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Štvrťročník vydávaný obcou Ľubietová pre lepšiu informovanosť občanov

Šesťstoštyridsať rokov
od udelenia mestských výsad
Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z roku 1379 pod názvom
Lubetha. Neskôr sa názov obce
menil na Lubeta (1388), Libeta
(1400), Lwbethhowa (1495),
Lybeth Banya (1519), Libethbanya
(1524), Lubjetowa (1773),
Libetha, Libeth Banya (1786), až
po dnešný názov Ľubietová.

Ľubietová vznikla ako banícka
osada v 13.-14. storočí. Panovníci
sa snažili banícku a hutnícku výrobu
zveľaďovať aj osídľovaním banských
oblastí kolonistami z cudzích, najmä
nemeckých krajov. Béla III. (1073
– 1096) mal využiť r. 1087 vojská,
ktoré sa vracali z tretieho križiackeho ťaženia, pochádzajúce z Tirolska,
Saska, a z Čiech a osadiť ich v okolí
Banskej Bystrice (Haljar, Sandberg,
Selce a Ľubietová). Po tatárskom
plienení v roku 1241 baníctvo upadlo. Na jeho oživenie povolal Béla IV.
(1235 – 1270) ďalších kolonistov zo
Saska, Meissenu a Durínska a osadil
ich v okolí Banskej Bystrice. Banské
podnikanie dosiahlo nebývalý rozkvet, keď kráľ r. 1255 povýšil Banskú Bystricu na slobodné kráľovské
banské mesto a udelil mu rozsiahle
práva a výsady. Banícka a hutnícka
výroba sa časom rozšírila aj v iných
častiach Horehronia, čo dalo podnet
k vzniku ďalších banských miest. Ľudovít I. preto v roku 1379 povyšuje
i Ľubietovú na slobodné kráľovské
banské mesto so všetkými výsada-

mi, aké používala Banská Štiavnica.
Obec Ľubietová sa zaradila do zväzku siedmych kráľovských banských
miest, o čom sa zachovala správa
z roku 1388. V erbe mala obec sv.
Magdalénu s anjouoským a baníckym znakom.
V 14.-15. storočí sa tu ťažilo zlato, až do 19. storočia medená ruda,
najmä v revíri Čierne peklo (1535
Chyrno peklo) a od konca 16. storočia železná ruda. Bane a huty patrili

miestnym a banskobystrickým podnikateľom. V roku 1675 uzavrela Ľubietová dohodu s Banskou Bystricou
o spoločnej správe medenorudných
baní a začiatkom 18. storočia začalo
zas prosperovať aj železiarstvo.
O histórii Ľubietovej písali mnohí
autori a každý svojim spôsobom na
základe skúmania historických faktov
priblížil život osadníkov Ľubietovej,
rozkvet baníctva, jeho úpadok a následne rozmach remesiel. Vývoj však
nezastal, ide dopredu a do budúcna
sa o našej krásnej Ľubietovej určite
popíše ešte veľa krásnych kapitol.
Zdroj: Róbert Binder: Osadníci na
Horehroní, 1962, Z archívu publikácií,
Knižnica Mikuláša Kováča,
Jana Majerová

12. stretnutie banských
miest a obcí Slovenska
sa uskutoční v dňoch
od 17. do 19. mája 2019.

Všetko najlepšie k MDŽ
„Pravá krása ženy nie je v jej
postave, v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí
alebo štýle jej účesu.
Krásu ženy vidno v jej
očiach, pretože sú oknom
do jej duše, miestom, kde prebýva láska.“ Audrey Hepburn

8. marca bol sviatok všetkých žien,
tak vám prajeme šťastie len.
Šťastie cez deň, šťastie v splne,
nech sú vaše vrecká plné.
Prajeme vám i krásu k tomu,
nech sa darí vášmu domu.
Veľa lásky, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria.

Poďakovanie

Mgr. Jozefovi Grexovi, ev. farárovi v.v.
Milý pán farár,

keďže ste sa rozhodol odstúpiť
z funkcie riadneho člena Redakčnej rady Ľubietovských novín
a máte skromné prianie ostať iba
čestným členom, chceme sa Vám
touto cestou poďakovať za to, že

ste bol iniciátorom vzniku Ľubietovských novín v roku 2017, do
ktorých ste aj pravidelne prispieval. Vieme, že Vám išlo o dobrú vec
a dokázali ste nás presvedčiť o tom,
že vydávanie novín nebude márne.
Cítili sme, že pri každom vydaní no-

vín sme mali Vašu morálnu podporu a dôveru.
Ďakujeme a prajeme Vám veľa
zdravia a radosti v ďalších rokoch
života a tešíme sa na Vaše ďalšie
príspevky.
Vaša redakčná rada

Príhovor
šéfredaktorky
Milí naši čitatelia,

keď som začala písať tento príhovor, ešte jemne poletoval
sneh, no vzduch už voňal pomaly
jarou. Keď vyjde prvé tohtoročné
číslo novín, určite sa budeme tešiť z príchodu jari a prvých teplých slnečných lúčov. V prírode
sa všetko začne prebúdzať, no
nie len tam. Aj my ľudia pociťujeme príval novej sily a tešíme sa
s príchodom jari aj na Veľkú noc,
krásnu ukážku znovuzrodenia,
nového života a nových nádejí. Vstupujeme do tretieho roka
vydávania Ľubietovských novín
tiež s nádejou, že splnia vaše
očakávania. Našou snahou je noviny stále vylepšovať uverejňovaním zaujímavých príspevkov
z histórie obce a to, že sú noviny
úspešné svedčí aj to, že ich občania posielajú svojim rodinám na
Slovensku i do zahraničia. Dovolím si tvrdiť, že raz budeme radi,
že sme to množstvo informácii
zachytili a bude to prínosom aj
pre kroniku. Aby však noviny naďalej vychádzali, potrebujeme
i vašu pomoc. Preto vás vyzývam
k vlastnej autorskej a redaktorskej činnosti. Nebojte sa písať
mladí, či starší, i keď sa niektoré
články píšu ťažko. Verím, že vám
prídu na um aj také, kde sa slová
sypú samé.
Jana Majerová
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Výpis z uznesení zasadania obecného
zastupiteľstva 7. januára 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 2 – 1/2019 – schválenie programu zasadania, za: všetci
č. OcZ 2 - 2/2019 – schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
za: všetci
č. OcZ 2 – 3/2019 – voľba návrhovej komisia, za: všetci
č. OcZ 27 – 4/2019 – voľba členov športovej komisie – odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Miroslav Jezný, Miroslav Chromek,
Pavel Zajac ml., za: všetci
č. OcZ 2 – 5/2019 – voľba členov sociálno-zdravotnej komisie - odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Katarína Resutíková Mandyčevská, Silvia Rosenbergerová, za: všetci
č. OcZ 2 – 6/2019 – voľba členov komisie cestovného ruchu - odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Dagmar Zajacová, Lenka
Patzeltová
č. OcZ 2 – 7/2019 – voľba členov finančnej komisie - odborníkov z radov
obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Zdenko Urva, Ing. Mária Paličková,
Ing. Monika Fischerová, za: všetci
č. OcZ 2 – 8/2019 – voľba členov stavebnej komisie - odborníkov z radov
obyvateľov obce a iných osôb: Stanislav Sedláček, Ivan Debnár, Ivan
Kováč
č. OcZ 2 – 9/2019 – voľba členov kultúrno – školskej komisie - odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Lenka Filipková, Žofia Kútna, Dáša Kapustová, Lenka Mandyčevská
č. OcZ 2 – 10/2019 – voľba členov komisie životného prostredia - odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ivan Debnár, Ivan Chládek, Katarína Resutíková Mandyčevská
č. OcZ 2 – 11/2019 – zriadenie investičnej komisie, voľba predsedu Ing.
Mariána Benku a členov komisie: , Bc. Jana Majerová, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva
č. OcZ 2 – 12/2019 – schválenie rozdelenia okrskov pre jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva, za: všetci
č. OcZ 2 – 13/2019 – schválenie rozpočtu obce Ľubietová na rok 2019
v zmysle pripomienok poslanca OcZ:
Rok 2019
v Eur
Príjmy
Výdavky

Bežné

Kapitálové

1 248 380
1 123 841

221 000
223 800

Finančné
operácie
12 000
25 892

Spolu
1 481 380
1 373 533

Vzatie na vedomie rozpočet obce na roky 2020 až 2021
Rok 2020
v Eur
Príjmy
Výdavky

Bežné

Kapitálové

1 148 597
1 013 727

10 000
1 500

Bežné

Kapitálové

1 151 547
1 013 927

10 000
1 500

Finančné
operácie
0
0

Spolu

Finančné
operácie
0
0

Spolu

1 158 597
1 015 227

za: všetci
Rok 2021
v Eur
Príjmy
Výdavky

1 161 547
1 015 427

č. OcZ 2 – 14/2019 – schválenie VZN obce Ľubietová o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na primárne 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 škôlke; za:
všetci
č. OcZ 2 - 15/2019 vzatie na vedomie - žiadosť Janky Strniskovej o odkúpenie pozemkov parc. KN-C č. 1148/9 o výmere 33 m2, zastavané
plochy a nádvoria, parc. KN-C č. 1148/10 o výmere 24 m2, zastavané
plochy a nádvoria, za účelom vysporiadania pozemku okolo rodinného
domu súp. č. 237, za: všetci

č. OcZ 2 – 16/2019 schválenie - prijatia daru od Ing. Vladimíra Tiseka,
nar. 19.03.1972, trvale bytom Hodžova 204/16, Žilina, PSČ 010 01,
občan SR, na darovanie parciel vedených na LV č. 2545 v k.ú. Ľubietová a to : KN E 2220, o výmere 8433 m2, trvalo trávny porast, v podiele
1/24 a KN E 2221, o výmere 4072 m2, orná pôda, v podiele 1/24 a parcely vedenej na LV č. 2568 v k.ú. Ľubietová a to : KN E 2300, o výmere
5518 m2, orná pôda, v podiele 1/12; za: všetci
č. OcZ 2 – 17/2019 – schválenie odkúpenia parciel v k.ú. Ľubietová vedených na LV č. 2228 a to : KN E 1195/1, o výmere 274 m2, orná pôda za
cenu 2,- € za m2, ktorá sa nachádza pod futbalovým ihriskom Ľubietová, od Zdenky Šaríkovej rod. Škultétyovej, nar. 01.04.1958, Pieninská
6431/21, Banská Bystrica, PSČ 974 1; za: všetci.
č. OcZ 2 – 18/2019 – schválenie predĺženia nájmu MUDr. Zdene Herkovej
na ambulanciu všeobecného lekára v budove súp. č. 220 - zdravotné
stredisko, na dobu neurčitú; za: všetci.
č. OcZ 2 – 19/2019 – schválenie predĺženia nájmu Kataríne Hruškovej
na prevádzku kaderníctva v budove súp. č. 2 – budova pošty, na dobu
neurčitú; za: všetci.
č. OcZ 2 – 20/2019 – schválenie prevedenia skladu štiepky súpisné číslo
618, do majetku obce Ľubietová, za: všetci
č. OcZ 2 – 21/2019 – schválenie v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe návrhu starostu obce, zotrvanie členstva Obce Ľubietová v Regionálnom
združení miest a obcí s názvom Banskobystrické regionálne združenie.
za: všetci
č. OcZ 2 - 22/2019 – schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubietová PhDr. Tatiany Jancurovej na I. polrok 2019; poverenie hlavného kontrolóra obce Ľubietová PhDr. Tatianu Jancurovú
vykonaním kontrol v zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2019, za: všetci
č. OcZ 2 – 23/2019 – vzatie na vedomie ročnej správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018, za: všetci
č. OcZ 2 – 24/2019 – vzatie na vedomie Správy o vykonanej kontrole
za 1. polrok 2018 predloženej hlavnou kontrolórkou obce, návrh na
základe záverov predloženej správy a žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ T.G.
Masaryka Ľubietová zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Ľubietová č. 10/2016 v nasledovných znení:
V Článku 1 ods. 4 vypustiť bodku za vetou a doplniť text „a správcovia
majetku (rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou).“
V Článku 7 ods. 1 vypustiť písm. a), doterajšie písm. b) nahradiť písm. a)
a doterajšie písm. c) nahradiť písm. b)
V Článku 7 ods. 3 zmeniť znenie textu nasledovne:
Prvý odsek: „Osoby uvedené v Čl. 1 ods. 4 týchto Zásad užívajúci obecný majetok na základe správy alebo iného zmluvného vzťahu, ktorý dočasne nepotrebujú na plnenie svojich úloh môžu tento vo výnimočných
a naliehavých prípadoch prenechať, zmluvou o nájme iným fyzickým
alebo právnickým osobám na dobu maximálne do 1 roka bez možnosti
opakovania.“
Druhý odsek: „V ostatných prípadoch o nájme majetku rozhoduje obecné zastupiteľstvo po prerokovaní v príslušnej komisii OZ. Osoby uvedené v Čl. 1 ods. 4 predkladajú návrhy na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať presnú špecifikáciu
majetku, účel, spôsob a čas užívania, výšku nájmu, práva a povinnosti
zmluvných strán a podmienky odstúpenia od zmluvy.“
V Článku 8 vypustiť celý odsek 2, doterajšie odseky 3 až 8 nahradiť
ods. 2 až 7, pričom v novom ods. 6 nahradiť koniec vety „... správca
nebytového priestoru postupuje podľa bodu 2. Čl. 8 týchto zásad.“ na
„... obec a osoby uvedené v Čl. 1 ods. 4 týchto Zásad postupujú tak, ako
keby sa uzatvárala nová zmluva.“
za: všetci
č. OcZ 2 – 25/2019 schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
obce Ľubietová na rok 2019 nasledovne : 08.03.2019; 31.05.2019;
23.08.2019, 25.10.2019, 13.12.2019;
za: všetci
Zuzana Kútna
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Rozdelenie okrskov pre jednotlivých poslancov
obecného zastupiteľstva je nasledovné
Ulica Huta, Huta cesta, Vápenica
Ulica J.J.Kmeťa súpisné čísla 74 -154, ulica Rôšt
Ulica Hrnčiarska, Záhradná, Vôdka
Ulica Debnárska, Na Tehelňu, E. Ruska
Ulica J.J.Kmeťa súpisné čísla 17-72, Záhumnie, Na Koleso
Nám. V. Dunajského, J. Kňazovického, Močilie
Ulica Mlynárska, Banícka
Ulica Zábava, Nová Zábava
Ulica Podlipa

Bc. Jana Majerová
Ing. Peter Sedláček
Katarína Resutíková – Mandyčevská
Miloš Sauka
Pavol Šimun
Ján Turčan
Bc. Zdeno Urva
Peter Kováč
Ing. Marián Benka

Prehľad stavu a pohybu obyvateľov obce Ľubietová
Ukazovateľ
Narodení
Zomretí
Prisťahovaní na trvalý pobyt
Vysťahovaní z trvalého pobytu
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12.

Stav k 31.12.2016
12
12
19
12
1211

Stav k 31.12.2017
10
9
28
26
1214

Stav k 31.12.2018
10
11
18
24
1207
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Ako ďalej priatelia?
Túto otázku sme si položili 13.
februára 2019 na pracovnom stretnutí investičnej komisie, ktorá bola
schválená na zasadnutí obecného
zastupiteľstva 7. januára 2019.
Členmi komisie sú všetci poslanci
obecného zastupiteľstva a hlavnou
náplňou ich práce je stanoviť si
hlavné priority rozvoja obce – investičné akcie, ich projektová príprava, realizácia a kontrola priebehu realizácie projektov a čerpania
finančných prostriedkov v súlade
s rozpočtom. Investičná komisia
úzko spolupracuje so stavebnou
komisiou a finančnou komisiou.
Predsedovia komisií pripravili
a predložili svoje návrhy, ktoré investičná komisia prerokovala. Po
zvážení sa poslanci dohodli na určitých akciách, ktoré by chceli zrealizovať v rámci možností v najbližšom období a počas štvorročného
volebného obdobia. Je toho veľa,
no pri dobrej vôli môže Ľubietová
napredovať a všestranne sa rozvíjať.
•	V súvislosti so zmenou zákona
o školskom stravovaní ( obedy
zadarmo) zväčšiť kapacitu školý(/1é32+ď$'
skej jedálne a kuchyňu tak,
aby
vyhovovala prísnym hygienickým
normám s kapacitou až do 300
obedov. Návrh na projektovú dokumentáciu už bol zadaný. Bola
podpísaná zmluva na projektovú
dokumentáciu vo výške schválených finančných prostriedkov.
•	Dokončiť okolie multifunkčného
ihriska – chodníky, lavičky, prí-

Čo poviete na takúto autobusovú
zastávku?
Zastávka je navrhnutá tak, aby sa jej vizuál
priblížil k zhotoveným za*UD¿FNêQiYUK]iVWDYND
stávkam na námestí. Zastávka má v jednej časti miesto na ukrytie pred
nepriaznivým počasím s lavičkou, v druhej časti je osadená informačná
tabuľa napr. História obce.
Navrhnutý materiál a aj samotné zhotovenie je navrhnuté tak, aby
sme vedeli využiť kapacity našej obce.
Navrhnutý materiál je základ - betónová tvárnica tehlovej farby
Konštrukcia - drevo s kombináciou oceľovej konštrukcie s povrchovými úpravami
Obvodové steny - drevená laťovka v kombinácii s polykarbonátom
*UD¿FNêQiYUK]iVWDYND
Strešná konštrukcia - drevené hranoly prekryté polykarbonátom
%2ý1é32+ď$'

PP

ý(/1é32+ď$'

%2ý1é32+ď$'
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strešok na prezlečenie, koleso,
úprava okolia klubu mládeže.
•	Keďže dlhodobo je nevyužitá
bývalá budova lesov, bol podaný
6
návrh na zriadenie sociálneho
podniku v priestoroch prízemia.
Poschodie prerobiť na turistickú
ubytovňu, ktorá by mohla v čase
núdze slúžiť aj obyvateľom obce.

•	Opraviť klub mládeže - vymeniť
okná, zatepliť, opraviť interiér.
•	Vybudovať v cintorínoch chodníky a osvetlenie.
•	Vytvoriť fond pre občanov
v núdzi.
•	Cyklotrasy – osadenie turistických máp a tabuliek s označením
prechodu na bicykloch.

Stav financií v Obci Ľubietová
ku koncu rokov 2016, 2017, 2018
PP

Obec Ľubietová

Spolu za účty

31.12.2016
32 237,58
174 004,54
17 514,81
80 000,00
32 593,07
336 350,00

31.12.2017
185 182,68
62 401,74
20 033,75
34 481,00
14 565,77
316 664,94

31.12.2018
33 543,49
102 482,10
19 615,55
14 684,22
18 530,89
188 856,25

Obecné lesy Ľubietová s.r.o.
Prima banka a.s.
Bežný účet
Sociálny fond
Termínovaný
ČSOB a.s.
Bežný účet
Sporiaci účet
Spolu za účty

160 329,50
2 589,23
0,00
20 212,83
52 554,41
235 685,97

226 592,22
11 300,00
50 000,00

134 966,27
11 300,00
50 000,00

1,41
287 893,63

196 266,27

Prima banka a.s.
VÚB a.s.

Bežný účet
Bežný účet
Podn.kanalizácia
Fond RaO
Rezervný fond

Obecná píla Ľubietová s.r.o.
Prima banka
Bežný účet
Sociálny fond
ČSOB
Spolu za účty

74 341,85
7 808,28
82 900,15

59 267,34
7 808,28
60 000,03
127 075,62

37 036,48
57 808,28
94 844,76

•	Zriadiť turistické Info-centrum
(TIC) s možnosťou zakúpenia
upomienkových predmetov, občerstvenie.
•	Oprava strechy na budove č. 5,
ktorá je aktuálne v prenájme ako
„Obchodík za rohom“. Zrenovovať zadnú časť budovy, ktorá sa
nachádza v školskom dvore.
•	Vybudovanie malého amfiteátra
v záhrade vedľa školy.
•	Výstavba nových zastávok v Hute,
na Zábave a na Píle, skrášlenie
obecného dvora, záhradku pri
obecnom dvore využiť na výstavbu trvalých trhových stánkov.
•	Vypracovanie projektu na rekonštrukciu (zateplenie) budovy č. 2
(pošta).
•	Vybudovanie prekrytia vedľa hasične pre účely parkovania hasičskej Tatry.
•	Oprava detského ihriska pod Klubom mládeže a kúpa nových posilňovacích strojov.
•	Dotiahnutie projektu WIFI s možnosťou namontovania kamier na
multifunkčnom ihrisku, v promenáde a na futbalovom ihrisku
z dôvodu ochrany majetku.
Samozrejme nápadov a projektov je viac. Nebuďme však
skromní a plánujme zrealizovať
všetko. Veď všetko, čo sa vybuduje, opraví, určite prispeje k rozvoju Ľubietovej. Čaká nás aj oprava
a zateplenie kultúrneho domu,
presťahovanie a modernizácia
obecnej knižnice, projekt na dažďovú kanalizáciu, v prípade záujmu vybudovať denný stacionár
pre dôchodcov. Nezabúdajme, že
toto všetko sa odvíja od finančnej
kondície našej obce.
Medzi rozpracované akcie, ktoré
treba dokončiť, patrí aj futbalové
ihrisko, kde sa už dlhšiu dobu trápime s celkovým vysporiadaním pozemkov pod ihriskom. Jednoznačne treba nájsť dohodu s vlastníkmi
pozemkov a previesť predmetné
pozemky do vlastníctva obce.
Malo by sa budovať a robiť pre
občanov, preto vás vážení spoluobčania aj toto cestou vyzývame
o predloženie nápadov, čo by sa
malo zlepšiť a urobiť. Určite nebude možné urobiť všetko naraz, no
môžeme si rozložiť realizáciu projektov aj na niekoľko etáp.
Pevne veríme, že cesta, ktorú
sme si spoločne vybrali je tá správna a so starostom nájdeme aj jej
spoločný smer. Naše vízie sú možno
odvážne, ale hovorí sa, že „Odvážnemu šťastie praje“. Myslíme si, že
to šťastie budeme potrebovať.
Poslanci obecného zastupiteľstva
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Hrozba prišla na Hromnice
Opäť sme v obci mali povodňovú
situáciu, ktorá vznikla neočakávane
už vo februári. V sobotu 2. 2. 2019
okolo 22.00 hod. sa vo vodnom toku
Hutná v hornej časti obce dala do
pohybu ľadová pokrývka nahrubo
zapadaná snehom a zastavila sa cca
200 metrov v kritickom mieste nad
priepusťami pod zosuvom. Bolo to
šťastie v nešťastí, pretože keby tá
masa ľadu a snehu upchala priepuste, tak by bol dolný koniec komplet
vytopený. Vznik tejto mimoriadnej
udalosti vyvolalo výrazné oteplenie
a dážď. Nazhromaždená masa ľadu
a snehu vysoká skoro 2 metre siahala až za most, ktorým sa prechádza
na Rôšt. Situácia bola nebezpečná
a ohrozenie vysoké.
To bol v krátkosti opis toho, čo sa
stalo a riziká vyplývajúce z daného
stavu. Teraz sa vyjadrím k postupu
a spôsobu, akým sa v obci riešili povodňové zabezpečovacie práce, aj
v súvislosti s článkami, ktoré boli na
túto tému publikované v Ľubietovských novinách. Na riešenie povodňovej situácie máme v obci zriadený
odborný orgán, povodňovú komisiu
obce, ktorej predsedom je starosta
obce. Obec má k dispozícii Povodňový plán, v ktorom je popísané ako
sa má postupovať pri riešení povodňovej situácie. No tak ako aj v prípade povodne v máji 2017, tak aj teraz
sa ukázalo, že predsedu povodňovej
komisie Povodňový plán k ničomu nezaväzuje. Napriek tomu, že
v uvádzaných článkoch je podrobne
popísaný postup, ktorý je v záujme
ochrany života, zdravia a majetku
obyvateľov obce, potrebné záväzne
dodržať. Predseda povodňovej komisie je povinný zvolať povodňovú
komisiu, vzhľadom na aktuálnu situáciu vyhlásiť príslušný stav povodňovej aktivity a informovať o tom
zákonom stanovené subjekty, predložiť hlásenie o vzniku mimoriadnej
udalosti odboru krízového riadenia
okresného úradu, vydať príkaz na
vykonanie povodňových zabezpečovacích prác atď. Toto všetko sa
musí urobiť v čo najkratšom čase
po vzniku mimoriadnej udalosti,
v tomto prípade hroziacej povodne.
No žiaľ, v inkriminovanom čase sa
neurobilo nič a vzhľadom na možný
ďalší vývoj situácie to mohlo mať
katastrofálne následky. Na začiatku
bol dobrý úmysel, skúsiť to vyriešiť
vlastnými silami a prostriedkami
obce. Bol zvolaný Dobrovoľný hasičský zbor, jeho veliteľ vykonával
činnosti pri zabezpečovaní povodňových záchranných prác v súlade
s pokynmi starostu obce, vlastníci
vecných prostriedkov (bagrov) boli
vyzvaní na ich poskytnutie pri vykonávaní povodňových zabezpečo-

vacích prác (v krátkom čase prišli
na miesto zásahu s mechanizmami

tak prakticky ako keby sa nič nesta-

Februárová povodňová
situácia
lo a ani nič neurobilo.
III. stupeň po-

Ľadová masa nedeľa ráno 3. 2. 2019
páni Kanďár a Medvec). Behom hodiny však bolo jasné, že vlastnými
silami a prostriedkami nie je možné
situáciu vyriešiť. Až okolo polnoci
veliteľ DHZ volal na operačné stredisko HaZZ, odkiaľ sa správca vodného toku dozvedel, že v Ľubietovej
vznikla povodňová situácia a oznámil, že situáciu príde riešiť na druhý deň. Na to aby pri prišli situáciu
riešiť okamžite mal byť pre územie
obce vyhlásený minimálne II. stupeň povodňovej aktivity a vydaný
príkaz na vykonanie povodňových
zabezpečovacích prác. Upozorňujem, že nakoľko nebol vyhlásený
žiadny stupeň povodňovej aktivity,

vodňovej aktivity bol vyhlásený až
v nedeľu o 07.00 hod., čiže ako sa
ľudovo povie, prišli sme s krížikom
po funuse. Neviem, ako chce starosta uhradiť výdavky na povodňové
zabezpečovacie práce, vykonané
medzi 22.00 hod. v sobotu a 07.00
hod. v nedeľu, ktoré sú vyplácané
štátom z rezervného fondu na to určeným. Pravdepodobne sa tým zaťaží rozpočet obce, čo je v takomto
prípade neprípustné a rieši sa to zosobnením výdavkov. Je tu samozrejme tiež možnosť, že benevolencia
štátnych orgánov umožní uhradiť
výdavky štátom aj pri nedodržaní
stanovených pravidiel. Povinnos-

Ľadová masa nedeľa ráno 3. 2. 2019

ťou, povodňovej komisie je tiež zabezpečiť stravovanie a pitný režim
pre ľudí vykonávajúcich povodňové
práce. Nakoľko povodňová komisia
zvolaná nebola, nemal to kto zabezpečiť a stravovanie a pitný režim
pracovníkom povodia Hrona bolo
spontánne poskytnuté u Chládekov
a u Korduličov.
Z toho, čo bolo uvedené je zrejmé, že vidieť starostu na mieste zásahu ešte neznamená, že všetko je
v najlepšom poriadku. Úlohou starostu obce ako predsedu povodňovej komisie je plniť úlohy v zmysle
štatútu povodňovej komisie obce.
Jeho riadiaca činnosť spočíva vo vydávaní príkazov na vykonanie opatrení navrhovaných povodňovou
komisiou, ktorá kontroluje vykonávanie povodňových prác. Fyzicky
na mieste zásahu riadi povodňové
práce veliteľ zásahu.
Na záver. Starosta v pozícii predsedu povodňovej komisie nezložil reparát z riadiacej práce počas
povodňovej situácie v máji 2017.
Šanca na ďalší reparát žiaľ určite,
skôr alebo neskôr príde a starosta
bude mať šancu dokázať, že dokáže
spolupracovať a profesionálne riešiť ochranu pred povodňami v obci.
Pocit žiť v bezpečnom prostredí je
pre ľudí to najdôležitejšie a je to
absolútna priorita pred všetkým
ostatným. A zopakujem to, čo som
už raz napísal. Ak si to niekto v orgánoch obce neuvedomuje a nemieni
sa s tým stotožniť, tak tam nemá čo
robiť. Účelom článku je objektívne
zhodnotenie povodňovej situácie
a spôsobu, akým sa riešila. Výhrady
voči spôsobu riešenia treba chápať
ako konštruktívnu kritiku a nie ako
útok na osobu starostu. Sú to tak
vážne veci, že rozumný človek by to
takto mal pochopiť.
Mgr. Ivan Chládek
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Deň zeme
Deň Zeme je venovaný Zemi,
ktorý sa každoročne koná 22.
apríla. Pripomíname si ho od
roku 1970 a vznikol ako reakcia
na poškodzovanie životného
prostredia. Prvý Deň Zeme bol
oslávený v San Francisku. Propagácia spojená s týmto sviatkom
si dala za cieľ preniesť otázku
ekológie do politických kruhov.
K Amerike sa pripojil aj zvyšok
sveta až v roku 1990 a 22. apríl
sa stal Medzinárodným dňom
Zeme. Čoraz viac si teba uvedomovať, že zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné a je potrebné
venovať sa otázkam životného
prostredia a prostredníctvom
spoločného úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí
a tvorov žijúcich na Zemi. Svojimi
aktivitami výrazne zasahujeme
do prírody a sveta okolo nás
meníme štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme mokrade,
lúky a ostatné cenné biotopy,
odstraňujeme brehové porasty,
znečisťujeme prírodu odpadom.
Prehodnoťme svoje správanie
ku krajine ak svojmu životnému
prostrediu.
Veď kto z nás by nechcel žiť
v čistom, nezamorenom a príjemnom prostredí?
Chrániť dary Zeme sa oplatí!

Ľady sa pohli

Potok po čiastočnom uvoľnení

Stroj v akcii

„Pozrite sa hlboko do prírody
a potom všetko pochopíte lepšie“. Albert Einstein
J. M.

Kultúrna a školská komisia a FSk Debnár
vás pozýva na

besedu spojenú s autogramiádou
a predajom kníh
Kde: Kultúrny dom v Ľubietovej
Kedy: 23. apríla 2019 o 17.00 hod.

Jozef Banáš

Čas na obed

Všetci sme sa tešili, že konečne
prišla zima ako sa patrí. Napadlo
veľa snehu, začala lyžovačka a konečne aj primrzlo a deti sa mohli začať korčuľovať. No počasie je mnohokrát vrtkavé a zmení sa v jednom
okamihu. Tak sa stalo aj v Ľubietovej
paradoxne na Hromnice 2. februára
2019. Namiesto silného mrazu prišlo veľké oteplenie a dážď. To neveštilo nič dobré a ja som intuitívne už
v piatok upozornila na možné problémy v prípade, ak sa odtrhnú ľady
a zastavia sa na dolnom konci. Moja
intuícia ma nesklamala. Ľady, ktoré
sa odtrhli, narobili približne o 21.40
hod. poriadny hluk a na Rôšte sme
postávali na rovné nohy. Behom pár
minút zatarasili celý potok v dĺžke
200 metrov do výšky 1,20 m. Ľad,
ktorý sa zmiešal so snehom vytvorili na potoku nepriepustnú zátku.
Čo robiť? Pomôžeme si sami alebo
budeme potrebovať pomoc ďalších
záchranných zložiek? Vyzeralo to
beznádejne aj po príchode p. Mikiho Kanďára a Tomáš Medveca s bagrami. Robili čo sa dalo, no nestačilo to. Neostávalo nám nič iné, len
nejako prečkať noc. V nedeľu doobeda sme sa dočkali pomoci vodohospodárov, ktorí mohli zasiahnuť
až po vyhlásení 3. alebo 2. stupňa
povodňovej aktivity a po obhliadke
postihnutej oblasti rozhodli o použití techniky na odstránenie ľadovej
smršte z potoka, aby sa zabránilo
ďalším škodám.
Chcem sa poďakovať za seba, ale
aj za obyvateľov dolného konca
a Huty za ochotu našich spoluobčanov pomôcť v kritickej chvíli, aj vodohospodárom, ktorí pracovali bez
prestávky na odstraňovaní ľadového nánosu až do večerných hodín.
Pomáhali sme si navzájom a dostalo sa nám Ľubietovčanom aj pochvaly, že sme boli veľmi ústretoví,
postarali sme sa o nich a s takými
ľuďmi, ako sa stretli v Ľubietovej sa
nestretávajú.
Ďakujeme.
Jana Majerová

Vážení spoluobčania
Srdečne vás pozývame
na divadelné predstavenie
DOS Ráztočan s názvom

„BISŤU DEDINA
– VOĽBY“

„Tajomstvo šťastia spočíva v tom, aby sme dávali a nie brali“

Kde: Kultúrny dom Ľubietová
Kedy: 7. apríla 2019 o 17.00 hod.
Vstupné: 1 €

Vstup voľný

Tešíme sa na vašu účasť.
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Činnosť komisie životného prostredia
Komisia ŽP pracuje ako poradný
orgán starostu obce a poslancov
OcZ v zložení Ing. Peter
Sedláček, Katarína Resutíková Mandyčevská, Mgr. Ivan Chládek
a Ivan Debnár. Hlavnou úlohou
komisie je aktívne sa podieľať na
tvorbe a ochrane ŽP, riešiť širokú
problematiku v odpadovom
hospodárstve, ako aj ďalšie,
nemenej dôležité úlohy.
Jednou z prioritných úloh pre
komisiu je riešenie problematiky
povodní. Tento problém nás trápi v podstate každý rok, no podľa
môjho názoru, nevenuje sa mu zo
strany vedenia obce patričná pozornosť. Pri riešení takýto situácií
sa nemôžme spoliehať na to, že
aj keď chaoticky, ale „nejako to
vyriešime“, musíme byť všetci pripravení a každý musí reagovať tak,
ako sa vyžaduje. Povodeň nie je len
situácia, keď sa už stane a treba ju
riešiť. Povodeň začína dávno predtým – preventívnymi opatreniami
na minimalizovanie jej následkov,
škôd na majetku ľudí a prípravou
ľudí zodpovedných za riešenie krízových situácií. Príspevkom našej
komisie sú navrhované konkrétne
administratívne aj praktické opatrenia, vrátane aktívnej pomoci pri
aktualizácii a spracovaní potrebnej
dokumentácie a zabezpečenia školenia, ktoré treba urobiť čo v najkratšom čase, pretože aj keď už
povodeň z topenia ľadu tohto roku
zrejme nehrozí, čoskoro môžu prísť
búrky z tepla, prívalové dažde...
Ďalšou veľkou úlohou ktorú riešime, je problematika odpadu. Aj keď
si myslím, že sme túto problematiku
nezanedbali a v minulom volebnom
období sme jej venovali veľa času
a úsilia, napriek našim aktivitám,
želané výsledky tak, ako by sme si
ich predstavovali, nevidieť - čo nás
určite neuspokojuje. Ani v separovanom, ani v ostatnom komunálnom,
a ani v drobnom stavebnom odpade.
Množstvá správne vyseparovaného
odpadu nerastú, naopak, množstvá
ostatného odpadu neklesajú, ale
v porovnaní s minulosťou sú na približne rovnakej úrovni.

Separovaný odpad

Čo sa týka separovaného (triedeného) odpadu, v súvislosti s nadobudnutím platnosti nového zákona
o odpadoch máme organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá
zabezpečuje odvoz, spracovanie
a ďalšie využitie separovaného
odpadu. Podľa počtu obyvateľov
by mala táto OZV prideliť obci potrebný počet kontajnerov na každý
druh separovaného odpadu. No

keď sme sa dozvedeli, koľko kontajnerov v zmysle zákona môžu
dať do obci, prišli sme na to, že ten
počet zďaleka nepostačuje. Okrem
možno neefektívneho vynaloženia
finančných prostriedkov na prístrešky, ktoré by sa minuli účinku,
to bol tiež jeden z dôvodov, prečo
sme upustili od sľubovanej a plánovanej výstavby prístreškov na
tieto kontajnery. Ďalším dôvodom
je, že sme sa zhodli na tom, že pre
našu obec je z hľadiska určitého
„komfortu“ a „pohodlia“ najvýhodnejší vrecovaný zber separovaného odpadu – ľudia nemusia hľadať
kontajner a nosiť odpad na vzdialenejšie miesta od svojho bydliska,
jednoducho správne vyseparovaný
odpad vyložím vo vreci v deň zberu
pred dom a o ostatné je postarané.
Tu chcem zdôrazniť pojem „správne
vyseparovaný odpad“. Znamená to
nielen to, že odpad (plasty, papier,
sklo, kov...) bude v osobitných vreciach (olej z domácnosti v nádobe),
ale aj to, že odpad musí byť „čistý“,
teda zbavený všetkého, čo tam nepatrí, hlavne zvyškov potravy a nápojov. Z hľadiska zaberaného objemu, je vhodné z fliaš vytlačiť vzduch
stlačením a uzatvorením uzáveru,
resp. pri plechovkách je vhodné ich
stlačiť. Dlhšie sa hovorí o zálohovaní plastových fliaš a plechoviek.
Z môjho pohľadu by to určite pomohlo, preto túto snahu štátu treba
len privítať. Snahou obce bude čo
najlepšie zabezpečiť občanov zbernými vrecami v dostatočnom množstve. Občan si ich môže vyzdvihnúť
na obecnom úrade, resp. starším
občanom na požiadanie prinesú
vrecia domov pracovníci obce. Se-

parovaný odpad sa zbiera spravidla
1x za mesiac, podľa vypracovaného
harmonogramu. Pred odvozom na
spracovanie je takto vyzbieraný odpad sústredený na mieste, no podľa
názoru mnohých, nie na vhodnom
mieste, nakoľko sa jedná o dvor pri
zdravotnom stredisku. Preto je potrebné sa vážne zaoberať myšlienkou vybudovania zberného dvora.
Je spracovaný projekt, máme aj
miesto, stačí už len maličkosť – finančné prostriedky.
Na tomto mieste by som chcel
informovať aj majiteľov psíkov. Pri
prechádzkach so svojimi štvornohými miláčikmi ste ako majitelia
zodpovední nielen za to, že psík
nikomu neublíži a vediete ho na
primeranej vôdzke, ale aj za jeho
prípadný „náklad“, ktorý nechá na
ulici. V takom prípade majiteľ psíka má povinnosť toto zlikvidovať
do sáčka, ktorý si nesiete so sebou
na prechádzku. Sáčky dostanete na
požiadanie na obecnom úrade.

Veľkoobjemový odpad, BIO
odpad a drobný stavebný
odpad

V každej domácnosti sa občas
nájde niečo väčšie, čo sa neseparuje, čo sa nezmestí do kukanádoby,
resp. odpad z búracích prác vznikajúcich pri rekonštrukcii našich
domácností. V prípade väčšieho
množstva veľkého odpadu, napr.
pri vypratávaní budov, je povinnosťou občana objednať si kontajner
a odpad na vlastné náklady dať ho
odviezť a uložiť na oficiálnu skládku. V prípade menšieho množstva
sú pravidlá nastavené tak, že je
možné po dohode s pracovníkom

obce ho odviezť do veľkokapacitného kontajnera pri ČOV-ke v Hute,
kde ho tento pracovník od vás prevezme, stanoví hmotnosť odpadu
a občan ako pôvodca odpadu pôjde na obecný úrad zaplatiť patričnú sumu. Problém je ale v tom, že
vzhľadom na zabezpečenie vstupu
do priestoru ČOV vozidlám, funguje to len po dohode s pracovníkom,
kedy môže občan odpad priviezť.
Potom už pravidlá nefungujú, čo
má za následok, že po veľmi krátkej
dobe po vyprázdnení kontajnerov
sa opäť naplnia v rekordne krátkom
čase, čo má samozrejme vplyv na
konečné náklady za odvoz odpadu
a tieto náklady znáša obec, čo je
neprípustné.
Podobne je to aj s drobným stavebným odpadom. Aj tu sme občanovi umožnili legálne sa ho zbaviť
v bývalom lome na Flôse, aj tu sme
stanovili rovnaké pravidlá, rovnaký
postup odovzdania odpadu, no pravidlá končia odovzdaním kľúčika od
rampy.
Na pomoc pri likvidácii BIO odpadu sme v minulom volebnom
období občanom darovali jednoduchý skladací kompostér. Je síce
drevený, nevydrží toľko čo umelohmotný, no aj keď veľa ľudí už
dávno kompostovalo, cieľom bolo
tiež ukázať a naučiť ostatných, ktorí
z rôznych dôvodov ešte nekompostovali, že veľká časť odpadu sa dá
kompostovať, tento potom využiť
vo vlastných záhradkách. Tým sa
tiež významným spôsobom znižuje
množstvo odpadu, ktoré by nemalo
skončiť v kukanádobe.

Ostatný komunálny odpad

Do tejto kategórie by sa mal dostať už len ten odpad, ktorý nemožno viac vyseparovať. Nesmie tam
byť papier, sklo, plasty, kovy, zelený
odpad zo záhrad, štrk z cesty... Na
začiatku som napísal, že „množstvá
správne vyseparovaného odpadu
nerastú, naopak množstvá ostatného odpadu neklesajú, ale v porovnaní s minulosťou sú na približne
rovnakej úrovni“. Práve v tejto vete
treba hľadať pointu. Cieľom nás
všetkých by malo byť to, aby našou
snahou, zodpovednosťou a správnou separáciou sa objem separovaného odpadu zvyšoval a v kukanádobách skončilo čo najmenej
odpadu, teda len ten odpad, čo tam
naozaj patrí. Na záver uvediem len
dve čísla. EÚ a štát nás tlačí do takého stavu, aby sme v krátkej budúcnosti vyseparovali viac, ako 60%
odpadu. My v Ľubietovej sa približuje k polovici, teda možno k 30%.
Poďme sa zlepšiť.
Ing. Peter Sedláček
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Poznanie minulosti

Prázdninová nálada

Beseda s p. Vladimírom Strmeňom a pl. Jánom Pacekom
Školský vzdelávací program základnej školy Komunikácia v regióne, región v komunikácii okrem
iných úloh plní aj funkcie kultivovania historického vedomia žiakov ako
celistvých osobností. Ide o postupné poznávanie takých historických
udalostí, javov a procesov v čase
a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli
sa do obrazu našej prítomnosti.
V procese výučby na základnej škole
sa kladie osobitný dôraz na dejiny
19. a 20. storočia preto, lebo v nich
môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov
i problémov. Vedieme žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu
prítomnosti ako súčasti rozvíjania,
korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia.
Medzi historické medzníky, ktorým
venujeme pozornosť v konkrétnych

Výsledky
celoslovenského
testovania žiakov
5. ročníka ZŠ
Do 5. ročníka 1. septembra
2018 nastúpilo 17 piatakov.
Z toho sú 3 žiaci zo školy v Lučatíne, 4 žiaci zo Strelník a ostatní zo
školy v Ľubietovej. Prvou vážnejšou skúškou úrovne osvojenia ich
vedomostí bolo testovanie z matematiky a slovenského jazyka
a literatúry, ktoré sa uskutočnilo
21. novembra 2018. V bežnej
triede základnej školy sa vzdelávajú žiaci s rôznymi schopnosťami, možnosťami vzdelávania, ako
aj začlenení žiaci.
Výsledky testovania: Matematika - priemerná úspešnosť školy
68,4% /celoslovenský priemer
59,3 %/. Slovenský jazyk a literatúra - priemerná úspešnosť
školy 63,1 % /celoslovenský
priemer 58,4 %.
Mgr. Monika Boboková

		

činnostiach patrí Slovenské národné
povstanie. Žiaci pod vedením svojich
učiteľov tvoria o danom období projekty, zapájajú sa do rôznych literárnych a výtvarných súťaží s tematikou
odboja proti fašizmu. Škola v spolupráci so Základnou organizáciou
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov zorganizovala exkurzie
do koncentračných táborov v Osvienčime a v Seredi, do Pamätníka v Nemeckej, do partizánskych bunkrov
v Pohronskom Bukovci, do Pamätníka SNP v Banskej Bystrici, cintorínov
padlých v Martine, vo Zvolene, v Bratislave. Každoročne sa stretnú generácie nielen na Kaliští, ale aj pri kladení
vencov pri pamätníkoch v Ľubietovej
pri príležitosti oslobodenia obce.
Tento školský rok sme poznanie
žiakov o SNP obohatili besedou
s priamym účastníkom bojov pánom
Vladimírom Strmeňom, ktorá bola
20. 2. 2019 v priestoroch obecného
úradu. Jeho rozprávanie, ako aj rozprávanie plukovníka Jána Paceka,
predsedu oblastného výboru SZPB,
bolo pre všetkých zaujímavé a stretnutie bolo navzájom obohacujúce.
Záver stretnutia sme venovali bývalej pani učiteľke, predsedníčke ZO
SZPB Mgr. Milene Vachovej, ktorej
sme poďakovali za spoluprácu.
Ďakujeme za inšpirácie a tešíme
sa na ďalšie spoločné aktivity.

Karneval
Odchod na jarné prázdniny si deti
z materskej a základnej školy spríjemnili karnevalovou zábavou. Ráno
ich pri vchode vítali pani upratovačky Cuky a Luky a pán školník, ktorý
spadol do vápna. O ôsmej sa z autobusu vyrojili strigy, trpaslíci, piráti,
rôzne druhy zvierat, šašovia, kostlivci... Potom začalo netradičné vyučovanie. Vyučovali pirátky, farmárky,

Víťazi karnevalu

policajti, požiarnici, kovboji, tigre,
škriatkovia... Veselá zábava sa v telocvični začala pre deti z materskej
školy a mladších žiakov. Tancovali
a súťažili ostošesť. Potom sa k nim
pridali aj starší žiaci a promenáda
všetkých masiek sa mohla začať.
Žiaci si vytipovali najlepšiu masku
za každú triedu. Potom sila potlesku
všetkých účastníkov karnevalu rozhodla o víťazných
maskách. Pop corn
– Šimonko Benč
z 2. triedy, kominár
– Samo Hraško zo
7. triedy a väzeň –
Markétka Majerová
zo 6. triedy.
Dúfame,
že
chrípka sa veselých masiek zľakla
a jarné prázdniny
si všetky deti užijú
v zdraví.

Pripravujeme
• Jarné trhy výrobkov žiakov a detí školy: 11. apríl 2019
•K
 ultúrny program v kultúrnom dome pri príležitosti Dňa matiek:
12. máj 2019
Informácie o zápisoch: Zápis do 1.ročníka základnej školy: 10. apríl
2019 o 15,00 hod. v základnej škole. Zápis do materskej školy: 25. apríl
2019 od 15,00 hod. do 17, 00 hod. v materskej škole.

Spomienky na snehové kráľovstvo
Lyžiarsky výcvik detí materskej
školy a žiakov základnej školy sa
konal od 23. do 30. januára 2019.
Perinbaba sa postarala o jed-

Naši lyžiari

nodňové predĺženie, lebo v pondelok nasnežilo toľko, že cesta na
Králiky bola neprejazdná. V rozprávkovo zasneženej krajine sa pod
vedením profesionálnych inštruk-

torov učilo lyžovať 10 predškolákov
a 22 detí z 5. a 6. ročníka. Záverečné
preteky zvládli všetci lyžiari úspešne. Za svoju snahu si odniesol každý zlatú medailu.

Rad radom húsky
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Všimli sme si
Už dlhšiu dobu sa starší obyvatelia
Huty sťažovali na problémové vystupovanie a nastupovanie do autobusu
na autobusovej zastávke z dôvodu
veľkého prevýšenia cesty z Huty. Riešenie sa našlo, zastávka je umiestne-

ná vyššie. Zatiaľ sú na ostrovčeku položené panely a čaká nás dokončenie
podložia, spevnenie plochy a výstavba novej autobusovej zastávky.
V Hute na križovatke do Vápenice
sme na podnet občanov dokončili

Na križovatke bol premiestnený
stĺp telekomunikačného vedenia
a tiež prekrytý potôčik Vápenica

prekrytie jarku z Vápenice, ktorého
rozšírenie mohlo spôsobiť nečakané
problémy, pretože je v priamej blízkosti autobusovej zastávky. Teraz nad
jarkom vznikla plocha, na ktorej bude
ešte treba dokončiť zemné úpravy.

9

Aktivity občanov
Pomaly končí zima, doznievajú
posledné mrazíky a my už netrpezlivo čakáme na prvé jarné upratovanie. Mnohí občania už upratujú
cesty po zimnom posype a nečakajú, že to niekto urobí za nich.

Autobusová zastávka Huta cesta

Multifunkčné ihrisko
V decembri 2018 po prichystaní
plochy pod multifunkčné ihrisko
sa začalo s prácami na jeho kompletizácii. Počasie nám veľmi neprialo, no s prácami sa pokračovalo
i napriek zime, vytrvalým dažďom
a sneženiu. Multifunkčné ihrisko
s osvetlením sa podarilo do konca
roka dokončiť. Okolie ihriska nám
však ostalo nedokončené. Treba odpratať zostatky stavebného materiálu a dokončiť celé okolie. Až jarné
mesiace však ukážu, či sa neobjavia

chyby, ktoré by zhotoviteľ stavby
mohol opraviť v lehote reklamácie.
Len čo udreli prvé mrazy, nové ihrisko dostalo zabrať, a to ľadovou
plochou. Je pravda, že už dlhé roky
sa na tom mieste robilo v zimných
mesiacoch klzisko. Čo to však urobí s novým poťahom? Pevne veríme, že nové multifunkčné ihrisko,
ktoré obec stálo nemalé finančné
prostriedky bude dlhé roky slúžiť
deťom a mládeži Ľubietovej a nedovolíme si ho zničiť.

Rekonštrukcia
obecného úradu
Pred časom sme vám priniesli
informácie o priebehu rekonštrukcie priestorov obecného úradu
v prízemí i na poschodí. Začalo sa
s obnovou WC, kuchynkou a chodbou na poschodí, pokračovalo sa
celkovou rekonštrukciou priestorov
na prízemí (WC, denná miestnosť
pre zamestnancov, podrezanie múrov proti vlhkosti, položenie novej
dlažby, oprava fasády, nové elektrické vedenie. V roku 2018 bola
premiestnená muzeálna miestnosť
na prízemie (bývalá kuchyňa a pri-

ľahlé miestnosti). V decembri 2018
sa v rekonštrukcii pokračovalo znižovaním stropov, výmena osvetlenia a na poschodí predelením zasadačky na dve menšie miestnosti.
Jedna z nich má slúžiť ako archív
a druhá ako malá zasadačka. Z bývalej muzeálnej miestnosti sa stala
veľká zasadačka, ktorá by mala začať slúžiť aj ako obradná miestnosť.
Poslednou prerábanou miestnosťou
je bývalá kuchynka a ohlasovňa. Ak
sa dozvieme, komu a načo bude slúžiť, budeme vás informovať.

Rekonštrukcia kuchynky
a miestnosti na hlásenie

Veľká zasadačka

Multifunkčné ihrisko a klzisko na
Kolese
Za všetkých korčuliarov ďakujeme ochotným občanom, ktorí sa
postarali o ľadovú plochu.

Takto by to
vyzerať nemalo

Denne odchádzame z obce za
prácou, k lekárovi, či len tak do
mesta a denne sa vraciame tou istou cestou späť domov. Neteší nás
však, čo pred vstupom do obce
mnohokrát vidíme. Keby to bolo
len raz, ale opakuje sa to v pravidelných intervaloch. Vítajú nás
vyhodené smeti popri ceste pred

Flôsom. Týmto nechcem kritizovať
zamestnancov obce za nečinnosť,
lebo riadia po nezodpovedných ľuďoch celú dolinu, ale apelujem na
všetkých obyvateľov našej obce,
ako aj na tých, ktorí Ľubietovou len
prechádzajú, aby neznečisťovali verejné priestranstvá a nevyhadzovali
smeti, kde sa im to hodí.
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Vážení občania, priatelia prírody a poľovníctva
Zimu mám veľmi rád, je to čas
spoločných poľovačiek, stretnutí
s priateľmi poľovníkmi. No keď
nastane čas, že za brieždenia začnú
štebotať vtáky svoju predjarnú
pieseň, už sa veľmi teším.
Zver už má dlhé zimné obdobie
za sebou. Najhoršia je v tomto období pre ňu vysoká snehová pokrývka v kombinácii s hlbokým mrazom. Vtedy sú im nápomocné naše
krmelce naplnené voňavým senom,
ktoré im chystáme v lete. Chodíme
im ho vykladať do jaslí v plánovaných službách, v piatich pracovných
skupinách a pomáhajú nám pri tom
aj deti z poľovníckeho krúžku.

Lovu zdar!
Keď už kopnejú južné slnečné
svahy, chystajú sa na svadobné
piesne naše najväčšie kurovité
vtáky - hlucháň a tetrov, králi hôr
„jelene“ začínajú zhadzovať svoje
ozdoby – parohy, aby im mohli narásť nové, mohutnejšie, krajšie ako
mali pred tým. Aj medvede opúšťajú svoje zimné brlohy. Pre nás
poľovníkov, milovníkov prírody
nastal čas zhodnotenia roka, lebo
poľovnícky rok trvá od 1. apríla do
31. marca.
Čo sa týka poľovnej starostlivosti a lovu, ukončili sme našu sezónu
k spokojnosti. Pomohli nám k tomu
aj noví členovia, ktorých sme prijali
do nášho cechu. V minulom roku sa
nám podarilo od obce vybaviť prenájom časti plavárne a priľahlých
vonkajších priestorov. Začali sme
priestory postupne zveľaďovať, aby
sme ich mohli užívať. Vonkajší areál
už sme aj využili pri slávnostných
nástupoch na spoločných poľovačkách, za účasti trubačov s lesnými
rohmi. Jednu z miestností by sme

chceli vybaviť rôznymi exponátmi
pre výučbu lesnej pedagogiky, prácu s deťmi a zároveň bude slúžiť na
naše stretávania sa. Za ochotu poskytnúť nám tieto priestory, pánovi
starostovi a obecnému zastupiteľstvu, ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

Zabudnuté
studničky
Našim plánom v minulom roku
bolo aj obnoviť zabudnuté studničky. V spolupráci s našou obcou
a obecnou pílou sme to úspešne
zvládli. Spoločne sme ich zatiaľ
obnovili dvanásť. Spomeniem len
niektoré z nich: Pod Veprom, vo

Deti z poľovného krúžku pri krmelci

Vajdove, Valachovo, Pažerák, Pod
Okrúhlym, pod ihriskom na Strelníkoch. Tieto studničky budeme
otvárať 31. marca 2019. Hľadáme
ešte aj ďalšie, ktoré boli aj v minulosti používané a dodnes majú
dobrú výdatnosť prameňa vody. Budeme otvorení každému dobrému
nápadu na studničku aj zo strany
občanov obce Ľubietová, Strelníky
a Povrazník.
Aj v minulom roku sme pracovali
s našimi deťmi a mládežou. V Krúžku mladých priateľov poľovníctva
sme museli vzhľadom na veľký
počet prihlásených vytvoriť dve
skupiny starších a mladších žiakov.
V súťaži, na ktorej sme sa zúčastnili
v okresnom kole, sme v silnej konkurencii obsadili 2. miesto, v zložení Lujza Dobošová, Šimon Majer,

Adam Bátory. V budúcnosti musíme
už rozmýšľať aj nad novým zložením družstiev, lebo starí „harcovníci“ nás za chvíľu opustia.
V regióne sa naše poľovné združenie prezentuje chutným divinovým gulášom, ktorý sme varili na
Dňoch obce Povrazník a na Michalskom jarmoku v Ľubietovej a v tomto roku sa chystáme aj na Dni obce
Strelníky.
Tento rok bude pre naše združenie tak trochu slávnostný, a to z dôvodu 25. výročia vzniku poľovného
združenia. Preto by sme chceli širokej verejnosti prezentovať našu
činnosť v najkrajšom jesennom
poľovníckom čase na Michalskom
jarmoku.
Ing. Ján Doboš
predseda PZ Rúbane Ľubietová

Brigádnická činnosť detí z poľovného krúžku
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Slovenský vlastenec a mučeník
za práva slovenského ľudu
Jozef Messerschmidt bol jednou
z osobností našej obce, ktorý
si zasluhuje našu pozornosť
a spomienku. Tento rok si
pripomíname 144 rokov od
jeho narodenia, preto vám milí
čitatelia chceme prostredníctvom
Ľubietovských novín, ale aj
v ďalších vydaniach novín v tomto
roku priblížiť jeho život.

Jozef Messerschmidt 1875 - 1931

Jozef Gregor-Tajovský

Jozef
Messerschmidt
Do rodinnej Bibliji Swaté z roku
1772 zapísal sa otec takto: Ja Paulus
Meszerschmidt narodiu som sa roku
1813 dňa 18-steho februára. Pred
ním zapísaní sú predkovia od počiatku 18. storočia všetko pekným
písmom, biblickou rečou, češtiacou
slovenčinou.
Meno rodu je nemecké, ale zo
zbytku starootcovskej knižnice,
roztratenej po rodine je zrejmé, že
ľubietovskí Messerschmidtovci žili
kultúrou československou už v XVI.
storočí. Zachovali sa v rodine celé
alebo poškodené knihy (len čo som
mal ja v rukách): Postylla z roku
1592, i náboženská kniha veľkého
formátu z roku 1742, Kuzmányho
nábožné knihy a viac menších.
Otec Pavel bol poslaný ako chlapec na maďarčinu do Gemera, ale
maďarsky do smrti (1908) hovoril
slabo, no v maďarizačnej ére pustil
sa po prúde. Aspoň v meste a stolici. Inak bolo doma, v rodine. Vyučil
sa za stolára, i robil remeslo asi do
40. roku svojho. Ale časť dedičného
majetku a časť, ktorú vyženil s roľníckou dcérou Zuzanou Lackovou,
umožnili mu remeslo nechať a oddať

sa službe cirkevnej a obecnej. Stal
sa cirkevným kurátorom a obecným
gazdom, váženým faktorom v Ľubietovej. V týchto úradoch konal svoje
povinnosti príkladne až do smrti celých 30 rokov. Dietok sa im narodilo
10. Dve umreli maličké, 8 odchovali.
Boli to dcéry: Zuzana, Emília, Anka
a Málika. Synovia Paľko, Janko, Ondro a Jožko. Synovia pomreli vo veku
40 – 50 rokov, okrem nášho Jožka.
Jožko náš doniesol si meno sám.
Narodil sa 18. marca 1875. Otec
Jožkov bol všeobecne vážený a autorita. Zalomil hlavu, pomyslel a už
bolo – nie, tak gazdovať nebudeme. Túto otcovu hlavu zdedil náš
Jožko, ktorý po ukončení ľudovej
školy išiel na ev. gymnázium do
Bystrice a vynikal, ako ho poznal
prof. dr. Jamnický, nie tak v učení, ako v longomeráte, vo fajčení,
v pračkách, v ktorých sa dostalo neraz aj spolužiakom. Bol umienený,
panovitý až násilný. V roku 1895
maturoval na lyceu v Štiavnici.
Doma cez prázdniny musel pomáhať pri gazdovstve, ako si spomína
v 1. obr. „Blúznivcov“. Jožko náš sa
mal kde a od koho v študentskom
veku národne prebudiť a uvedomiť, ale akiste si študenta miestni
inteligenti s tejto stránky nevšímali
a škola vychovávala krivo. Prebudil
sa k rodoľubstvu až pozdejšie, až
ako donovalský notár, Ale potom
už neohrožene, nad každý pomysel
a zaplatil za presvedčenie slobodou, zdravím a konečne životom.
Po maturite určil mu dráhu životnú sám otec, keď synovi navrhol ísť
za notára. „Som tu, známosti mám“
a matka sa tešila, že čochvíľa bude
syn na svojom a slušnom chlebe.
„Môžeš sa dostať časom i do Ľubietovej, pán notár náš je už starší...“
Začína na slúžnovskom úrade v Bystrici 1. novembra 1895, kde pracuje
do 30. apríla 1896 a hl. slúžny Lazarovich dáva mu svedectvo najväčšej
usilovnosti, striezlivosti a ho odporúča komukoľvek.
Od 6. októbra 1896 do 1. mája
1897 nájdeme ho v Predajnej u notára Gúthy Lajoša, v Detve od 3.
mája 1897 do 16. septembra 1898,
na Ostrej Lúke od 2. januára 1899 do
10. decembra 1900 a notár dáva mu
svedectvo o usilovnosti, ktorá nemá
páru, dokonalej odbornosti, taktnom
a zdvorilom chovaní sa, ako i o úplnej zdvorilosti. V Hriňovej účinkuje
od 28. januára 1901 ako podnotár
a matrikár a tak v mravnom, ako
i v politickom ohľade nemá výtky,
povinnosti koná s uznaniahodnou

odbornou znalosťou, neúnavnou
pilnosťou, píše o ňom hlavný slúžny
slatinský Sztrakoniczky, a tak 5. mája
1902 hlavný slúžny banskobystrický Battik posiela Messerschmidta
na Donovaly za notára, na miesto
Krssáka, ktorý odišiel do Moštenice.
Donovaly boly a sú asi zo siedmich
osádok složená politická obec katolícka, kostol stojí vo výške 1000
metrov pod štítom Zvolena, na prievale s jednej strany Ružomberka,
s druhej do Banskej Bystrice. Dnes je
cesta na Bystricu obstojná, tú spravil
notár Messerschmidt.
Farár Jozef Kačka píše v knihe „Rozpomienky“ o Messerschmidtovi, že
bol človek demokratického, humánneho, ľudomilého smýšľania. Z týchto pohnútok duchovných, z tohto
presvedčenia dal sa Messerschmidt
do boja za svoj ľud, za svoju obec
s lesným erárom, so slúžnym, stolicou, s financmi, s každou vrchnosťou,
ktorá ľud dusila a mu nepriala nielen
na kultúrnom, ale ani na hospodárskom poli. Kačka píše ako sa boril
Messerschmidt s lesným erárom, zastával ľud ako máloktorý notár.

V čom bola Tá jeho borba, zastávanie ľudu?
Odkazujem cteného čitateľa na
„Blúznivcov“, tam je toho dosť spomenuté. Boli to boje o pivničku na
krumple, o chlievik, maštaľku, ktorú
si chcel niekto na dvorci postaviť
a erár nedovoľoval, boj o jedlicu
na užívanej lúke, o drevo na ohrev,
na stavbu, šindeľ, o jahodu, malinu,
brusnicu, hubu, zodvihnutú na erárnom, o árendu lúk a holí, o chlp trávy,
o suchú haluz. Boj o mzdu rubačov,
furmanov, či svojich, či liptovských,
ktorým uťahovali miestni páni, aby
sa páčili „hore“ a sami kradli, dávali
si na erárne trovy obrobiť lúky, polia
a každú prácu na dvore.
Zdroj: Administratívny vestník - Odborný časopis sväzu obecných a obvodných notárov na Slovensku. 1. júna 1934
Administratívny vestník je vzácnym
rodinným pokladom, z ktorého....
Pokračovanie v budúcom čísle
Ľubietovských novín.
Uverejnené s láskavým dovolením
Milana Škrovinu, rodinného príslušníka
rodu Messerschmidt, za čo mu ďakujeme.
J. M.
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Sladká záľuba
Maškrtný jazýček – ten má asi
väčšina z nás. Pochutnať si na
sladkej torte či koláči, na to nie je
potrebné prehovárať snáď nikoho.
Lenže, pochutnať si vie každý, ale
nie každý vie aj dobre a pekne
upiecť. Pečenie je umenie. Je to
kumšt, láska, záľuba, terapia...
Aj Ľubietová sa môže pochváliť
nejednou skvelou pekárkou. Ja som
pre vás však vybrala jednu pekárku
a (verte či neverte) aj jedného
pekára. Obaja svojimi sladkými
dobrotami tešia svojich blízkych
či priateľov. Poďme spolu nazrieť
do súkromného sveta týchto dvoch
ľubietovských „pekárov“.

Dobrotky od
pani Dobríkovej
Pani Viera Dobríková miluje pečenie už viac ako polstoročie. K pečeniu koláčov ju priviedol jej maškrtný jazýček, pretože od detstva
mala rada sladké. Lenže jej mama
bola ako dojička na družstve tak
pracovne vyťažená, že jej na pečenie nezostávalo veľa času. Niekedy
stihla kysnuté koláče či bublaninu,
ale keď ju dvanásťročná Vierka poprosila, aby upiekla aj niečo iné, tak
jej mama povedala: „Ak chceš koláč,
tak si ho upeč!“ A tak sa dala pani
Viera do práce. Pečenie jej učarovalo a tejto svojej najväčšej záľube je
verná dodnes.
Príkaz svojej mamy, aby si sama
upiekla koláč, dnes vníma pani Dobríková ako veľmi pozitívny. Jednoducho ju to donútilo, aby sa do pečenia
pustila sama. Ale aby ste si nemysleli, že ju v tom jej mama nechala úplne samú. Nakoniec sa aj jej pečenie
natoľko zapáčilo, že sa potom dcéra
s mamou učili vypekať spoločne.
Ten pamätný prvý koláč, ktorý pani
Dobríková ako dievčatko upiekla,
sa volá Makovec. Makové koláče má
totiž pani Vierka najradšej a úplne

najradšej pečie piškótové cestá. Aj
Makovec je druhom piškótového koláča a pani Dobríková ho pečie ešte
aj dnes a som rada, že sa s nami podelila o svoj recept.
Pani Dobríková si so smiechom zaspomínala aj na svoj prvý cukrárenský neúspech. Skúšala totiž vyšľahať
sneh z vaječných bielkov v drevenej
miske. Tá miska bola predtým už používaná a viete, aké je drevo, nasiakne mastnotu a tá sa umyť nedá. Takže ako šľahala, tak šľahala, ale sneh
sa jej vyšľahať nepodarilo. Vajíčka
musela vyhodiť. Skúsila to znova vo
vajlingu a keďže sa sneh už podaril,
šľahá ho ručne vo vajlingu aj dnes.
Ale aby ste si náhodou nepomysleli,
že pani Dobríková sa drží len starých
zvykov. Ona je totiž otvorená všetkému novému. Nielen novým receptom, ale napríklad aj novým technológiám a aby išla s dobou, dokonca sa
táto vyučená detská sestrička a dnes
už dôchodkyňa prihlásila na Univerzitu tretieho veku. Tá jej pomáha naučiť sa lepšie pracovať s počítačom,
ktorý pani Vierka pri svojej sladkej
záľube rada využíva. Sama vraví,
že dnes nie je ťažké naučiť sa piecť,
lebo si všetko môžete nájsť a pozrieť
na internete. Ona si musela recepty
zháňať, vymieňať a učiť sa systémom
„pokus – omyl“. Mne osobne je veľmi
sympatické, že hoci je pani Vierka dlhoročná a skúsená pekárka, nehanbí
sa priznať, že ešte aj teraz sa jej čo
- to nevydarí. Rada pečie nielen svoje rokmi overené koláče, ale skúša
aj nové recepty z internetu. A každý
recept si vždy tak trochu prispôsobí
a vloží do neho niečo svoje.
Hoci pani Vierka nepochádza z Ľubietovej, s manželom sa sem presťahovali pred 22. rokmi. Vo svojej ľubietovskej kuchyni už nepečie len sama,
cukrárstvo si zamilovali aj jej dcéry
a tiež aj malé vnučky, takže sa táto
záľuba zakorenila aj v nasledujúcich
generáciách. Pani Vierka je odvážna
pekárka. Pustí sa aj do zložitých koláčov, rada pečie aj torty a nebojí sa ani
„veľkovýroby“. Spomína, že na svadbu jednej svojej dcéry napiekli 2200
kusov zákuskov. Aj toto určite svedčí
o jej veľkej láske k pečeniu, pretože
to by veru hocikto nezvládol. A verte
mi, dobrotky napečené pani Dobríkovou, sú nielen dobré, sú dokonca
vynikajúce.

Makovec pani Dobríkovej

Pani Viera Dobríková sa venuje
pečeniu už viac ako polstoročie.
Foto: akf

25 dkg mletého maku
25 dkg polohrubej múky
25 dkg práškového cukru
1 celé maslo
1/2 litra mlieka
2 celé vajcia
prášok do pečiva

Všetko spolu zmiešať a pomaly
piecť pri 160 stupňoch (asi 45 minút, v závislosti od rúry). Po upečení
necháme koláč vychladnúť, potrieme ho kyslým lekvárom a polejeme
čokoládovou polevou. Dobrú chuť!

Vrcholový
zákusok
Väčšina ľudí, ktorých poznám
a ktorí sa pečeniu venujú, sú ženy.
Mne sa ale podarilo nájsť aj muža,
ktorý má záľubu práve v pečení. A možno to bude znieť trochu
zvláštne, ale k pečeniu sa dostal
vďaka turistike. Ak by ste sa radi
opýtali, čo má turistika spoločné
s pečením, ponúkam vám hneď aj
odpoveď i krátky turistický prechod
životným príbehom pána Ľubomíra
Lichnera, ktorému touto cestou ďakujem za odvahu sa o ne podeliť.

tého cesta. Pán Lichner má však aj
napriek tomu pocit, že on vlastne
nie je žiadny veľký pekár. Nuž, milé
dámy, čo poviete? Však by vám stačil
aj obyčajný hrnčekový koláč, keby
vám ho napiekol váš muž? :-) A nieto
ešte domáca vaľkaná štrúdľa či krehučké vanilkové rožteky! A oni také
naozaj sú, lebo som mala tú česť ich
sama ochutnať.
Takže práve vďaka turistike a jeho
priateľom – turistom sa z pána
Lichnera stal pekár najlepších vysokohorských vanilkových rožkov.
A možno práve vďaka tomu, že jeho
zákusky kamarátom chutili, sa z jeho
pečenia stala skutočná záľuba. Ale
musím vám prezradiť najväčší paradox pečenia pána Lichnera. On
nemá „maškrtný jazýček“ na sladké.
Viac ako jedenie sladkého, ho teší
to, že má komu svoje sladké výtvory
ponúknuť.
Ak sa niekedy vyberiete na turistiku s našimi ľubietovskými turistickými nadšencami, určite si na
vrchole budete môcť pochutiť na vrcholových vanilkových rožtekoch od
pána Lichnera. Pretože, ak mu budú
nohy a ruky dobre slúžiť, svojich obľúbených záľub - turistiky a pečenia
- sa len tak ľahko nevzdá.

Turistika je jeho najväčším koníčkom. Lásku k horám tak trochu odkukal od svojho otca a celý život sa tomuto koníčku aktívne venuje. Nie je
žiadnym tajomstvom, že keď turisti
vyjdú na stanovený vrchol, oslávia
to nejakým štamprlíčkom. No keďže
pán Lichner takýmto štamprlíčkom
Za rozhovory sa poďakovala
veľmi neholduje, radšej svoj výstup
Alexandra Kováčiková Fillová
oslávil ponúknutým zákuskom od
kamarátky turistky. A vtedy v ňom
Vrcholové vanilkové rožky
skrsol nápad, že „na revanš“ on upeod Ľubomíra Lichnera
čie nabudúce nejaký koláč, aby mali
20 dkg hladkej múky
dosiahnutie vrcholu čím osláviť. Tak
15 dkg polohrubej múky
prišiel na nápad upiecť vanilkové
1 palmarín
rožky, pretože sú malé, nie sú nároč10 dkg pomletých orechov
né na prepravu, dlho vydržia a nepo5 dkg cukru
kazia sa. To bolo pred mnohými rokmi. Pán Lichner vtedy ani len netušil,
že dnes sa turistika s ľubietovskými
Všetko spolu vymiesiť, sformovať
turistickými nadšencami pomaly už na presne rovnaké rožky a dať piecť.
bez jeho „vrcholového zákuska“ ani Najväčší kumšt dobrých vanilkových
nezaobíde. A prečo vrcholového? rožkov je, že ich musíte z rúry vytiahNuž preto, lebo pre takýto zákusok nuť v správnom momente. Hotové
si musíte pekne vyliezť až na vrch, (ešte teplé) rožky obaľte vo vanilkolebo skôr ho od pána Lichnera ne- vom cukre. A ešte na jednu vec nevymámite. Je to odmena za námahu zabudnite, že piecť sa má s láskou :-)
a tiež motivácia, aby ste turistickú trasu zvládli.
Ale aby ste si nemysleli,
že pán Lichner sa len tak
postavil k sporáku a zákusok bol na svete. Tento vyučený hutník pečenie tak
trochu odkukal od svojej
mamy. Tá vraj vedela piecť
vynikajúce ťahané štrúdle.
Pán Lichner ich tiež skúšal,
ale veľmi sa mu nedarili,
a tak radšej robí štrúdle
vaľkané. Okrem toho je súĽubomír Lichner ponúka vanilkové rožky
časťou jeho „sladkého resvojim kamarátom turistom. Foto: Jana
pertoáru“ aj jablčník, osie
Fajferová
hniezda či koláče z kysnu-
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Kroj, nevšedné a prekrásne dedičstvo
Už to bude pomaly 10 rokov odvtedy, čo sme na základe žiadosti
starostu obce navštívili depozit ľudových odevov v Národnom múzeu
v Martine. Naša cesta nebola márna. Keďže sa venujeme dlhé roky
folklóru, teda seriózne aj výskumu
v oblasti zvykov, tradícií a ľudových
piesní z Ľubietovej i blízkeho okolia, chceli sme sa dozvedieť, ako

Ženská vyšívaná vestička

Ženská vestička saténová vyšívaná

sa v minulosti obliekali obyvatelia
Ľubietovej, aby sme sa čo najviac
priblížili k skutočnosti. Usporiadali sme niekoľko stretnutí s našimi
seniormi za účelom zachovania
autentických nahrávok piesní ako
aj jedinečných zvykov a veselých
príhod zo života. Nikdy sa však
veľa nehovorilo o tom, ako sa ľudia
v Ľubietovej v minulosti obliekali.
Samozrejme si môžeme pozrieť staré fotky, ktoré verne zachytávali aj
odievanie. V dnešnej dobe sa však
stretávame s pochybnosťami, ba aj
názormi, že v Ľubietovej kroje neboli.

Čo je to kroj?
Plátená košelica, modrotlačová
sukňa a vestička (ľajblík) –
každodenné nosenie

„Ľudový kroj možno označiť
ako tradičný odev príslušníkov
národov, etnických skupín, či regionálnych, alebo lokálnych spo-

Ľubietovský čepiec

ločenstiev. U nás ide najmä o odev
vidieckeho obyvateľstva, ktoré
bolo späté s poľnohospodárskym
spôsobom života. Avšak pojem ľudový odev má širšie vymedzenie,
do ktorého sa zaraďuje napríklad
robotnícky odev i odev zemiansky.
Samozrejme ľudový odev s vývojom ľudstva tiež prechádzal rôznymi vývinovými etapami“.
Dôležité je, že návšteva v Národnom múzeu v Martine splnila naše
očakávania a v novinách vám prinesieme ukážky ľudového odevu
z Ľubietovej. Mužský odev sme síce
v múzeu nenašli, no je celkom isté,
že v Lubietovej sa muži odievali
ako robotníci a remeselníci a celkový odev mužov je možné popísať
úplne presne (biela košeľa, čierne
nohavice, čierny ľajblík).
Jana Majerová

Prejav spolupatričnosti
Rôzni ľudia – to sú rôzne myšlienky, nápady a schopnosti, ktoré sa niekedy spoja jedinečným spôsobom.
Tak to bolo aj s naším Benefičným
koncertom. Myšlienku naň mala už
dlho naša sestra zborová dozorkyňa
Helena Majerová, keďže pred rokmi
sa na pôde cirkevného zboru usku-

točnilo podobné podujatie. Túžba
teda bola, zostala otázka, čo by sme
mohli ľuďom ponúknuť. Oslovili nás
folklórne tradície, šikovnosť a obdarovanie našich detí a predovšetkým
skutočnosť, že pod vedením Milenky Majerovej sa sformovala skupinka sestier, ktoré chceli spievať

Zmiešaný spevokol sestier z Ľubietovej a zo Strelník

duchovné piesne pre radosť a požehnanie svojho okolia. Čo z toho
napokon vzniklo, ste mohli vidieť
a hlavne počuť 21.12.2018 v našom
evanjelickom kostole. Veríme, že tí,
ktorí prišli, neoľutovali. Teší nás pozitívny ohlas na samotný program,
aj na zámer venovať dobrovoľné

vstupné Zariadeniu sociálnych služieb STROM Strelníky. Vyzbieraných
481,- € vnímame ako prejav spolupatričnosti, ku ktorej nás Pán Boh
každodenne volá. Ďakujeme Mu za
Jeho požehnanie a milosť.
Renáta Rényeiová
Autorka foto: Soňa Pupalová

Ľudová hudba J. Majera a ženská spevácka skupina FSk Debnár

14

l

Ľubietovské   noviny

Marec 2019	Ročník III. l Číslo 1

Chute a vône remesiel a živností
Tento článok je skrátenou verziou
kapitoly “Remesla“ z pripravovanej
publikácie “Lubietová – obrazy časov minulých“
Autor: Ing. Dušan Kordík,PhD.

Toto moje dnešné rozprávanie
bude mať chute, vône a farby. Pamätáte sa na skvelú chuť a vôňu
rožkov z pekárne pána Rudka Ivaniča, ktorý piekol znamenité rožky
a chlieb? Tie rožky, vidím ich aj dnes
ako čerstvé, pripravené na dvojkolesovej káre k odvozu do konzumu,
so zlatistým povrchom, vytvorené
zo štvorca rozvaľkaného cesta, zvinutého po uhlopriečke do tenkej
rolky, ohnutej následne do tvaru
štvrtinky kruhu. V duchu jeden
rozlomím, počujem praskot jemnej
popraskanej zlatistej, lesklej kôrky
a následne, keď ho ochutnám je
ako pena s jemnou chuťou a vôňou
čerstvého obilia práve zvezeného
z poľa. Tá zmes jedinečnej chuti
a vône mi zostala od detstva, z času
na čas sa znova objaví, aby sa opätovne stratila, avšak zostáva vo mne
ako nezabudnuteľné svedectvo výborného pekárskeho remesla Rudka Ivaniča v nenahrediteľnej službe
obyvateľom Ľubietovej. Iné vnemy
ma sprevádzajú, keď si spomeniem
na neďalekú šmikňu kováča Era
Peťku na Libákoch, v ktorej sme ako
deti takmer vyrastali. Miešajú sa mi
vône pálených kopýt podkúvaných
koní, s vôňou páleného dreva pri
nasadzovaní obručí na kolesá ko-

lárskych majstrov od Kolárov a Regínych s parou, ktorá vždy zasyčala,
keď horúce koleso sa skotúľalo do
potoka, aby sa nová obruč vo vode
ochladila a tesne priľnula na drevený rám kolesa. Dodnes mám pred
očami meniace sa farby žeravého
železa, ktoré kováč Ero šikovne otáčal na kovadline a kladivom rýchlo
vytváral jeho potrebné tvary. To nebolo remeslo, to bolo umenie hodné obdivu a tak nejako mi dodnes
v pamäti zostalo.
Akú chuť a vôňu mali remeslá pre
remeselníkov, ktorí ich vykonávali
a zákazníkov, ktorí ich produkty užívali v čase keď ešte remeslá existovali? Známe slovenské porekadlo
hovorí, že „remeslo má zlaté dno“.
Tieto štyri slová mali a majú svoj
význam avšak remeselníkom a ich
zákazníkom voňali rozdielne tak,
ako sa hovorí, že „inak vonia seno
koňom a inak zamilovaným“. Ako
to obvykle býva, väčšine zavoňalo
predovšetkým „zlaté dno“, avšak aj
tu obidvom rozdielne. Remeselníci
potrebovali predovšetkým dobré
„dno“, ako stabilný fundament pre
svoj fortieľ a jeho úspech v podnikaní, chuť a vôňu z výsledku práce
prejavenú záujmom zákazníkov.
Naopak, zákazníkov oslepoval predovšetkým zlatý lesk, pre ktorý nevideli skutočné dno a v kombinácii
so slovesom „mať“ zacítili u remeselníka vôňu zhromaždeného bohatstva zmiešanú s pachuťou zisku.
Kľúčové slovo „mať“ sa postupne

stalo dôležitým pre budovanie
vzťahu zákazníkov k remeselníkom,
kde jedni prispievali na „zlaté dno“
remeselníkov ochotnejšie (konzervatívci a liberáli), aby im zabezpečili potrebný rozvoj a naopak, druhí
žili s pocitom okrádania (ľavičiari
rôzneho zafarbenia), čo u niektorých vyústilo do následnej nenávisti k remeselnému a živnostníckemu
stavu. Potom už stačilo zopár šikovných politických manipulátorov, aby v mene národa alebo ľudu
„bezodplatne previedli“ (presnejšie
– ukradli) legálny majetok remeselníkov alebo živnostníkov, zásadne
nelegálnou politickou cestou. Stratili sa tradičné vône, zanikli chute
znamenitých výrobkov „zlaté dno“
dobrodruhovia premenili na dno
deravé a následne národ a neskôr
aj ľud prestal „mať“. Po stáročiach
blahodarného rozvoja remesiel
a remeselníkov, o ktorý sa starali
osvietení panovníci, nastala doba
hnedého a červeného temna.

Remeslá a živnostníci
v Ľubietovej počas
a po 2. svetovej vojne
Od skončenia druhej svetovej
vojny až do znárodnenia v roku
1948 bol hospodársky život Ľubietovej zabezpečovaný väčšinou
remeselnou výrobou domácich živnostníkov, maloobchodníkov, remeselníkov a roľníkov. Je možné kon-

štatovať, že v uvedenej dobe bola
obec do veľkej miery sebestačná
pri zabezpečovaní väčšiny remeselných a potravinových potrieb pre
svojich obyvateľov. Aj keď po druhej
svetovej vojne bolo hospodárstvo
obce čiastočne poznamenané vojnovými udalosťami a s tým spojeným nedostatkom, v obci, v rôznych
oblastiach naďalej pôsobili remeselníci, ktorí poskytovanými službami naplňali potreby obyvateľov
obce a blízkeho okolia. Ostatné potreby zabezpečovali rôzne špecializované živnosti v Banskej Bystrici,
Slovenskej Ľupči alebo vo vzdialenejšom Zvolene. Hospodárska rovnováha, ktorá sa postupne vyvíjala
v časoch Rakúsko-Uhorskej monarchie, pokračovala a rozvíjala sa aj
za prvej ČSR bola za Slovenského
štátu narušená násilnou arizáciou,
prevodom židovských obchodov
a služieb do rúk nových „arijských“
vlastníkov3). V Ľubietovej svoju činnosť z uvedeného dôvodu skončili
hneď po ich odvlečení, obchody ľubietovských židovských majiteľov:
Strelingerovcov (obchod s potravinami - dolný koniec), Farkašovcov
(obchod s potravinami - horný koniec), Laxovcov (obchod s rozličným
tovarom - oproti dnešného obchodu
Coop Jednota) a Bergerovcov (spracovanie kožušín a šitie kožuchov).
Svoju lekársku prax naďalej vykonával jedine MUDr. Zoltán Bárta. Po
nástupe komunistov k moci v roku
1948 zanikali remeslá a živnosti
v obci. Miestny kronikár, v duchu
doby poznamenáva „naši živnostníci sa s radosťou zriekali svojich živností, aby mohli pracovať v novom
obecnom komunálnom podniku
služieb“. Obec sa skutočne snažila nahradiť remeselníkov novými
službami v rámci novozriadeného
komunálneho podniku, avšak pre
nedostatok skúseností s vedením
komplexných služieb, pre nedostatky v zásobovaní potrebným materiálom z nefungujúcich štátnych
podnikov sa táto forma dostatočne
nerozvinula a postupne zanikla.

Remeslá v Ľubietovej
po roku 1948
Obecná kronika v uvedenom období uvádza, že po roku 1948 fungovali v obci nasledovné remeslá:

Stavebníctvo

Obr. Výstavba budovy Úverového družstva firmou p. Kolíka. V popredí spokojne stojí pán staviteľ.

Súkromná stavebná firma „H. Kolík, podnikateľstvo stavieb, Ľubietová“ s pobočkou v Banskej Bystrici,
ktorej majiteľom bol staviteľ Hynek
Kolík pôsobila v obci od roku 1936.
Počas svojho pôsobenia postavila
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firma viacej stavieb v Ľubietovej,
napr. kultúrny dom, ozdravovňu, peňažné družsvo, chatu na Hrbe, adaptáciu rímsko-katolíckeho kostola
a niekoľko rodinných domov. Dňa
12.4.1948 bola súkromná spoločnosť dekrétom znárodnená a ďalej
pokračovala vo svojej činnosti ako
národný podnik “Československé
stavebné závody” v Banskej Bystrici, kde pán Hynek Kolík pracoval od
15.4.1948 do roku 1968.
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Krajčírstvo

V dedine pôsobili viacerí panskí
krajčíri a dámske krajčírky. Dámske
krajčírky šili šaty a zástery pre bežné nosenie a prácu, sviatočné oblečenie pre rôzne príležitosti, svadobné šaty a pod. Mužskí krajčíri šili pre
mužov panské obleky, pracovné nohavice, športové saká na denné nosenie, ale aj dámske a pánske zimné
kabáty. Najznámejšie a najvychýrenejšie krajčírstvo v obci prevádzkoval pán Viliam Králik, ktorý zamestnával Jozefa Tokára a Rudolfa
Konôpku, ktorý sa vyučil za krajčíra
a 15 rokov pracoval u svojho brata
v Paríži. Neskôr, v 60-tych rokoch
vykonával pán Konôpka krajčírske
remeslo potajme doma, šil alebo
upravoval podľa želaní mladých
ľudí módne oblečenie („kominárky“, „twisťáky“, „cajchovky“ a pod.)
ktoré socialistické podniky kvôli plneniu nezmyselných plánov vôbec
nevyrábali a socialistický obchod
neponúkal. Naopak, majster Konôpka dokonale plnil sny mladých zákazníkov podľa aktuálnej parížskej
módy (módne časopisy dostával od
svojho brata z Paríža). Aj keď veľmi
zle počul, veľmi rýchlo a dobre pochopil želanie a majstrovsky, s náročnosťou parížskej klientely dielo
vyhotovil a pridal k nemu nezabudnuteľnú tabakovú vôňu, ako svoju
nezameniteľnú visačku kvality.

Obr. Kováčska dielňa (šmikňa) Ernesta Peťka na Libákoch
Rudko Pekárovie, alebo len Rudko.
V prízemí budovy mala dve veľké
pekárske pece umiestnené nad sebou, pomerne veľký priestor pre
prípravu s priemyselným hnetacím zariadením cesta, skladom na
uskladnenie múky a stolmi v strede a po obvode miestnosti na ručnú prípravu bochníkov a pečiva.
K otvoru spodnej pece sa schádzalo
po schodoch nakoľko dno spodnej

Pekárstvo

V povojnovom období boli v obci
dve pekárne, ktoré piekli denne
čerstvý chlieb a pečivo. Na námestí, hneď pri škole T.G.Masaryka bola
pekáreň rodiny Kenických, ktorú
viedla drobná, ale energická pani
Mária Kenická, výkonným pekárom
bol manžel, pán Jozef Kenický. Pekáreň definitívne položila na lopatky výmena peňazí v r. 1953. Hovorilo sa, že pani Kenická priniesla na
výmenu veľké množstvo bankoviek
(vo vreci), ale také, ktoré neboli
v banke sa menili veľmi nevýhodne a len v obmedzenom množstve.
A tak, pričinením vlády „ľudu“, pre
ktorý celý život po nociach piekli
chlieb, skončili títo pekári okradnutí predstaviteľmi toho istého ľudu.
Iný prípad bola pekáreň v dolnej
časti obce, ktorú si krátko po vojne
postavil a otvoril pán Rudolf Ivanič,
ktorého všetci poznali pod menom

pece bolo na úrovni podlahy pekárne. Pri peciach po pravej strane
bola v podlahe zabudovaná nádržka na vodu a na stene boli zoradené sádzacie lopaty rôznych dĺžok
a tvarov. Obidve pece mali dômyselné mechanické zariadenia na
riadenie prieduchov a tým preferovaný spôsob ohrevu jednotlivých
časti pece. Hotové výrobky sa ukladali do veľkej police pri vchode do
obchodnej miestnosti, ktorá bola
v prednej časti budovy. Obchodná miestnosť bola určená na predaj pekárenských výrobkov, ktoré
sa pekár chystal otvoriť (dodnes
má stiahnutú roletu, ktorá nebola
nikdy vyhrnutá), ale kvôli udalostiam, o ktorých píšem vyššie nikdy
k tomu nedošlo. Pekár so svojou rodinou býval po celý svoj život nad
priestormi pekárne. Chvíľu piekol
aj pre zásobovanie ľubietovských
obchodov s potravinami, ale po
otvorení priemyselných pekární
v Medzibrode a v Banskej Bystrici skončil a pracoval ako robotník
v Biotike Slovenská Ľupča.

Kováčske dieľne (šmikne)

Obr. kolársky majster p. Pavel
Filadelfi (od Regínych) so svojim
výrobkom

Kronikár uvádza, že v roku 1900
pôsobili v obci 4 kováči. Po vojne
pravdepodobne až do roku 1953
pracovala v obci kováčska dielňa
pána Pavla Černáka (Hrimniakovie),
ktorá sa nachádzala na hornom konci
obce medzi Hornou krčmou a obecným mlynom na mieste dnešného
rodinného domu. Ďalšia kováčska
dieľňa bola pri potoku Hutná, v zákrute pod cestou v dnešnej záhrade
p. Jána Jančíka. V 50-tych rokoch,

vykonával aktívne kováčske remeslo už len jediný kováčsky majster
- pán Ernest Filladelfi (Peťkovie) na
Libákoch, na mieste dnešnej garáže
p. Jána Korduliča. Ako poznamenáva kronikár, svoju živnosť zavrel pre
„nedostatok materiálu“, čo v tom
období po mohutnom znárodnení
všetkého, čo niečo vyrábalo bolo
viac ako bežné (na trhu neboli napr.
klince alebo základné nástroje ako
bežné kladivo, kliešte a pod. o špeciálnom kováčskom náradí ani nehovoriac).

Kolárske dielne

Kolári boli ľubietovskí drevársky odborníci s dlhodobou tradíciou. Najznámejšia dielňa bola na
námestí u Regínych (dnes dom p.
Petra Celera), kde pracoval známy
kolár Pavel Filladelfi. Točil hlavne
kolesá na konské vozy a iné zložité časti vozov. Iný kolársky majster Ján Filladelfi (Kolárovie) mal
dielňu vo svojom dome na dolnom
konci obce, pri Libákoch, neďaleko
kováčskej dielne kováča Era, s ktorým spolupracoval. Kolársky majster Ondrej Tokár, bol tiež veľmi
aktívni remeselník. Všetci vyhotovovali najmä konské povozy rôzneho druhu (senné vozy, rebriniaky na
zvážanie dreva, vlače – sane ťahané
koňmi na zimné vyvážanie hnoja na
polia, vozy na orbu a zvážanie úrody pri jesenných prácach..

Stolári pôsobiaci v obci boli pre-

dovšetkým vážení remeselníci p.
Michal Šišiak, p. Ján Černák, p. Emil
Chrochotský a p. Ondrej Hamza.
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Svoje dielne vybavené elektrickými strojmi (hobľovacie stroje, dlabacie a vŕtacie stroje) mali vo svojich rodinných domoch na hornom
konci (p. Šišiak, p. Hamza, p. Chrochotský) a na Libákoch (p. Černák).
Stolárstva fungovali neoficiálne aj
po zákaze živností a pôvodní remeselníci vyrábali, popri oficiálnom
zamestnaní, vo voľnom čase, rôzny
nábytok, rámy okien, dvere, vráta
a pod. prevažne pre novostavby
a rekonštrukcie rodinných domov
(napr. populárna bola výmena klasických okien za tzv. trojdielne).
Svoje neoficiálne remeslo skončili
v priebehu 50 tych rokov páni Šišiak a Černák a v 60-tych resp. na
začiatku 70-tych rokov páni Chrochotský a Hamza.

Majster Emil Majnhold pri práci

Holičstvo

Remeslo prevádzkoval pán Jozef
Vido. Prevádzka holičstva bola na
námestí v dome poniže terajšieho
obchodu „Rozličný tovar“. Dovnútra sa vchádzalo po drevených schodíkoch. V miestnosti boli dve holičské kreslá, pred nimi na stene dve
veľké zrkadlá a za nimi dlhá lavica
pre čakajúcich pánov na holenie
alebo strihanie. Vedľa lavice bolo
umývadlo a visel remeň na jemné
brúsenie britvy, pred začatím holenia namydleného zákazníka. Počas
holenia alebo strihania viedli prítomní politické diskusie o udalostiach doma a vo svete spôsobom,
ktorý nebol v línii komunistických
straníckych orgánov (ak tam bol
nejaký člen KSČ tak sa len tak všeobecne „kecalo“ o ničom, keď odišiel diskusia nabrala správny smer
a bývala pre nás chlapcov často veľmi zaujímavá). Ako zdroj informácií
bolo v zadnej časti miestnosti za
látkovým závesom rádio naladené
na rozhlasovú stanicu „Slobodná
Európa“, BBC - vysielanie pre Československo alebo „Hlas Ameriky“,
ktoré hlavne vo večerných hodinách
tajne počúvala skupina overených
návštevníkov, ktorí sa práve v tomto čase nechávali holiť a strihať.

mama. Vďaka jej umeniu a zručnosti domáce tkáčky vytvárali nádherné vzory na plátených uterákoch
z ľanu alebo na rôznofarebných
pokrovcoch.

Výroba keramiky

Najvýznamnejším
podnikom,
ktorý, na jeseň roku 1947 vznikol
z iniciatívy pánov Emila Majnholda
a Júliusa Filla s podporou Ústredia
ľudovej umeleckej výroby v Bratislave bola keramika, vyrábajúca
maľovanú keramiku – majoliku. Po
zoštátnení v r. 1953 pokračovala
v činnosti pod rôznymi organizáciami a transformáciami až do zániku.

Výroba pružného
a primkárskeho tovaru

V rokoch 1947 – 1948 prevádzko-

val v obci, v dome č. 185 (vtedajšie
popisné číslo), na privezených strojoch z českého pohraničia, výrobu
pružného a primkárskeho tovaru
pán Teofil Banič (termíny výrobkov
sú nejasné a boli prevzaté z Obecnej kroniky, pozn. autora). Nakoľko
odmietol znárodnenie svojho podniku, štát mu výrobu zrušil!

Socialistické podniky
komunálnych služieb

Komunálny podnik. Po prijatí
zákona o komunálnych podnikoch
(socialistická náhrada živností
a remesiel) zriadila obec svoj komunálny podnik s názvom „ Hostiteľský a hospodársko-výrobný kombinát obce Ľubietová - komunálny
podnik“. Predmetom podnikania
od 1.7.1948 bola hostiteľská a vý-

čapnícka živnosť prevádzkovaná
v obecnom hostinci a prevádzka
plavárne. Správcom sa stal pán
Pavel Šteller. Po násilnom zrušení
živností boli nútení prihlásiť sa do
„Komunálu“ pôvodní živnostníci, preto bol podnik v máji 1950
rozšírený o nasledovné činnosti:
pekárstvo, zákazkové krajčírstvo,
holičstvo, verejné váženie, zákazkové stolárstvo, výroba stavebných
hmôt, dolovanie piesku, štrku a kameňa, špeditérstvo a rozvoz zásielok. Majetok komunálneho podniku tvorili pieskové lomy v Ženskej
doline a na Prajsove, kameňolomy
na Fluose a vo Vôdke, plaváreň,
mostová váha na námestí pred
Evanjelickým domom (na mieste
dnešného obchodu Coop Jednota),
traktor Škoda 30 s vlečkou a kompresor.

Výrobné družstvo Invalid

V roku 1948, v rámci spriemyselňovania Slovenska premiestnili zo
Sudet (ČR) tkáčske stavy na priemyselnú výrobu krajok a výšiviek.
Stroje sa stali majetkom výrobného
družstva Invalid spol.s r.o. so sídlom
v Bratislave a po prevezení do Ľubietovej mali tvoriť základ nového
priemyselného podniku v obci, ktorý mal vyrábať hračky, krajky a umelé kvety. Počet zamestnancov bol po
rozšírení výroby plánovaný na 300
pracovníkov. Rada MNV schválila
umiestnenie výrobného družstva
Invalid v obci v priestoroch domu
bývalého obchodníka Strelingera,
ktorý obec získala spolu so záhradou na Viselníku za 310 000 Kčs.
Odborná komisia rozhodla o nadstavenie jedného poschodia a pre-

Tkanie

Najrozšírenejšou domácou výrobou v období po druhej svetovej
vojne, v 50-tych a 60-tych rokoch
zostalo tkanie pokrovcov, plátna
a uterákov. Takmer v každom dome
mali ešte z minulosti zachovalý
a funkčný tkáčsky stav, ľudove nazývaný krosná. Tkaním sa zaoberali
väčšinou ženy v domácnosti, ktoré u svojich výrobkov dosahovali
značnú remeselnú úroveň. V roku
1949 tkali v obci v 12 rodinách
súkno, v 24 rodinách plátno a v 40
rodinách handričkové pokrovce.
Významným remeslom spojeným
s tkaním bolo snovanie nití, ktoré
výborne ovládala a vykonávala pre
celú obec pani Želmíra Vidová a jej

Diplom ako dôkaz úspechu debnára z Ľubietovej
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stavbu budovy malo podporiť Povereníctvo sociálnej starostlivosti
sumou 900 000 Kčs. Prestavba sa
vykonala neodborne a viedla až
k súdnemu sporu so staviteľom Turekom. Budovu nakoniec čiastočne
dostavali po finančnej intervencii
obce (255 000 Kčs) a výrobného
družstva Invalid (100 000 Kčs)
a prenajali ju výrobnému družstvu
(chceli ju družstvu darovať, čo však
nedovolili vtedajšie zákony).
Do doby úplného dokončenia
budovy poskytla obec výrobnému
družstvu priestory Obecného hostinca - tri miestnosti tzv. Obecnej
besedy (opustený rohový dom,
bývalý „Obchodný dom“ v spodnej časti námestia), kde sa vyrábali
umelé voskové kvetiny z polovýrobkov zo závodu v Novej Bani.
Výroba filiálneho závodu sa v máji
1950 presťahovala do budovy MNV,
na poschodie a výroba úspešné pokračovala – objednávky mala i do
zahraničia napr. z USA. Vedúca filiálneho závodu bola pani Viola Petríková, členmi správnej rady boli
páni MUDr. Zoltán Barta – obvodný
lekár, Juraj Potančok – predseda
MNV a p. Potúček. Filiálny závod
mal vtedy 20 – 28 zamestnancov.
Mechanizačná dielňa pre opravy
a výrobu súčiastok bola zriadená
v miestnosti obecného bitúnku
(Pastiereň). Výrobu ukončilo neočakávané rozhodnutie správy výrobného družstva Invalid a celú výrobu
presťahovalo späť do Novej Bani
(asi v roku 1951).
Neskôr bola zavedená výroba
konfekcie ako filiálky konfekčného
závodu vo Zvolene a trvala len do
doby pokiaľ boli objednávky a bola
ukončená v júli 1952.

Cukrárske kurzy

V polovici päťdesiatych rokov,
alebo niekedy na prelome rokov
šesťdesiatych boli v obci usporiadané minimálne dva kurzy pečenia.
Viedol ich cukrársky majster z Banskej Bystrice a zúčastnilo sa ho
mnoho žien z obce. Na záver frekventantky kurzu usporiadali výstavu napečených zákuskov a koláčov,
ktorá sa konala vo vtedajšej zasadačke MNV. Pamätám sa, že účasť
obdivovateľov bola veľká a hrdosť
frekventantiek kurzu na svoje diela
ešte väčšia.

Prehľad remesiel
a remeselníkov

Prehľad remeselníkov, ktorí boli
vyučení remeslu a aktívne vykonávali uvedené remeslá ako živnostníci alebo ako kvalifikovaní zamestnanci v nových socialistických
podnikoch v popisovanej dobe
alebo boli už v penzii uvádzam
v nasledujúcom prehľade. Zoznam
nemusí byť úplný a presný, nakoľ-
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Obr. Účastníčky cukrárskeho kurzu na výstave svojich výrobkov
ko vznikol z informácií pamätníkov napr. v diskusiách s p. Jankom
Rosenbergerom–Pápežovie, alebo
za pomoci niektorých rodinných
príslušníkov, s ktorými autor osobne hovoril. Prehľadné spracovanie
remesiel a ich vykonávateľov má
za cieľ ukázať rozsah a úroveň remesiel, ktoré boli po vojne až do
ich zrušenia komunistickou mocou
v obci prítomné a dobre fungovali.
Remeslá a živnosti boli v tom čase
zdrojom zamestnanosti obyvateľov
obce a tvorili určitý sociálno-ekonomický systém, kde tovarová a peňažná výmena fungovala priridzane
a tým vytvárala pozitívne medziľudské vzťahy a rodinné putá.
Autodopravcovia
autoopravári:
p. Masaryk Václav (nákladné auto
Ford) ,
Bryndziari: p. Švarc Martin
Cestári: p. Sýkora, p. Rosenberger/
Černákovie
Debnári: p. Vido Peter/Šteľarovie, p.
Jamriška Jozef, p. Rosenberger Ján /
Oslík, p. Vančo Ondrej, p. Rosenberger Ondrej/Papežovie, p. Filladelfi
Ján/Šteľarovie, p. Chriašteľ Jozef, p.
Nikolaj Mikuláš
Drevorubači: p. Nikolaj Tibor, p. Vrbický Ján
Elektrikári: p. Polóny Ján/Brzulíkovie, p. Polóny Július/Brzulíkovie, p.
Chrochotský Július, p. Nikolaj Otto/
Dvorskych
Hodinár: p. Sklenka Pavel
Holiči: p. Vido Jozef, p. Podmanický
Jozef
Horári a lesníci: p. Filadelfi Jozef /
Énovie, p. Krnáč Ján, p. Lojko Daniel
, p. Korunka Pavol, p. Messerschmidt
Ján (pri ev. kostole), p. Polóny Ján, p.
Roháč Gejza
Hrobár: p. Potančok Jozef
Hrnčiari a keramikári: p. Dianovský,
p. Durikovie, p. Majnhold Emil, p. Fillo Július, p. Fillová Mária, p. Filladelfiova Irena, p. Labaj Vincent
Kováči: p. Černák Pavel/Hrimnia-

kovie, p. Filladelfi Ernest /Peťkovie
(jun.), p. Filladelfi/Peťkovie (sen.), p.
Filladelfi/Šípkovie
Klampiari: p. Hudec Ján, p. Vido od
Farkašov, p. Chebeň Pavel, p. Vrbický Emil
Kolári: p. Filladelfi Pavel/Regínych,
Filladelfi Ján /Kolárovie
Krajčíri a krajčírky: p. Králik Viliam,
p. Chrochotský Ladislav, p. Konôpka
Rudolf, p. Tokár Jozef, p. Klementisová Mária, p. Jamrišková Júlia pri škole, p. Černáková Zita, p. Filladelfiová
Želka/Vidovie;
Kožušníci: p. Fellner Karol, p. Fellner Ondrej (otec), p. Filladelfi Šimon (Siman), p. Filladelfi Ján (otec),
Filladelfi Jozef/ Macíkovie
Kachliari: p. Majnhold Ľudovít,
p.Majnhold (otec)
Maliari bytov: p. Černák Ján, p. Štubňa/Mrndžovie, p. Lichý
Mäsiari: p. Vido Ján, p. Hudec Jozef,
p. Ivanič Ladislav, p. Ivanič Michal,
p.Vatkérty Alexander, p. Rosenberger
Ondrej/Pápežovie, p.Vizner - Jankovie
Mlynári: Lichner Ján/Klinčíkovie, p.
Filladelfi Pavel, p. Kučera František
Liečitelia: p. Lichnerová od Gracov,
p. Fellnerová/Ferovie
Murári: p. Filadelfi Pavel, p.Višťan
Pavel, p.Vizner Ján, p.Pleva Jozef,
p. Nikolaj, p.Lichner Jozef, p. Rusko
Emil /Červenovie, p. Rosenberger Sámuel/Pápežovie, p. Viletel Samuel,
p.Filladelfi/Černákovie(sen.), p. Filladelfi Ondrej (jun.);
Obchodníci: p. Rusko, p. Kapina, p.
Kučerová Marie, p. Vido Ján, p. Hudec Jozef, p. Vatkérty Alexander, p.
Chebeň Július, p. Kitz Jozef, p. Černák Jozef, p. Emília Kordíková, p.
Chebeň, p. Chebeňová Zelma, p. Rozenbergerová, p. Tokárová, p. Chebeňová, Sedláčková Marta;
Obuvníci: p.Černák Jozef, p. Schwartz Samuel, p.Toman, p.Jahoda Ján,
p.Podmanický Jozef, p.Solivajs
Pastieri: p.Matula Juraj, p.Debnár
Juraj / Škrváňovie;

Pekári: p.Ivanič Rudolf, p.Kenický
Jozef, p.Kenická Mária;
Povozníci: p. Rosenberger Ján /
Papežovie, p. Uhrík Ján, p. Vízner Jozef, p. Filladelfi Ondrej/Kolárovie, p.
Brzuľa Ondrej, p. Peťko Pavel, p. Peťko Karol, p. Repka Ondrej, p. Jamriška Viktor, paholok mäsiara Vida;
Rádiotechnici: p. Jančík Julius, p.
Potančok Jozef, p. Šurina Tibor;
Remenári-garbiari: p. Filladelfi Ján /
Vargovie;
Stavebníci: p. Kolík Hynek, p. Černár
Rudolf;
Stolári: p. Chrochotský Emil, p. Šišiak Michal, p.Černák Ján (sen), p.
Hamza Ondrej, p. Rizman, p. Kordík
Ján/Klinčíkovie
Tesári: p. Kútny Jozef, p. Kútny Ľudovít /Gajdošovie, p. Rosenberger Ján/
Pápežovie, p. Kordulič Ján
Slosiari a zámočníci: p. Palička Ján,
p. Roháč Alexander
Snovačka: p. Vidová Želmíra;
Vodár: Potančok Ján;
Pozn. Autor nepokladá zoznam remesiel za konečný a uvíta každé nové
remeslo, remeselníka alebo osobu,
ktorá vykonávala od 40. do 60. tych
rokov minulého storočia nejaké remeslo alebo povolanie v uvedených
profesiách, prípadne opraví alebo
doplní chýbajúce meno (priezvisko). Fotografie remeselníkov alebo
ich pracovných priestorov sú vítané.
Prosím o zaslanie akejkoľvek korešpondencie alebo elektronickej fotografie na e-mail: dd.kordik@gmail.
com. Veľmi pekne ďakujem.

Literatúra:

Ľubor Králik, Stručný etimologický
slovník“ , Vydavateľstvo Veda, Bratislava 2015
P.Zelenák, Socializácia živností na
Slovensku, Historické štúdie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
1988, s. 12.
Ivan Kamenec „Po stopách tragédie,
Vydavateľstvo Archa 1991
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Tuto nám nedali, tuto nám dajú...
nie v podobe fašiangových šišiek
a chlebíka s domácou oškvarkovou
pomazánkou.

To sú slová známej fašiangovej
pesničky , ktorá sa spieva na fašiangy každý rok. Tento rok folkloristi
robili fašiangovú pochôdzku dedinou v sobotu 2. marca - posledný
fašiangový víkend. Za veselého
spevu želali všetkým aj takto:

FSk Debnár
Autorka foto: Milena Majerová

Milý gazda smútok zažeň,
naplň košík, aj náš ražeň,
požehná ťa Pán Boh milý,
dá ti zdravia, šťastia, sily,
lebo to je stará vec,
že najväčšiu škodu máva
iba skúpy lakomec.
Po pochôdzke fašiangovanie pokračovalo pred klubom mládeže,
kde bolo pripravené občerstve-

Liečivá sila prírody
Objímanie stromov ľuďom
zlepšuje celkový zdravotný stav,
fyzický i duševný. Tvrdia to nielen
biológovia, ale aj stará čínska
medicína. Ako je to naozaj?

Ako môže objímanie stromov
prospieť vášmu zdraviu

Naša rada...

Vyhľadajte si pekný, zdravý zazelenený strom na príjemnom
suchom a slnečnom mieste. Obozretne k nemu pristúpte, môžete ho
dokonca osloviť a poprosiť o pomoc
s konkrétnym problémom. Objímte
jeho kmeň alebo ho hlaďte dlaňami.
Dotýkajte sa aj konárov, či koreňov
a vnímajte detaily jeho kôry, listov
či ihličia. Ak sa hanbíte objímať
strom, oprite sa oň chrbtom alebo sa
k nemu posaďte. Môžete pridať pár
jednoduchých naťahovacích cvikov.
Tento kontakt však v každom prípade posilnite hlbokým dýchaním.
Nechajte pritom svoje myšlienky
voľne plynúť alebo meditujte. Zotrvajte v jeho prítomnosti tak dlho,
pokým máte dobré a príjemné pocity. Na záver sa rozlúčte a stromu

venujte kvietok alebo kamienok za
jeho podporu.

Každý strom je na niečo iné

Dub je symbol sily, múdrosti
a poriadku. Navštívte ho, keď sa neviete v živote v niečom rozhodnúť,

keď ste unavená, chronicky chorá
alebo ťažko odolávate tlakom okolia. Poradí si aj so zápalovými ochoreniami.
Lipa priťahuje do života harmóniu
v medziľudských vzťahoch aj partnerskú lásku.

Breza pomáha udržať si mladosť,
radosť zo života a tvorivosť. Prečisťuje organizmus a pôsobí aj pri ženských ochoreniach.
Vŕba vám pomôže upokojiť sa pri
nervozite a podráždenosti.
Buk vám uľaví pri ochoreniach, ktoré súvisia so psychikou. Pomáha pri
učení a navodzuje vnútornú pohodu.
Orech harmonizuje krvný obeh
a dýchanie. Posilňuje sebaistotu,
odvahu a dáva pocit slobody.
Gaštan upokojuje, zmierňuje napätie a strach. Liečivo pôsobí na nohy
– od kostí a kĺbov cez žily a svaly až
po pokožku.
Borovica vám pomôže zrealizovať
vaše sny a túžby. Uľavuje aj pri reumatických bolestiach a posilňuje
oslabený organizmus.
Smrek harmonizuje a prečisťuje organizmus, pomáha aj pri únave.
Jedľa navracia v ťažkých životných
situáciách silu a chuť žiť. Pomáha
pri ochoreniach dýchacích ciest
a krvného obehu.
Autor: izdravie/ezv
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Pestrec mariánsky - Zregeneruje vám pečeň
Liečivý a pichľavý

Pestrec mariánsky sa používa
na liečenie už od antického Ríma
a Grécka. Do dnešného dňa o ňom
bolo napísaných viac ako 300 vedeckých prác, ktoré potvrdzujú
priaznivé účinky tejto rastliny, predovšetkým pri liečení chorôb pečene. Prečítajte si viac.
Pestrec má svoj pôvod na Kanárskych ostrovoch, odkiaľ sa dostal do
oblasti Stredomoria. Nájdeme ho
aj v Malej a Prednej Ázii a u nás je
často pestovaný v blízkosti záhrad,
kompostov, ale môžete sa s ním
stretnúť aj popri cestách.

Čo obsahuje?

Za liečivé účinky sú zodpovedné
flavolignany silybin, silydianin a silychristin, ktoré sa súhrnne nazývajú silymarín. Tieto látky sa viažu
na membránu pečeňových buniek
a zabraňujú tak vniknutiu toxických látok do pečenových tkanív.
Okrem toho podporujú regeneráciu
poškodených pečenových buniek
a posilňujú imunitný systém a pôsobia ako veľmi silné antioxidanty.
Najväčšia koncentrácia sylimarínu
je v semenách, v menšej koncentrácii sa nachádza v listoch a koreni. Plody okrem toho obsahujú asi
27% bielkovín a 30% jedlého oleja
(kyselina linolová, olejová a nenasýtené mastné kyseliny), tyramín,
histamín, aminokyseliny, cukry a vitamín E (500 až 800mg/kg).

Liečebné účinky pestreca
mariánskeho

Pestrec sa používa pri ochoreniach a poškodení pečene, napr. pri
žltačke typu B a C, cirhóze, steatóze
(stukovatení) pečene, pri otravách
v dôsledku intoxikácie alkoholom,
drogami, priemyselnými chemikáliami alebo hubami. Sylmarín tiež
dokáže vychytávať voľné radikály
a zabraňuje peroxidácii tukov. Štúdie tiež naznačujú, že chráni pred
poškodením DNA, znižuje aktivitu
látok stimulujúcich rast nádorov.
Liečivé účinky pestreca sú naozaj
rozsiahle, takže si popíšeme jeho
hlavné vlastnosti:
• Zlepšuje trávenie
• Detoxikuje a posilňuje pečeň
• Znižuje cholesterol
• Preukázateľne odstraňuje následky chemoterapie
• Zlepšuje stav sliznice maternice
• Pomáha proti nízkemu tlaku
• Používa sa pri otravách jedmi najrôznejších druhov, vrátane otravy
hubami

• Zbavuje pečeň chemických prímesí a toxických látok z potravín
• Chráni pečeň pred škodlivými
účinkami z užívania farmaceutických liekov
• Je obrovským prínosom pri boji
proti migréne, závratom, depresiám, astme, alergiám, ale aj nevoľnostiam počas cestovania
• Pestrec je jedna z najrozsiahlejšie
preštudovaných a zdokumentovaných liečivých rastlín.

množstvom vody (cca 150 ml na
čajovú lyžičku). Je prospešné ho
takto užívať aspoň 3-4 týždne.
V ľudovom liečiteľstve sa používajú aj semená, list alebo koreň
pestreca, ktoré sa väčšinou pridávajú do čajových zmesí.
Z pestreca sa vyrába aj olej,
múka, tinktúra alebo ho môžete
použiť vo forme výluhu do kúpeľa.

Použitie pestreca mariánskeho

Upozornenie: Pestrec mariánsky
je považovaný za jednu z najbezpečnejších liečivých rastlín na trhu
a pri jeho užívaní nie sú známe
žiadne vedľajšie účinky.
Latinský názov: Silybum marianum
Čeľaď: Asteraceae/Astrovité
Jedlé: Listy, stonky, kvety, korene
a semená.
Chuť: Nemá veľmi výraznú chuť.
Popis: Pestrec mariánsky je veľmi
pichľavá bodliakovitá rastlina vysoká 1 – 1,5 m podobná benediktu
lekárskemu. Obľubuje teplé podnebie.
Obdobie kvitnutia a zberu: júl –
september.

Najúčinnejšie je použitie čerstvo
nadrvených semien, ktoré neprišli
do kontaktu s kovom a ani neboli
pri mletí alebo drvení zohrievané.
Prášok rýchlo oxiduje, čím sa účinná látka znehodnocuje, je preto
potrebné pripravovať len malé
množstvá určené k okamžitej spotrebe. Na drvenie môžete použiť
keramický mažiar alebo mlynček
na kávu, či obilie s keramickými
mlecími kameňmi a styčnými plochami zo skla alebo plastu. Drvené
semená majú hrubšiu štruktúru
ako mleté.
Drvený pestrec mariánsky konzumujte priamo, 4x denne 1 čajovú lyžičku (3-4 g), avšak aspoň 45
minút pred jedlom.
Drvinu v ústach dôkladne požujte a premiešajte so slinami (kvôli
rýchlejšiemu stráveniu a distribúcii prospešných látok) a prehltnite. Následne zapite dostatočným

Základná charakteristika
pestreca mariánskeho

Zdroje
www.fertility.sk
botanika.wendys.cz
www.vasbylinkar.sk
DIONÝZ, Dugas. 2013 Zdravý
život s babkinými bylinkami. Žilina :
GEORG ISBN: 978-80-89401-73-4

Medvedí cesnak ako najsilnejší symbol jari
Prečo je taký výnimočný?

Rastlina je známy prírodný liek
na tráviace ťažkosti, vysoký krvný
tlak, chudokrvnosť, eliminuje cievne zmeny, ktoré nastávajú vplyvom
starnutia a pomáha aj pri astme
a cukrovke. Botanik však vyvracia
rozšírený mýtus o tom, že by rastlinu na jar cielene vyhľadávali medvede, aby si prečistili organizmus:

„Medvede ho cielene nevyhľadávajú. Slovenské i latinské druhové
meno „medvedí“ skôr odzrkadľuje to, že v minulosti bol zo strany
ľudí znížený záujem o túto rastlinu
a bola vhodná len pre zvieratá.“
Podľa slov botanika Jaromíra Kučeru patrí medvedí cesnak medzi
jarné efemérne druhy rastlín, čo
znamená, že rastie v období, keď

ešte nie sú plne olistené stromy.
„Listy sa začínajú objavovať koncom marca, kvitne v apríli až máji
a plodí v júni. Vyskytuje sa na celom území Slovenska v listnatých
lesoch od nížin do horského stupňa. Najčastejšie ho nachádzame
v nížinných vlhkých lužných lesoch
a suťových javorovo-bukových lesoch, kde tvoria jeho listy a kvety
pekný jarný aspekt,“ ozrejmuje
odborník.

parmezán a ďalší olej. Mixujeme do
kašovitej konzistencie. S konzistenciou sa môžeme pohrať. Ak sa nám
zdá príliš hutná pridáme viac oleja,
ak je naopak riedka prisypeme orechy. Nakoniec dochutíme citrónovou šťavou. Hotové pesto môžeme
použiť na cestoviny, dochutiť ním
zeleninové aj mäsité jedlá, spestriť
nátierky alebo šalátové dresingy.

Zdroj: zh
Foto: Thinkstock.com

Pesto z medvedieho cesnaku

Čo budeme potrebovať:
2 hrste mladých lístkov medvedieho cesnaku, 50 g vlašských
orechov, 100 ml extra panenského
olivového oleja, 100 g parmezánu,
soľ, mleté čierne korenie, citrónová
šťava
Postup:
Medvedí cesnak nakrájame, vložíme do mixéra, prilejeme trochu
oleja, soľ, korenie a pár minút mixujeme. Po chvíli pridáme orechy,

Výborné je s varenými vajíčkami,
ladí s lososom, chutí aj samotné –
na bielej bagete. Uzavreté vydrží
v chladničke aj niekoľko týždňov.
Dobrú chuť!

20

l

Ľubietovské   noviny

Marec 2019	Ročník III. l Číslo 1

Športové akcie a podujatia

Veľkonočná plnka trochu inak
Šikovná plnka, rýchla príprava vhodná na Veľkú noc, ale i len tak ku
prívarkom.

20. 4. 2019 - futbalový turnaj - multifunkčné ihrisko
Apríl - stolnotenisový turnaj
18. 5. 2019 - futbalový turnaj prípravka
6. 7. 2019 - futbalový turnaj dospelí

Ingrediencie

200 gramov údeniny
200 gramov polohrubá muka
200 gramov strúhaný tvrdý syr
3 kusy vajcia
1 kus prášok do pečiva
1 čajová lyžička vegeta
3 decilitre mlieko

Futbalové aktuality

Dorastenci FK Baník Ľubietová odohrali v nedeľu
10. 3. 2019 turnaj v Nemeckej, kde skončili zo 7 mužstiev na 5 mieste.
„A“ mužstvo začína jarnú časť 24. 3. 2019 o 11.00
hod. na ihrisku v Malachove.
Športu zdar!

Všetky suroviny zmiešame,
ochutíme 1 lyžičkou vegety a petržlenovou vňaťou. Dáme do zapekacej misky a potom do rúry na
cca 30 min. Poznámka: Ak chcete
aby to bolo lahodnejšie z bielok
vyšľahajte sneh a jemne pridajte
do plnky. Dobrú chuť!

Miloš Sauka

ST Vepor
Ľubietová
Oddiel ST Vepor Ľubietová naďalej súťaží v 5. lige na popredných
priečkach. V aktuálnej tabuľke figurujeme na 4. mieste s tým, že do
záveru súťaže zostávajú posledné
tri kolá a umiestnenie v tabuľke by
sa mohlo zlepšiť. Oddiel naďalej
hrá v rovnakej zostave ako v minulom roku. Naďalej sa nedarí k tomu
športu pritiahnuť mladšiu generáciu, čo je na škodu veci, keďže klub
v Ľubietovej má bohatú históriu
a vychoval niekoľko nádejných hráčov, z ktorých však zostalo len málo
jednotlivcov. Treba však spomenúť,
že sa nám podarilo zlanáriť späť do
našich radov mladšieho odchovanca, a to Ľuba Čiefa, ktorý by mal byť
už platným členom v nasledujúcej
sezóne.

Krásnu Veľkú noc
Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne vám všetkým želá
Vaša redakcia

Citáty o ženách
„Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, krásna ho okúzli,
ale iba súcitná ho dostane.“
„Bez slnka nekvitnú kvety, bez
lásky niet šťastia, bez ženy nie
je láska, bez matky nie je ani
básnik, ani hrdina.“
„Daj si veľký pozor, aby si nerozplakal ženu, lebo Boh počíta jej
slzy.“
„Žena je koreňom, muž je stromom. Strom vyrastie vysoko len
vtedy, ak má silné korene.“
Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/
citaty-o-zenach/?o=popular

Oddiel naďalej aj tento rok bude
pokračovať v započatej tradícii v organizovaní stolnotenisového turnaja. Memoriál Ivana Polónyho sa
bude konať 6. 4. 2019 v kultúrnom
dome a bude to už 2. ročník.
Dúfame, že za pomoci Športovej
komisie pri Obecnom úrade Ľubietová nadviažeme na vynikajúcu
úroveň, a to nielen len po športovej
stránke, ale aj po stránke spoločenskej.
Ing. Pavel Čuba
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