili na turistické vychádzky, absolvovali
športové hry na ihrisku, spievali
piesne za sprievodu uja Dana na
harmonike.

Výlet na Ľupčianskom hrade
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Zreštaurovaný barokový organ
majstra organára Martina Podkonického
Martin Podkonický sa narodil
v Ľubietovej 8. marca 1709 otcovi Jánovi Podkonickému a matke
Magdaléne rod. Krátkej. Vyštudoval
u Daniela Wallachyho v Banskej
Bystrici a v roku 1736 získal meštianske právo. Patril medzi najvýznamnejších organárov neskorého baroka na strednom Slovensku.
Staval organy na Orave, v Novohrade, na Spiši a na území Maďarska.
Bol pochovaný 13. marca 1771
vo veku 62 rokov a je pochovaný
v evanjelickom cintoríne v Radvani.
Jeho syn Michal zmodernizoval
a rozšíril otcovu dielňu a stal sa
najžiadanejším staviteľom organov svojej doby. V Banskej Bystrici
zostrojil niekoľko organov – v kostole Povýšenia Sv. Kríža, v Radvani
farský kostol Nanebovzatia Panny
Márie, či v evanjelickom kostole
v Lazovnej ulici. Bohémsky život
mu však spôsoboval nemalé problémy ako v rodinnom živote, tak aj
samotnej tvorivej činnosti.

Zachovanie historického
unikátu

Verejnosť v rámci hlasovania 9.
ročníka Nadácie VÚB v roku 2018
rozhodla, že spomedzi 9 ohrozených hudobných nástrojov získa
grant vo výške 30 000 eur na svoju
obnovu barokový organ v rímskokatolíckom Kostole Premenenia Pána
v Španej Doline.
Práve správcovia organa zo
Španej Doliny dokázali osloviť
a zaktivizovať najväčšiu skupinu
priaznivcov. Svoj hlas pre obnovu
tohto vzácneho nástroja dalo až
19 590 obyvateľov prevažne zo
stredného Slovenska. „Ide o po
sledný zvukovo autenticky zacho
vaný organ od vychýreného ban

Barokový organ majstra Martina Podkonického
skobystrického organára Martina
Podkonického z roku 1751. Organ
absolvoval na začiatku 20. storo
čia niekoľko prestavieb, kedy došlo
k odstráneniu niektorých pôvod
ných častí, našťastie nie z oblasti
píšťalového fondu. Tento význam
ný nástroj si plne zaslúži zrešta
urovanie do pôvodnej barokovej
podoby,“ hovorí vedecký pracovník
z Ústavu hudobnej vedy SAV, organológ Andrej Štafura.
28. júla 2019 televízia odvysielala reportáž z inaugurácie tohto orga-

na. Tvorcom tejto vzácnej pamiatky
bol práve Martin Podkonický – rodák z Ľubietovej. Čo mi v reportáži
chýbalo, bolo práve to, že neuviedli
jeho rodisko. V Španej Doline od leta
minulého roka prebiehala vysoko
odborná, špecifická a umelecká práca intonovania organových píšťal.
Posledná fáza reštaurovania a obnovy tohto vzácneho barokového
organa prebiehala od začiatku júna
tohto roka a slávnostná inaugurácia
sa uskutočnila 27. júla 2019.
Píšťaly pozostávajú z extrémne

kvalitného a vzácneho organového kovu. Ide o zliatinu olova a cínu,
s prídavkom medi. Drevené píšťaly
zas pozostávajú zo smrekového
dreva. Majster Podkonický nešetril.
Píšťalový materiál však môže byť
ešte starší. Podľa záznamov pochádza zo staršieho renesančného
organa, ktorý bol predchodcom súčasného zachovaného barokového
organa. Majster Podkonický zrejme
pôvodné píšťaly roztopil a vytvoril
tie, ktoré sú v organe dodnes.
Zdroj: regionálne osobnosti VKMK
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Otestujte si srdce
Mt 13,15 Lebo otupelo srdce tohto
ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si
zažmúrili, len aby očami nevideli...
Keď Biblia povie slovo „srdce“,
nemá na mysli srdce, ktoré pumpuje našu krv a o ktoré sa starajú lekári. Ježiš má na mysli citový život
človeka. Naše myslenie a cítenie.
Ľudskú citlivosť a vnímavosť na lásku, vieru, nádej, dobrotu, vernosť,
spravodlivosť a všetky ostatné pocity, ktoré nás robia nešťastnými,
alebo šťastnými. Citlivosť a vnímavosť na svojho Stvoriteľa.
Vyššie napísané slová vyslovil
Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, ktorý prišiel do nášho malého sveta od Otca
nebeského, od Stvoriteľa sveta, aby
ho uzdravil. Aby obnovil ľudskú
lásku v „srdci“ človeka, aby obnovil
citlivosť a vnímavosť na veci života
okolo nás. Je to taký povzdych nad
situáciou sveta, s ktorou sa stretol
pri svojej misii na zemi. Stretol sa
totiž s citovou otupenosťou, ľahostajnosťou, nevšímavosťou. Každý
si žil sám pre seba často na úkor
druhého. A najhorším prejavom tej
otupenosti bola nevšímavosť voči
nášmu Stvoriteľovi. Necitlivosť voči
pravde o živote. Teda niečo podobné, ako zažívame aj dnes.
Ľudia boli pôvodne stvorení s cit-

livým srdcom. Boli sme stvorení, aby
sme žili vo vzájomnom spoločenstve,
aby sme sa zaujímali jeden o druhého, aby sme si navzájom pomáhali,
povzbudzovali sa k dobrému. Aby
sme tvorili spoločenstvo citlivých
ľudí. To všetko však bolo zničené
jednou udalosťou, ktorej hovoríme HRIECH. Človek odmietol Boha,
svojho Stvoriteľa a sám sa posadil
na Jeho miesto. Ľudské srdce stratilo citlivosť a otupelo. Človek prestal
byť vnímavý, v ľudskom srdci ostali
len zbytky lásky, len maličké odrobinky. Lásku nahradila sebaláska.
A na naše šťastie Krista toto
všetko neodradilo od Jeho poslania. Začal veľkú zmenu ľudského
srdca, ktorá trvá podnes. Vianoce,
Veľký piatok, Vzkriesenie, nový život – o tom všetkom nám rozpráva
evanjelium. A všetci, každý narodený človek je pozvaný k spolupráci.
Vytvárať priestor pre Krista, otvárať
pre Neho ľudské srdcia, rozprávať
o Ňom svojim deťom a všetkým
okolo nás. Vytvárať „citovú zónu“
okolo seba, nechať meniť svoje srdce láskou Kristovou. Vytvárať spoločenstvo tých, ktorí uverili a stali sa
vnímavými a citlivými na lásku. Šíriť
okolo seba prostredie transparentného života, života, ktorý je vnímavý a otvorený voči druhému.

Skúsme si urobiť sami pre seba
malý test citlivosti a vnímavosti
nášho srdca pomocou malých otázok:
1. Všímam si ľudí okolo seba a ich
problémy – áno: 1 bod
2. Som citlivý na ich starostí a pomáham, kde len môžem – áno :1
bod nie : 0 bodov
3. Vidím pri druhých nielen chyby,
ale aj dobré stránky – áno :1 bod
nie: 0 bodov
4. Všímam si síce ľudí, ale vidím
iba ich chyby a nedostatky – áno:
0 bodov nie. 1 bod
5. Kritizujem a ohováram druhých
pred ostatnými – áno: 0 bodov
nie: 1 bod
6. Urobil som dnes niečo dobré pre
niekoho – áno: 1 bod nie: 0 bodov
7. Spomenul som si dnes na môjho
Stvoriteľa a poďakoval som Mu –
áno: 1 bod nie: 0 bodov
8. Viem, čo Kristus urobil a robí pre
mňa – áno: 1 bod nie: 0 bodov
9. Moja viera v Krista je aktívna,
prijímam rád Božie slovo – áno:
1 bod nie: 0 bodov
10. Chcem byť citlivejší a vnímavejší – áno: 1 bod nie: 0 bodov.
A teraz si spočítajte. 10 bodov, som citlivý a vnímavý, moje srdce je
plné lásky k Bohu aj k blížnemu.

8 bodov – som trochu citlivý, ale
mám sa polepšiť
6 bodov – som dosť málo citlivý
a súrne musím hľadať zlepšenie
4 body – alarm, som necitlivý , pomôžte mi
2 body – to je zlé, som cynik, nevnímavý, necitlivý.
Pre otupené srdce je tu riešenie,
menuje sa Ježiš Kristus. Je naozaj
blízko a je ochotný pomáhať. Je
Lekárom nášho „srdca“. Vychádza
nám v ústrety najmä v nedeľu, ale
vychádza nám v ústrety aj každý
deň. A vždy, keď prijmeme Jeho pozvanie, vždy nám pomáha a uzdravuje.
Nebuďme prekvapení, keď je
svet okolo nás málo citliví voči nám.
To len tí druhí takto reagujú na našu
necitlivosť voči láske. Urobme niečo pre to, aby sme okolo seba vytvárali prostredie citlivého života.
Nie je to ľahké, niekedy to aj bolí,
ale stojí to za to.
Pozdravujem vás všetkých.
Jozef Grexa, ev. farár v.v.

Babkina záhrada plná krásnych tónov
Aj tento rok vám prinášame
v Ľubietovských novinách informáciu o jednom krásnom nedeľnom
popoludní s klasikou. V záhrade
u babky Blatnickej nás všetkých
vrelo privítala hostiteľka Marica
Pecníková. Je pravdou, že „je lepšie
raz zažiť ako viackrát počuť“. Zišli

sme sa v rozkvitnutej záhrade, aby
sme si vypočuli koncert vynikajúcej
sopranistky Oľgy Procházkovej za
klavírneho sprievodu a úprimného
slova Františka Schmidta. Milým
prekvapením bol umelecký výkon
katolíckeho farára Martina Uhríka,
ktorý sprevádzal pani Oľgu hrou na

klarinete. Babkina záhrada bola odjakživa oázou dobra a lásky, ktorú
rozdávala okolo seba nielen rodine,
ale aj všetkým, ktorí navštívili jej
domček vo Vôdke.
28. júla 2019 na nádhernom
koncerte, ktorý bol venovaný aj jej
niekde do neba som znova pocítila

jej krásny a láskavý úsmev, ktorý
okolo seba rozdávala. To bola myšlienka našej hostiteľky. Odovzdať
krásne umenie nám, ktorí sme prijali pozvanie, ale aj tým, ktorí už
medzi nami nie sú. A poviem vám,
zažili sme krásny a nezabudnuteľný
umelecký zážitok. Jana Majerová
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Staré knihy v modernej knižnici
Siahnuť po starej knihe v knižnici
je niekedy veľmi vzrušujúce,
nakoľko sa pred Vami otvorí
svet časov minulých spolu
s ukrytými tajomstvami, ktoré
v takejto literatúre očakávame.
U náboženskej literatúry je
to trochu inak, nakoľko táto
literatúra nadväzuje na Bibliu
a preto je zaujímavá z pohľadu jej
názorového výkladu, rozvíjaného
autormi v danej dobe. Čim
je tá doba vzdialenejšia tým
poddvedome očakávame, že
ukrýva niečo, čo má hodnotu
získanú časom, ktorý uplynul od
vydania diela. Také je aj tajomstvo
starobilej Postilly z roku 1592
a Kralickej Biblie z roku 1722,
ktoré dnes zdobia moju knižnicu.

Ing. Dušan Kordík, PhD.
jelické náboženstvo. Medzi pôvodne výhradne nemeckými kňazmi,
vzdelávanými prevažne v Nemecku
sa začali objavovať aj kňazi, ktorí
ovládali okrem materskej nemčiny
aj liturgický jazyk vtedajšej slovenskej menšiny – starobilú češtinu.
Takým bol aj evanjelický kňaz Andreas Messerschmidt – môj pra, pra
... predok, ktorý bol známy tým, že
mal v svojom dome, ako prvý svoju
knižnicu, ktorú si po jeho smrti rozobrali rodinní príslušníci. A postilla
putovala storočiami až sa unavená
a poškodená usadila v margarínovej škatuli, kde som ju spolu s inými
knihami (Kralická Biblia z r. 1722,

Postilla
Postilla (postila) je latinský zbierka náboženských kázní a výkladov
(Evanjelická encyklopédia). V poradí tretia tlačená Postilla vydaná na
našom území roku 1592 a je dielom
Martina Philadelha – Zámrského.
Je napísaná v češtine, ilustrovaná
krásnymi biblickými perokresbami, a určená „pro lid v Čechách, na
Moravě, ve Slezsku a v Slovácích“
a bola vydaná pravdepodobne
v Opave.
Postila v mojej knižnici je zaujímavá svojim príbehom. ktorý sa začal pred viac ako 4 stovkami rokov
a pokračoval v čase keď som zdedil
dom po mojich prastarých rodičoch
v Ľubietovej. Ľubietová, bývalé slobodné kráľovské mesto osídlené
v stredoveku nemeckými kolonizátormi, ktorí na pozvanie panovníka
Bélu IV prišli dobývať zlato, striebro
a ostatné kovy do Slovenského Rudohoria si po Lutherovej reformácii
veľmi rýchlo osvojili jeho nové učenie, stali sa evanjelikmi a premenili
svoj pôvodný nemecký kostol na
evanjelický chrám Boží. S rozvojom
baní sa postupne zvyšoval počet
slovenských usadníkov, ktorí nábožensky nasledovali nemeckých
obyvateľov, ženili a vydávali sa navzájom a zachovávali si svoje evan-

nej fary avšak pri hľadaní iných textov som s pomocou priateľov našiel
zaujímavý zdroj pamätí neznámeho
autora z 30-tych rokov minulého
storočia, ktorý popisuje rod Messerschmidt v Ľubietovej a v jeho opise
sa spomína knižnica kňaza Andreasa Messerscmidta a jej osud po jeho
smrti. Autor uvádza:
Do rodinnej Biblij Swaté z r. 1722
zapísal sa otec Jozefa Messerschmidta, takto: Ja Paulus Messerschmidt
narodiu som sa roku 1813 dňa 18ho februára. Pred ním zapísané sú
predkovia od počiatku 18. storočia,
všetko pekným písmom, biblickou
rečou češtiacov slovenčinou.

Postilla
historický Lutherov katechizmus
a iné) a písomnosťami jedného dňa
našiel starostlivo odložené v skrini. Po ceste storočiami sa značne
zašpinila a stratila titulnú stranu,
preto nebolo jasné čo je to za dielo.
Text bol napísaný v kralickej češtine, vytlačený Schwabachom, ktorý
dokážem vďaka starým spevníkom
čítať a tak som zistil, že je to kniha
teologická. Po vydarenej rekonštrukcii knihy som s úžasom objavil
dve titulné strany kapitol s názvom
diela Postilla s rokom vydania
1592. Dlho som nevedel odkiaľ tak
stará kniha pochádza, predpokladal
som, že si ju niekto požičal z miest-

Biblj Swatá

Meno rodu je nemecké, ale zo zbytku
starootcovskej knižnice, roztratenej
po dedine, je zrejmé, že ľubietovskí Messerschmidtovci žili kultúrou
československou už v XVI. storočí.
Zachovaly sa v rodine celé alebo
poškodené knihy: Postylla z r. 1592,
iná náboženská kniha veľkého formátu z r. 1742, Kuzmányho nábož.
Knihy a viac menších.
Jej čítanie prináša myšlienky
staré viac ako 400 rokov a ich poznávanie je zaujímavé tým, že nám
približuje uvažovanie ľudí o náboženských veciach. Je vzrušujúce
čítať napr. časť kázne z 2. Adventnej nedele, ktorá mohla odznievať

v kostoloch v priebehu 17. Storočia
nasledovne:
A budou znamění na Slunci, a na
Měsíci a na hwězdách a na zemi
bude strašliwé sauženíj národu
newědaucích se tam dijtí/ když
zvuk vydá bouře mořská a wlnovití
tak že schnautí budou lidé pro strach
a pro očekáwání tech wěcý kteréz
přijdau na wšechen swět: nebo mocy
nebeské pohybowati se budou a tehdyť ohlidaji Syna Člowěka an se beře
w Oblacích s mocij a Sláwou welikou. Když se to počne býti pohletež
a pozdwihnetež hlaw wašich nebot
se přibližuje wykoupenij waše.
A powiedel jim podobenstwij: Patrtež na fikowý Strom a na wšeckna
stromowij když se již pučij widauce
to rozumite že blízko jest léto. Taky
wy když ohlídate ta býti wěztež též
že blízko jest Králowstvij Božij. Amen
prawím wám že nepomine pokolenij
toto dokawadž se to wšechno nestane: Nebe y země pominau, slowa má
nepominnau.
Pilně se warujte aby snad nebyla obtížena srdce waše obžerstwím
a opilstwím a pečowánijm o tento
žiwot a wnáhle přikwačil bych was
ten den. Nebožto natožto osýdlo
wrychlosti přijde na wšechny kteřijž
přebíwajij na twářij wšij země. Protož bděte každého času, modlijte se
abys ste hodni byli vzijti wšech těch
wěcý které se budou dijti a postawiti
se před Syna Cžlowěka.
Svojim obsahom určite najvýznamnejšou starou knihou v mojej knižnici je Kralická Biblia vydaná
v roku 1722, ktorá sa na začiatku 18.
storočia dostávala do slovenských
evanjelických rodín. Jej titulná strana, krásne ilustrovaná uvádza nasledovný názov liblického diela:
„BIBLIA SACRA to jest Biblj Swatá
aneb Všecka Svatá Písma Starého
a Nového zákona“ možnau pilnosťj
opět přehljdnuta/ Krátkými summownjky a mnohými Concordancyémi zaopatřena/A  wnowě wydána
Pracij, Wynasnažowánjm a Nákľadkem, Lidi o zrůst Cijrkwe Boží úpřjmně
pečujicych, Leta páně MDCC XXII.

Biblj Swatá
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Spomienky uja Milana Filadelfiho
Spomienky uja Milana Filadelfiho
na prežitých 96 rokov
(pokračovanie)
Sociálna štruktúra obyvateľov
bola veľmi pestrá. Takmer každá rodina vlastnila role a lúky. Ich výnosnosť
bola rozdielna a poväčšine nestačila
uživiť rodinu. Preto sa časť obyvateľstva zamestnala v Podbrezovských
železiarňach a Breznianskej mostárni. Tak vznikol názov kovoroľník.
Druhá časť obyvateľstva nachádzala
zamestnanie v rozličných remeslách,
ako bolo hrnčiarstvo, debnárstvo,
stolárstvo, kolárstvo, kováčstvo,
klampiarstvo, obuvníctvo, krajčírstvo, garbiarstvo a pod. Dnes mnohé
z nich veľmi chýbajú.
Časť katastra pozemkov vlastnila
samotná obec a slúžila ako pasoviská. Obhospodarovala sa spoločne
pod dozorom voleného člena obecného zastupiteľstva. Takto sa napríklad na jar čistili pasoviská, bystriny
a studničky. Kosilo a sušilo sa seno
pre obecné býky. Spoločne sa udržovali obecné cesty, potoky, kameňolomy a pieskolomy.
Voľné finančné prostriedky sa
obec Ľubietová usilovala investovať
účelne v prospech celej obce a občanov. Takou investíciou v medzivojnovom období bola regulácia oboch
vodných tokov – Hutnej a Vôdky.
Obidve bystriny na jar, ale aj v lete,
za veľkých prívalov dažďov, keď sa
voda vybrežila, narobili veľké škody.
Reguláciu vykonala osobitná odborná vodárenská spoločnosť. Kameň
ťažila z miestneho lomu na Skalke.
Dovoz ponúkli domáci furmani. Regulovanie sa udialo, dnes na neuverenie, bez akejkoľvek mechanizácie.
Pracovné sily pochádzali z obce a susedských obcí. Na tejto regulácii som
ako stredoškolský študent pracoval
cez letné prázdniny dva roky. Pracoval som v skupine, ktorá hĺbila vodné
stupne, upravovala dno a brehy potokov. Boli to zväčša robotníci rómskeho, vtedy zvaného cigánskeho pôvodu. Pochádzali z osady pri Slovenskej
Ľupči. Boli pracovití a pracovali len
na akord - podľa množstva a objemu
práce, pričom my študenti sme boli
odmeňovaní časovou mzdou.
Sociálne dávky, ktorými by sa boli
nalievali peniaze do tejto skupiny
občanov v tom čase neboli. Medzi
vojnami pracovali na opravách
miestnych ciest, ručne drvili kameň
na podlažie ciest a hotový upravený
kameň potom skladovali do „rakášov“.
V Ľubietovej nebolo mnoho cigáňov. Pri vchode do obce žili v tom
čase tri rodiny. Pozostávali prakticky len z vajdu a jeho dvoch synov
s manželkami. Deti nemali. Žili v ma-

lých príbytkoch, svojským spôsobom.
Skromne. Nekradli. Žili len z vlastnej
práce, na čo boli hrdí. Ľubietovskí cigáni hrali po nedeliach na „Kolese“
do tanca. Na vianočné a novoročné
sviatky chodili po spievaní a vinšovaní. Ženy posluhovali príležitostne
na obecnom bitúnku (šloghause).
Cigáni žili spoločne s problémami
majoritného obyvateľstva.
Nuž a keď dnes rozoberáme rovnaký problém vidím, že sme ho v praxi
riešili pre Rómov veľmi nešťastne.
Namiesto inšpirovania na prácu, sme
im dali do rúk nezaslúžené sociálne
dávky, ktoré dosť často negatívne
ovplyvňujú ich život a charakter.
Obec Ľubietová mala a má dostatok pitnej vody. Hovorilo sa, že obec
„leží na vode“. Pitná voda bola odvádzaná do studní tzv. „grantov“ (oceľových nádrží), a to na hornom konci,
na Libákoch, pred Štrelingerov, Podlipou a v Hute. Tu z tečúcej vody si
pitnú vodu obyvatelia čerpali do
vedier a kúp a súčasne v nádržiach
aj napájali dobytok. V strede obce
- na ringu, bol veľký liatinový grant,
napájaný priamo zo Ženskej doliny.
Okrem toho boli s tečúcou vodou aj
válovy (na Obraze, Vyše mesta, na
Čelienci a na Majeroch) na napájanie
statku. Povyše Píly, oproti Ozdravovni bolo žriedlo s minerálnou vodou
zvanou „Kyslá voda“. Okrem toho
malé studničky s pitnou vodou boli
roztrúsené po celom chotári obce
a slúžili na občerstvenie pri poľných
prácach.
V medzivojnovom období, v čase
keď som chodil do meštianskej školy,
obec vybudovala obecný vodovod.
Vodu na varenie a pitie si obyvatelia
potom čerpali z púmp, umiestnených
na uliciach. Neskôr si postupne obyvatelia zaviedli vodovod priamo do
svojich domovov. Obecný vodovod
bol napájaný z rezervoára v Ženskej
doline.
Osobitou írečitou záležitosťou
obyvateľov obce bolo kosenie Horných lúk. Tieto práce mali príchuť
„Jánskych slávností“, radostných
prác, hlavne mladšieho pokolenia,
nádych voľnosti a masovosti. Horné lúky sa rozprestierali zväčša na
južných stráňach horského masívu
Ľubietovského Vepra. Mozaika lúk sa
skladala z menších oblastí – grúňov
(Šoprovo, Starý majer, Peklo, Vala-

chovo, Čelienec, Slobodnô, Jamešná, Klin, Krásna roveň, Zadná dolina,
Koliby, Krížne, Patkoška, Košariská,
Rantidjarka, a pod.) Na týchto lúkach
boli zväčša koliby, kde sa uskladňovalo seno. Kosci spávali v kolibách.
Ženy prichádzali ráno, keď poopatrovali deti a statok, navarili a napiekli.
Často varili i na lúkach. Cez deň hrabali po koscoch a domov sa vracali
podvečer, aby opatrili domácnosť
a navarili na ďalší deň. S hrabľami
narábali veľmi šikovne, veď sa im
i hovorilo, že „ seno im schne na
hrabliach“. Seno uskladňovali v kolibách a zvážali domov v zime na
saniach. Bolo to i z požiarneho hľadiska bezpečnejšie.
Po stráňach sa rozliehal spev
koscov, hrabáčok, ujúkanie a často
bolo počuť i melódie harmoník. Na
týchto lúkach pri kosení a sušení
panovala veselá, optimistická, akási
bezstarostná nálada, voľnosť, radosť
z práce a života, popretkávaná rozličnými piesňami a huncútstvami. Na
práce na Horných lúkach sa gazdovia pripravovali celý rok. Odkladali
údené mäso, slaninu zo zakáľačiek,
zadovažovali pijatiku, predovšetkým
pálené pre koscov a na jar čistili lúky
a studničky. Lúčne spevy sa potom
stali obsahom folklórnych krúžkov
a vyústili nakoniec i do umeleckých
telies ako sú Lúčnica a SĽUK. Stali sa
tak kultúrnym fondom nášho, najmä
stredoslovenského ľudu.
Podstatnú časť potravín si občania vypestovali sami, zbytok, najmä
múku, ocot, cukor a petrolej nakupovali v miestnych obchodoch a obchodíkoch. Najväčšiu časť tržieb z predaja dosiahli v miestnom Potravnom
družstve, zásobovanom z nákupného
strediska Nupod vo Zvolene. Tomuto
Potravnému družstvu vypomáhalo
v čase výplat Pohronské družstvo
v Podbrezovej. Okrem toho jestvovali malé obchodíky ako Farkaš a Berger na hornom konci, Lax v strede
a Štrelinger na dolnom konci obce.
Potravnému družstvu patrila i tzv.
Horná krčma. Okrem toho v strede
dediny bola stredná krčma alebo tzv.
„Beseda“.
Okrem Potravného družstva si
občania založili aj Úverové družstvo
, ktoré preberalo od občanov vklady na vkladné knižky a poskytovalo
členom úrokovo výhodné úvery.

Zisky oboch družstiev boli často na
Slovensku základom pre výstavbu
miestnych kultúrnych domov. Iniciátorom založenia Úverového družstva
v Ľubietovej bol miestny horár Messershmidt. Bol aj jeho predsedom.
Za jeho pôsobenia bola postavená
aj budova úverového družstva. Jeho
obetavú prácu ocenila diplomom
centrála všetkých družstiev na Slovensku - Ústredné družstvo v Bratislave.
Podjeseň, na Michala, sa konal
v Ľubietovej jarmok, ktorému predchádzal v Banskej Bystrici Radvanský jarmok. Predajcovia – trhovníci,
v miestnom žánre nazývaní Čipkári,
boli poväčšine i podomoví obchodníci pochádzajúci zo susedných obcí
(Medzibrodu, Svätého Ondreja, Brusna, Zámostia).
Pokiaľ si pamätám bola za záhradami na druhej strane „Pod závozom“ obecná tehelňa. Tu si mohli
občania nakopať hlinu, vypracovať
tehly a tieto aj v špeciálnej budove
vypáliť. Za mojich mladých rokov
tehelňa už len dožívala. Ako chlapec
som z nej ešte vozil tehly strýkovi na
stavbu rodinného domu.
Pred ľubietovskou dolinou, na sútoku Hrona a Hutnej bola pri malej
tehelničke aj vápenka, v ktorej sa
pálilo vápno. Na samotné pálenie sa
nepamätám, opieram sa len o ústne
podania. Do osady Huta vyúsťovala
dolina Vápenica, ktorá spočívala na
vápencovom krase, o čom svedčí
jaskyňa „Kupčovie izbička“. Pálenie
vápna súviselo s prevádzkou Vysokej pece a stavbou domov.
Takmer každá rodina v obci sa
zaoberala výrobou plátna. Pre tento
účel pestovali konope a ľan. V týchto
rastlinách bolo treba oddeliť vlákno
od dreviny. Robilo sa to močením konopí v stojatej vode, v močariskách
a „váľaním ľanu“ na tráve (vystavením ľanu po vytrhaní poveternostným podmienkam – dažďu a slnku)
Nakoniec po dôkladnom vysušení
a trepaním v trliciach bolo vlákno
zbavené drevnatej časti. Sušenie sa
uskutočňovalo v sušiarňach, ktoré
si postavili niektorí obyvatelia ďalej
od obydlí. Pri týchto prácach si zvykli
gazdinky navzájom pomáhať.
Utkané plátno, tzv. ražné, bolo treba zmäkčiť a vybieliť. To sa dialo na
potoku. Plátno sa natiahlo na žrde
a z potoka sa polievalo vodou. Namočené plátno potom slnečné lúče
bielili. Plátno sa polievalo „šúfikom“,
bola to drevená nádobka na drevenej palici. Ani na tieto práce nezabudla ľudová slovesnosť, keď v piesni
znelo „ ... keď som na potoku plátno
polievala, šuhajova mamka na mňa
zavolala ...“.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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V ústrety zajtrajšku

Pamätnica 30 rokov JRD Družba so sídlom v Strelníkoch (1959 - 1989)

Dojička

Úvodom

V Ľubietovej, Povrazníku a Strelníkoch, v obciach nášho zlúčeného JRD patrí vznik JRD medzi najvýznamnejšie historické medzníky.
V roku 40. výročia socializácie poľnohospodárstva a v roku, v ktorom
sa kolektív nášho JRD Družba pripomína 30. výročie začiatku spoločného hospodárenia, prenikavejšie ako
inokedy si uvedomujeme nespochybniteľné prednosti spoločnej
práce a premien vo všetkých oblastiach nášho života.
Toto boli myšlienky redakčnej
rady z publikácie 30 JRD DRUŽBA so
sídlom v Strelníkoch 1959 – 1989.
V tomto roku to bude už 60 rokov
od vzniku JRD. Odvtedy sa mnoho
zmenilo a bude celkom zaujímavé
vrátiť sa v čase a niečo z tejto publikácie zacitovať.

Ako sme začínali... v Ľubietovej

Rozvoj poľnohospodárstva sa
v obci začína po roku 1946, keď
pred tým prevažovali práce v okoli-

Zemiaková brigáda ako si ju pamätáme
tých lesoch. Jednotný zväz slovenských roľníkov pomáha začínajúcim poľnohospodárom dodávkami
krmovín a priemyselných hnojív.
V roku 1946 začína v obci pôsobiť
77- členná miestna skupina Jednotného zväzu slovenských roľníkov na
čele s predsedom Jozefom Kubandom a tajomníkom Jánom Purgatom. Za účasti zástupcov Ústrednej
rady družstiev vzniká v obci 26.
marca 1949, teda mesiac po prijatí
zákona číslo 69/zb. o jednotných
roľníckych družstvách JRD prvého
typu.
Štyridsať členov na čele s predsedom Jozefom Kubandom a podpredsedom Jánom Klementisom začína
spoločne hospodáriť na výmere 516
hektárov poľnohospodárskej pôdy.
Na prvej výročnej členskej schôdzi
18. marca 1950 zvolili členovia JRD
za predsedu Milana Filadelfiho. Nad
JRD prevzal patronát národný podnik Autorenova v Radvani.
Súčasťou histórie obce ajej JRD
je hnojové hospodárstvo Čelienec.

Rozšírenie ustajňovacej kapacity

Hneď po oslobodení sa tu začína
novovýstavba, ktorá pokračuje aj
po založení JRD prvého typu. Hospodárstvo však čoskoro prechádza
pod správu Slovenskej akadémie
vied, pretože myšlienka hospodárenia našla ohlas len u niektorých
roľníkov obci. Mnohých odrádza nedostatok vzorov a skúseností a JRD
stagnuje. Jeho činnosť ožíva v roku
1957, kedy vzniká JRD tretieho
typu. S činnosťou a riadením JRD
vyššieho typu sa Ľubietovci zoznamujú na exkurziách v JRD Kráľová,
Kremnička a Skubín.
Členská schôdza 28. Septembra
1957 prijala uznesenie sceliť za pomoci MNV obecné, bývalé cirkevné
a neobrábané pozemky a vytvoriť
podmienky pre znovu začlenenie
hospodárstva Čelienec do JRD.
V prvej etape hospodársko-technickej úpravy pôdy bolo scelených
57 hektárov. Celí obec pritom obdivovala výkon prvého družstevného
traktora.
Prvú správu JRD tretieho typu

tvorili Milan Filadelfi vo funkcii
predsedu, ďalej Emília Štefanovská,
Jozef Vízner, Miroslava Roháčová,
Ľudovít Černák, Mária Nemcová,
Pavla Štelerová a Ján Čief. Členmi
revíznej komisie boli Ľudovít Dutka,
Tibor Nikolaj, Emil Kordík, Juraj Majer a Anton Kapina.

V roku 1958 kladú družstevníci
základy živočíšnej výroby
budovaním ustajňovacích
objektov

Zásluhou iniciatívy členov družstva i ďalších občanov sú v rok 1959
vybudované – kravín pre 50 kusov
hovädzieho dobytka, ošipáreň pre
100 zvierat a hydináreň o kapacite
250 kusov hydiny. Pri výstavbe týchto objektov bolo odpracovaných
3 446 brigádnických hodín. V roku
1989 má JRD 108 členov, z toho 30
trvale činných a obhospodaruje 709
hektárov poľnohospodárskej pôdy.
(pokračovanie v ďalšom vydaní
Ľubietovských novín)

Zlatá BSP dojičiek a bývalý vedúci živočíšnej výroby Zdeno Bais
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Ján Rosa – Rosenberger
1909 - 1989

Nemec zapojil do protifašistického
odboja. Rozmnožoval a rozširoval
tzv. protištátne letáky, v ktorých hovoril pravdu o slovenskom režime,
ktorý sa spriahol s nacistickým Nemeckom. Zhromažďoval a podával
správy exilovej vláde v Londýne.
V lete 1941 Jána Rosenbergera zatkla ÚŠB a nasledujúcich päť mesiacov strávil vo vyšetrovacej väzbe.
Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni
budú nasýtení. Mt. 5,6

Prežil ťažký, no zaujímavý život
okorenený dvomi pobytmi vo
väzení v oboch totalitných
systémoch, ktoré v minulom
storočí devastovali našu krajinu.
Aj jeho meno vydáva svedectvo
o dobe, v ktorej žil. Prvú polovicu
života sa volal Rosenberger, druhú
Rosa.
Narodil v Ľubietovej v roku 1909
v rodine debnára a richtára obce
nemeckého pôvodu. V roku 1928
absolvoval učiteľský ústav v Leviciach. Ako učiteľ pôsobil na základných a stredných školách v Očovej,
Vrútkach a Bratislave. Vo Vrútkach
sa spriatelil so svojím kolegom Jánom Machajdíkom, ktorý bol veriacim človekom a členom Modrého
kríža - Vnútromisijného a abstinentského spolku evanjelickej cirkvi
(MK). Toto priateľstvo a neskôr aj
členstvo v MK významne ovplyvnili
ďalší život Jána Rosu. Uveril v Pána
Ježiša Krista a kresťanstvo prijal
ako bytostný životný štýl.
A preto, že MK mal svoje ústredie
v Starej Turej, kde ešte vtedy žila
Kristína Royová, bolo prirodzené, že
aj svoju manželku si našiel v tomto
prostredí. V roku 1935 sa oženil
s Boženkou Krúpovou zo Starej Turej. Jej otec bol prvým predsedom
MK. Spolu s manželkou vychovali
troch synov Ľubomíra, Igora a Dalibora. Počas tzv. slovenského štátu
Ján Rosa pôsobil v protifašistickom
odboji členov zakázanej sociálno –
demokratickej strany. V roku 1941
za to strávil pol roka vo vyšetrovacej väzbe. Po prepustení v ilegálnej
práci pokračoval a počas SNP aktívne podporoval partizánov v staroturanskom kraji pod Javorinou.
Po skončení vojny ho pri jazde na
bicykli zrazilo sovietske vojenské
auto. Spôsobilo mu ťažké zranenie
nôh, po ktorom mu zostali trvalé
následky. V roku 1945 sa stal riaditeľom Ústavu pre telesne chybných v BA. V súčasnosti sa na jeho
počesť tento ústav nazýva Domov
sociálnych služieb – Rosa. Ústav bol
zničený pri bombardovaní Bratislavy. Ján Rosa sa významne pričinil
o jeho rekonštrukciu a obnovenie
činnosti. Medzitým sa uskutočnil
komunistický prevrat. Noví mocipáni zrušili všetky spolky aj MK. Ján
Rosa v snahe zachrániť duchovné
dielo, ktoré MK predstavoval, sa
spolupodieľal na pokuse založiť na
Slovensku slobodnú evanjelickú
cirkev. Tieto pokusy však narazili na
odpor úradov a tak nakoniec spolu
s viacerými bratmi a sestrami z bra-

tislavskej pobočky MK našiel duchovný domov v zbore Jednoty českobratskej, terajšej Cirkvi bratskej.
V roku 1959 bol odsúdený druhýkrát, tentoraz za svoje kresťanské
presvedčenie. Po návrate z väzenia
pracoval ako účtovník, vychovávateľ a vedúci výchovy v Inštitúte pracovnej rehabilitácie pre občanov so
zníženou pracovnou schopnosťou.
Ján Rosa - Rosenberger zomrel
krátko pred nežnou revolúciou
29.októbra 1989.

Aký bol teda Ján Rosa, či ako
sme ho zvykli nazývať ujček
Rosa?
Bol silne emotívny typ človeka.
Hovoril očami a mimikou tváre.
Jeho iskrivý pohľad sa menil podľa
toho, či napomínal, karhal, dohováral, prosil, radil alebo sa hneval.
Jeho životným krédom bolo: V živote môžeš veľa vykonať, ak nebudeš veľa myslieť na seba.

A v čom ho môžeme
nasledovať?
Ujček miloval ľudí: V ich byte
vždy niekto býval, či to boli študenti z vidieka, čo prišli na vysokú
školu, alebo mladí manželia, ktorí
dočasne nemali kde bývať. Počas
vojny prechovával utečencov z Protektorátu, vybavoval im doklady
a pomáhal v úteku cez Maďarsko do
Juhoslávie. Citlivo vnímal problémy a ťažkosti ľudí okolo seba, s ktorými si nedokázali sami poradiť. Bol
obdarovaný schopnosťou zaujať
sa ich a podporovať ich. Zvlášť mu
ležali na srdci ľudia telesne postihnutí. Svojich zverencov neúnavne
povzbudzoval, viedol za nich vytrvalý a neúnavný zápas na úradoch.
Nekompromisne presadzoval práva
opustených detí. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Mt. 5,7

Ujček miloval svoj miestny zbor:
Žil jeho problémami i radosťami.
Všestranne sa podieľal na jeho
práci. Bol viackrát členom staršovstva zboru, viedol kanceláriu
predsedníctva CB na Slovensku.
V poslednej etape svojho života
venoval svoj čas a energiu výstavbe
zborových domov a kostolov v našej cirkvi. Spomeniem iba jednu
príhodu, ktorá ujčeka veľmi pekne
charakterizuje. V čase, keď sme budovali socializmus, nebolo zvykom
stavať kostoly a keď sme už zázrakom stavali, nebolo také jednoduché zohnať stavebný materiál, alebo objednať si firmu na vykonanie
nejakých prác na stavbe kostola.
Keď sa definitívne pokazil staručký
Robur, naše nákladné auto, ktorým
sme odvážali všetku zeminu a odpad zo stavby, nastala ťažká situácia. Brat Rosa išiel do Technických
služieb mesta Bratislavy. S veľkými
obavami ako prijmú jeho žiadosť,
že na stavbu kostola potrebujeme
na dlhší čas nákladné auto. Dispečer v TS bol istý pán Cere. Keď
sa predstavil, ujček sa ho opýtal:
„Nebol váš otec učiteľ?“. „Áno, ale
už zomrel“ odpovedal dispečer.
Brat Rosa k nemu pristúpil, objal
ho okolo pliec a so zvlhnutými očami povedal: „Chlapče, veď ja som
s tvojím otcom učil mnoho rokov,
my sme boli veľkí priatelia“. Oči
zvlhli aj dispečerovi. „Koľko a kedy
tie autá potrebujete?“ bola jeho
odpoveď. Od tých čias sme nemali
problém s odvozom materiálu zo
stavby. Ujček poznal množstvo ľudí
a tí ľudia mali k nemu taký vzťah,
že boli ochotní riskovať, aby jemu
a cirkvi pomohli.
Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Mt. 5,5
Ujček miloval pravdu: Za druhej
svetovej vojny v období tzv. slovenského štátu sa Ján Rosenberger ako

Ujček viedol poctivý zápas o dôveru Bohu za každých okolností: Vo
väzení mohol čítať Bibliu a vlastniť
notový zošit, do ktorého zaznamenal celý rad nových duchovných
piesní. Kvôli nedostatku papiera si
poznámky robil na okraje stránok
Biblie. Tieto sú autentickým dôkazom jeho osobného duchovného
zápasu. Na jednej stránke zo Žalmov čítame tento zápis: „Prečo Ti
tak málo dôverujem, prečo pochybujem, že Tvoja pravica i berie, ale
i dáva, švihá, ale radšej žehná? Ach
som biedny nevďačník, som ten najhriešnejší. Ale ja sa Ťa neprestanem
báť, neprestanem očakávať. Nedám
sa na cesty bezbožníkov, ktorí vlastnou silou si pomáhajú z ťažkostí.
Nie, ja len na teba budem čakať“.
Blahoslavení chudobní duchom,
lebo ich je nebeské kráľovstvo. Mt.
5,3
Ujček sa nehanbil za svoje kresťanstvo a nebál sa o svoje postavenie:
Po komunistickom puči v roku
1948 bola väčšina politických strán
zakázaná a sociálnych demokratov
pohltila komunistická strana. Prívrženec sociálnodemokratických
myšlienok Ján Rosa bol spočiatku
ochotný podporiť socialistické ideály prezentované novou mocou.
Podal si prihlášku do komunistickej strany. Nestal sa však jej členom, pretože neprešiel previerkou.
V roku 1952, kedy u nás vrcholili
stalinské čistky, ktoré pre mnohých
znamenali dlhoročné väzenie alebo
dokonca smrť, poslal Okresnému
výboru KSS list, ktorým vyjadril svoje životné postoje. Prečítam z neho
zopár viet:
„Základ, na ktorý som položil
obsah, zmysel a cieľ môjho života
je kresťanský. O tomto základe je
pravý kresťan presvedčený v hĺbke
svojej bytosti. Dovolím si vás opraviť: moje presvedčenie je kresťanské a nie „idealistické“ alebo ako
ste ho hanlivým pojmom nazvali
„sektárske“. Život beriem serióznejšie, než aby som hral úlohu, za
ktorou nestojím. Moje ÁNO je áno u
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u a moje NIE je skutočne nie. S mojím presvedčením nechodím na trh,
tento poklad môjho života nie je na
predaj. .... Taký som a taký aj zostanem. Presvedčenie, ktoré smiem
vlastniť, je v mojich očiach viac
než cena každodenného chleba.
Bez tohto presvedčenia žiť nemôžem, je podmienkou môjho života.
Ak by som ale pracujúcemu človeku
v jeho pohybe na vzostupnej línii
k lepším formám života prekážal
Pravdou, ktorú ja vyznávam a o ktorej som sa presvedčil ako o istejšej
istote než je zem, po ktorej chodím,
tak ma právom môžete postaviť
vedľa. Ach, želal by som vám, súdruhovia, aby ste pochopili, že najvyššou hodnotou je človek v jeho
celistvosti fyzickej i duchovnej“.
Ján Rosa - Rosenberger bol krátko na to odvolaný z funkcie riaditeľa Ústavu pre telesne chybných
v Bratislave.
Blahoslavení budete, keď vás
budú haniť a prenasledovať a luhajúc hovoriť na vás všetko zlé, pre
mňa. Mt. 5,11
Ujček túžil osláviť Boha:
Hudbu študoval u hudobného
skladateľa E. Suchoňa. Kompono-

Odpad, odpad,

odpad...

V minulom čísle Ľubietovských
novín sme uverejnili príspevok
s názvom Bez komentára, ktorého
obsah hovoril o pozoruhodnom
náleze na Viselníku v lokalite Rôšt.
Som veľmi potešená, že mal odozvu
a ešte takú, akú som vôbec nečakala
a je mojou povinnosťou vysvetliť, čo
sa vlastne stalo. Zverejnené fotky
s odpadom vlastne nebol vyhodený odpad, ale už vyzbieraný odpad
z okolitej prírody. O vyzbieranie
sa postaral Ľudovít Rosenberger
so svojou rodinou 13. apríla 2019,
kedy sme iniciovali brigádu v obci
v rámci Dňa zeme.
Vďaka novinám sme zistili, že na
ochrane životného prostredia záleží
viacerým ľuďom a vďaka patrí aj im.

val duchovné piesne, kratšie ale
aj väčšie kompozície, žiaľ, väčšina
z nich ostala iba v jeho osobnom archíve. Jeho hudba vyvierala z jeho
vnútra, bola plná nedopovedaných
výpovedí, často vybiehajúcich do
nespevných výšok. Dlhé roky bol
organistom a dirigentom zborových spevokolov v MK aj v Cirkvi
bratskej. My, čo sme ho zažili, nikdy
nezabudneme na jeho ruky, ktoré
veľkými a ráznymi oblúkmi otvárali
hrádze pre vlny tónov plných emócii. Nechal sa hudbou unášať a viedol k tomu aj nás, spevákov.
Zbor Jednoty Českobratskej
spieval v tom čase z českého kancionála a z Piesní sionských od Kristíny a Márie Royových. Pretože tieto
spevníky už z viacerých dôvodov
nevyhovovali, vytvorila sa v roku
1954 Spevníková komisia, do ktorej patrili Ján Rosa, Ondrej Fabrici,
Vladimír Betina, Ľudovít Fazekaš,
Juraj Potúček, Drahomíra Janotková, Ján Machajdík, Marie Rafajová,
Ján Rybárik. Komisia mala za cieľ
zostaviť nový spevník. Staré piesne
sa zrevidovali po stránke prozodickej, teologickej, gramatickej a hudobnej. Spevník prevzal aj piesne
z Cithary Sanctorum a Kresťanské-

ho kancionála. Náročné dielo sa
podarilo dokončiť a vydať tlačou
až v roku 1969. Aj keď ako každé
ľudské dielo, nie je bez chýb, spievame z neho dodnes. V roku 1977
redigoval brat Rosa aj vydanie detského spevníka pod názvom Prídavok ku kresťanskému spevníku.
Pán Boh jeho prácu na spevníku
v roku 1959 prerušil, aby Ho ujček
oslávil ďalším pobytom vo väzení. Predchádzal mu súdny proces,
v rozsudku ktorého čítame: „Vladislav Matej, Ondrej Lupták a Ján
Rosa sú vinní, pretože pod rúškom
náboženskej činnosti .... sa usilovali pracujúcich, ako aj študujúcu
mládež a mladých príslušníkov inteligencie odpútať od pokrokovej
výchovy, učenia marxizmu – leninizmu.... Za týmto účelom založili
v Bratislave modlitebné krúžky....
Bez štátneho súhlasu vykonávali
kazateľskú činnosť. Na znak solidarity s inými odsúdenými za porušenie zákonov... prispeli finančne na
ich podporu alebo ich rodinných
príslušníkov, čím spáchali trestný
čin podvracania republiky.... Za
to sa Ján Rosa odsudzuje na trest
odňatia slobody v trvaní 1 roka“.
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Povedzte, je možné, aby o niekom
niekto vydal krajšie svedectvo ako
táto komunistická sudkyňa Colotková? Naši bratia boli modlitebníkmi, zvestovali Božie slovo a podporovali núdznych.
Blahoslavení, prenasledovaní
pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo Mt. 5,10
Ujček si bol vedomý svojich ľudských bied. Jeho obľúbenou piesňou z Piesní sionských bola pieseň
Jedinú prosbu, Pane, mám (KS 257)
Jedinú prosbu, Pane, mám, keď
zmyl si hriechu čiernotu: skúškami
preveď, Ty daj sám mne čistotu,
mne čistotu. V bázni hoc strážim
krok tu svoj, predsa dosť často
v biede lkám: Čisté, ó, srdce, Pane
môj, Ty stvor mi sám.
Blahoslavení čistí srdcom, lebo
oni budú vidieť Boha. Mt. 5,8
Ďakujeme Pánu Bohu za tento
život. Nasledujme takú vieru.

Spracoval : Jozef Uhlík pre potreby
Cirkvi bratskej, 27.1.2013

Všimli sme si
To, čo uvidíte na nasledujúcej fotke je ukážka arogantnosti
a nezodpovednosti niektorých
ľudí. Píšem schválne ľudí, pretože nevieme s istotou povedať, či
to bol niekto z našich občanov.
Vrece s odpadom bolo tam hodené celý týždeň.
Čo k tomu dodať?

Jana Majerová

Pod svetlom je najväčšia tma
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Kto bol Elemír Kossaczký
prof. Ing. Elemír Kossaczký, CSc. (* 13. jún 1924, Ľubietová – † 5. máj 2014 Bratislava)
Bol zakladateľ a priekopník
moderného chemického
inžinierstva na Slovensku.

Založeniu katedry predchádzalo
zrušenie Fakulty ekonomického
inžinierstva SVŠT a niekoľkí učitelia zrušenej fakulty sa stali členmi
učiteľského zboru CHTF. Medzi nimi
bol aj doc. Ing. Alexander Klíma,
ktorý bol ustanovený za vedúceho Katedry procesov a zariadení
chemickej technológie. Súčasne
so zaradením katedry do štruktúry
fakulty bola zavedená špecializácia
„Procesy a zariadenia chemickej
technológie“. Vytvorenie katedry
si vyžadovalo nielen budovať pracovisko personálne, ale vybudovať
aj chemicko–inžinierske laboratóriá. Väčšina aparatúr pre laboratóriá bola zhotovená vo fakultných
a rektorátnych dielňach na základe návrhov učiteľov katedry, ktorí
uskutočnili aj ich montáž. Niektoré
z laboratórnych prác sú v mierne
inovovanej podobe k dispozícii dodnes.

V roku 1949 – 1958 pôsobil na
SVŠT, 1958 – 1965 vo Výskumnom
ústave pre ropu a uhľovodíkové
plyny, od 1965 znovu na SVŠT (od
1991 STU), od roku 1983 ako prof.
na VŠE v Bratislave. Pôsobil v Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva, kde sa zaoberal
výskumom a využitím difúznych
procesov a membránových operácií. Bol autor, či spoluautor desiatok
publikácií, vrátane prvej slovenskej
učebnice z odboru chemického inžinierstva.
Katedra procesov a zariadení
chemickej technológie- teraz Oddelenie chemického a biochemického
inžinierstva - na CHTF Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave bola založená v roku 1962.

Ľubietová na Dni kroja
u Pokračovanie z 1. str.
znamu krojov a prispela k pokoreniu
vlaňajšieho rekordu v počte krojovaných ľudí na jednom mieste.

Ďakujeme
všetkým,
ktorí nám fandia a môžeme sľúbiť, že ich nesklameme. J. M.

V roku 1968 vedúci katedry Alexander Klíma emigroval a vedením katedry bol poverený Elemír
Kossaczký. Katedru viedol do roku
1984, kedy sa vedúcim katedry stal
Antonín Lodes. Po jeho smrti v roku
1989 sa stal vedúcim katedry Vladimír Báleš.
Prví absolventi špecializovaného
štúdia Procesov a zariadení chemickej technológie získali inžiniersky
diplom v roku 1965.
Do roku 1968 vedeckovýskumná
činnosť na katedre sa realizovala
v rámci fakultného plánu výskumu. V Štátnom pláne bádateľského
výskumu boli výskumné aktivity
katedry realizované v dvoch hlavných smeroch: Adsorbcia n-alkánov na molekulových sitách“, zodpovedným riešiteľom bol Elemír
Kossaczký.
V roku 2004 mu bolo udelené
Uznanie za celoživotné dielo.

Privítali nás
na Povrazníku
29. 6. 2019 sme sa na pozvanie
novej starostky obce Povrazník zúčastnili s programom „O Jáne“ na

Dni obce Povrazník. Tak, ako vždy
na Povrazníku sa akcia niesla v príjemnej rodinnej atmosfére.

Ženská spevácka skupina na pódiu

Užitočná služba – neprehliadnite
Vážení občania,

FSk Debnár

máte možnosť veľmi jednoducho
zaregistrovať sa na www stránke obce Ľubietová v NOVINKÁCH
E-MAILOM. Na základe registrácie
vám budú zasielané informácie
o kultúrnych a spoločenských ak-

ciách, všetky dôležité informácie
týkajúce sa chodu obce, ako odstávka elektriny, predaj výrobkov,
zmena vývozu odpadu a pod.
Registráciu nájdete na úvodnej
stránke v pravej časti hore pod
hlavným menu.
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Výpis z uznesení zasadania
obecného zastupiteľstva 17. júna 2019
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová, Peter
Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján
Turčan, Bc. Zdenko Urva
č. OcZ 5 – 1/2019 – schválenie
programu zasadania, doplnený
o bod programu – nepodpísané
uznesenia,
za: všetci
č. OcZ 5 - 2/2019 – schválenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, za: všetci
č. OcZ 5 – 3/2019 – voľba návrhovej komisia, za: všetci
č. OcZ 5 – 4/2019 – poverenie
starostu obce aktualizovať členov
protipovodňovej komisie a krízového štábu do 24.6.2019, za: všetci
č. OcZ 5 – 5/2019 – poverenie
komisie životného prostredia vypracovaním smernice pre postup
pri ochrane pred povodňami v obci
Ľubietová, za: všetci
č. OcZ 5 – 6/2019 – vzatie na
vedomie - žiadosť Jána Grančaya
o odkúpenie pozemku parc. KN C
3, v k.ú. Ľubietová, o výmere 631
m2 za účelom využitia ako záhrady
pri dome, súhlas so zverejnením
zámeru na predaj parcely KN C 3
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: Katarína Resutíková Mandyčevská, proti: Ing. Marián Benka, Bc.
Jana Majerová, Peter Kováč, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva
– uznesenie nebolo prijaté
č. OcZ 5 – 7/2019 – vzatie na vedomie - žiadosť Mgr. Jána Kanderu
o odkúpenie pozemku parc. KN C
1108/32, zastavané plochy a ná-

dvoria, v k.ú. Ľubietová, o výmere
153 m2 za účelom rozšírenia predzáhradky po vybudovaní miestnej
komunikácie, súhlas so zverejnením zámeru na predaj parcely KN C
1108/32 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: nikto, proti: Ing. Marián Benka,
Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan,
Bc. Zdenko Urva, zdržal sa: Bc. Jana
Majerová, Katarína Resutíková Mandyčevská – uznesenie nebolo prijaté
č. OcZ 5 – 8/2019 – vzatie na vedomie - žiadosť Jána Majera o odkúpenie pozemku parc. KN C 1588/12,
orná pôda, v k.ú. Ľubietová, o výmere 861 m2 za účelom záhrady,
pozemok bezprostredne nehraničí
s rodinným domom a pozemkami
vo vlastníctve žiadateľa, súhlas
so zverejnením zámeru na predaj
parcely KN C 1588/12,orná pôdy
o výmere 861 m2 v k. u. Ľubietová
a to verejnou súťažou za predaj pozemku minimálne vo výške určenej
znaleckým posudkom, žiadosť bude
opätovne prerokovaná po vyhodnotení verejnej súťaže na odpredaj
pozemku;

za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva,
proti: Pavol Šimun, zdržal sa: Bc.
Jana Majerová
č. OcZ 5 – 9/2019 – vzatie na
vedomie - žiadosť Ing. Gastona Ivanova a Ing. Marianny Ivanovovej
o odkúpenie časti pozemku parc.
KN C 1324/10, trvalo trávny porast, o výmere 277 m2 za účelom
odkúpenia cesty medzi rodinným
domom a pozemkom vo vlastníctve
žiadateľa, súhlas so zverejnením
zámeru na predaj pozemku parcely
KN C 1324/10 trvalo trávny porast
o výmere 277 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: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Ján Turčan, proti: Peter
Kováč, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva, zdržal sa: Katarína Resutíková
Mandyčevská
č. OcZ 5 – 10/2019 – vzatie na
vedomie - žiadosť Antona Grgača
o odkúpenie časti pozemku parc.
KN C 861/1, lesný pozemok, o výmere 23422 m2 za účelom rozšírenia pozemku okolo rekreačnej chaty vo vlastníctve žiadateľa, súhlas
so zverejnením zámeru na predaj
pozemku parcely KN C 861/1 lesný pozemok o výmere 23422 m2
v k.ú. Strelníky 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: nikto, proti: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová, Peter
Kováč, Katarína Resutíková Mandy-

čevská, Miloš Sauka, Pavol Šimun,
Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva, zdržal
sa: Ing. Peter Sedláček – uznesenie
nebolo prijaté
č. OcZ 5 – 11/2019 – vzatie na
vedomie - žiadosť Petra Kováčika
o odkúpenie časti pozemku parc.
KN C 7078/101, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 8671 m2 za
účelom rozšírenia pozemku okolo
rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa, súhlas so zverejnením zámeru na predaj pozemku parcely KN C
7078/101 o výmere 8671 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: nikto, proti: Ing. Marián Benka,
Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Miloš Sauka, Pavol Šimun, Ján Turčan,
Bc. Zdenko Urva, zdržal sa: Katarína
Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter
Sedláček – uznesenie nebolo prijaté
č. OcZ 5 – 12/2019 – schválenie - prenájom parcely KN E 922/2
záhrada o výmere 309 m2, za účelom využitia ako záhrady pri rodinnom dome žiadateľky Anny
Lamperovej, trvale bytom Podlipa
č. 396/56, Ľubietová, za sumu 1 €
ročne; za: všetci
č. OcZ 5 – 13/2019 – opätovné schválenie uznesenia č. OcZ
4 – 14/2019 zo dňa 6.6.2019, za:
všetci
č. OcZ 5 – 14/2019 – opätovné
schválenie uznesenia č. OcZ 4 –
11/2019 zo dňa 6.6.2019,
za: Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc.
Zdenko Urva, zdržal sa: Ing. Marián
Benka, Katarína Resutíková Mandyčevská
1č. OcZ 5 – 15/2019 – zrušenie
uznesenia č. OcZ 3 – 20/2019 zo
dňa 8.2.2019; za: všetci

Výpis z uznesení zasadania
obecného zastupiteľstva 23. augusta 2019
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun
č. OcZ 6 – 1/2019 – schválenie
programu zasadania, za: všetci
č. OcZ 6 - 2/2019 – schválenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice, za: všetci
č. OcZ 6 – 3/2019 – voľba návrhovej komisia, za: všetci
č. OcZ 6 – 4/2019 – schválenie
VZN obce Ľubietová o stanovení
výšky finančného pásma na nákup
potravín na jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín od 01.09.2019, za: všetci
č. OcZ 6 – 5/2019 – schválenie
vykonania prieskumu na spracovanie projektovej dokumentácie na
vybudovanie vodovodnej prípojky
na ulici E. Ruska, za: všetci
č. OcZ 6 – 6/2019 – schválenie

vypracovania návrhov na spoluprácu s advokátskou kanceláriou
pri riešení kompletných smerníc
a právneho poradenstva obce, za:
všetci
č. OcZ 6 – 7/2019 – poverenie
starostu obce zvolaním stretnutia
zástupcov obce s pracovníkmi SVP,
termín:15.9.2019, za: všetci
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Recepty
Jablkové rezne alebo
lievance

4 porcie
Potrebujeme
• 5 väčších jabĺk
• 1 ks vajíčko
• 150 g múky
• 1 ks prášok do pečiva
Postup: Očistené jablká nastrúhame na hrubšom strúhadle,
zmiešame s vajcom, múkou
a práškom do pečiva. Vyprážame v horúcom oleji ako klasické
rezne. To je všetko. Dobrú chuť!

Pikantná papriková
pomazánka

Mobilná aplikácia – V obraze
Predstavujeme našu novú službu pre
občanov a návštevníkov našej obce.
Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Chcete mať
k dispozícii dôležité informácie
z obce vo vašom smartfóne? Práve
pre vás je určená naša nová mobilná aplikácia - V OBRAZE. Aplikácia
vám prináša prehľad aktualít z webu
našej obce, upozorní vás na novo
vložené správy, dozviete sa včas
o organizovaných akciách, môžete si
pozrieť fotografie alebo dokumenty
vyvesené na úradnej tabuli.

Čo možno sledovať?

• Kultúrne a športové podujatia
• Fotogalériu
• Aktuality
• Úradnú tabuľu

Čo je potrebné k jej stiahnutiu?

• Mať chytrý telefón s operačným
systémom Android či iOS
• Prístup na internet
• Miesto v úložisku telefónu cca
13 MB

Pranostiky na mesiac september

Pár vtipov

Panny Márie narodenie, lastovičiek
rozlúčenie.
Po svätom Kríži, jeseň sa blíži.
Svätému proroku verte Michalovi,
ten vám o budúcej zime pohovorí.
Ak sa na Michala hrozno nedova
rí, nebudeš mať z neho vína súdok
starý.

Optimista

O Matúši ľahko na duši.
Akže na Michala padajú žalude,
veru dlhé leto trvať už nebude.
Jasné nebo v noci pred Michalom
zvestuje, že po ňom treskúca zima
nasleduje.
Ilustračné foto: Jesenné ráno na Lúčkach
Autorka foto: Soňa Pupalová

Aký je rozdiel medzi optimistom a pesimistom?
Optimista je zle informovaný
pesimista a pesimista je dobre
informovaný optimista.

Babka

- Povedali by ste mi, babka,
ako sa najrýchlejšie dostanem
do nemocnice? - pýta sa mládenec ženy zrelšieho veku.
- Keď mi ešte raz poviete babka!!!
Potrebujeme
• 1 kg červenej papriky – kápie
• 1 kg cibule
• 1 kg paradajky
• 5-6 feferóniek (môže byť aj menej)
• 1 dcl oleja
• 1 dcl octu
• ½ bal. Deka
• 15 dkg cukru
• 1 malá horčica
Postup: Zeleninu pokrájame na
tenké pásiky a varíme do zmäknutia spolu s prísadami, necháme vychladnúť a vymixujeme
na hladkú kašu. Naplníme asi do
11 ks predhriatych pohárov od
detskej výživy a vysterilizujeme
alebo po vymixovaní ešte horúce naplníme do pohárov, uložíme do deky a necháme pomaly
vychladnúť. Odložíme do dobrej
suchej špajze.

Užitočná informácia
Obec Ľubietová informuje svojich občanov, že sa rozširuje zber
odpadu o použité baterky, žiarovky
a prepálený kuchynský olej.
Nádoby na použité baterky a žia-

rovky sa nachádzajú na prízemí
obecného úradu pod schodami.
V zbernom dvore (Zdravotné
stredisko) vzadu za plotom sa
okrem kontajnerov nachádza lievik

Nádoby na použité baterky a žiarovky

Ľubietovské noviny, štvrťročník vydávaný obcou Ľubietová pre lepšiu informovanosť občanov

zabudovaný v stene drevenej hospodárskej budovy, do ktorého sa
bude lievať prepálený kuchynský
olej. Toto miesto bude v čo najkratšom čase viditeľne označené.

Lievik na kuchynský prepálený olej
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