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Krásny darček k prvým
narodeninám
Milá Janka, pozdravujem Ťa a aj
celú redakčnú radu Ľubietovských
novín.

Nie som veľký pisateľ, nemám
takýto Boží dar, chcem len vyjadriť
veľkú vďaku Tebe, celej redakčnej
rade, ale i tým, ktorí prispeli a prispievajú k vydávaniu Ľubietovských
novín.
Som presvedčená, že veľkú radosť
z vydávania týchto novín, tak ako ja,
majú hlavne rodáci z Ľubietovej,
ale tam už z rôznych dôvodov
nebývajú, sú roztrúsení po celom svete a neprestali mať záujem
o túto prekrásnu obec. Preto sa teším z toho, že si tieto noviny môžeme otvoriť aj na internete. A i keď
sme ďaleko od nášho rodiska, žijeme s touto obcou, jej ľudom, jeho
starosťami i radosťami. Môžeme
povedať, teda aj ja, a to hrdo, že je
to nielen rodná dedina, ale „moja
dedina“ – ako to pekne definoval
p. Grexa v svojom príspevku v č. 3
alebo básnik: „Ty domovina moja
plná krásy, čo z hôr a dolín veniec
ušila si a stužkami riek vyzdobila si
ho...“ A tiež hymnická báseň „Aká si
mi krásna, Ty rodná zem moja...“
Som čistokrvná Ľubietovka, i keď
moje priezvisko neznie čisto slovensky. Mama aj otec pochádzajú
z Ľubietovej. Narodila som sa v tejto prekrásnej dedine. Prežila som
tu útle detstvo a neskôr, keď sme sa
presťahovali do Bratislavy, strávila
som tu každé školské prázdniny.
Vtedy som závidela deťom, ktoré
trávili prázdniny v pionierskych
táboroch. My sme „museli“ ísť do
Ľubietovej, kde bolo treba hrabať
a pomáhať aj v ostatných, hlavne poľnohospodárskych prácach
slabnúcim starým rodičom. Život
na dedine bol ťažký. Ľudia tu žili
jednoducho a skromne, mali len to,
čo si dopestovali a dochovali. Žilo
sa tu ťažko, ale zdravo, uprostred
prekrásnej prírody a milých, vľúdnych a dobrosrdečných ľudí, ktorí

sa borili so životom a vzájomne si
ochotne pomáhali. Dedina bola ako
jedna veľká rodina. Teraz v staršom
veku mám však krásne spomienky
na toto obdobie. Cením si toto obdobie tak, že sa do Ľubietovej každý
rok celá rodina vraciame.
Z tohto dôvodu, a to som napísala len stručne, mám veľkú radosť

z vydávania Ľubietovských novín.
Veď z každej stránky, či článku sála
na mňa vôňa rodného kozuba, vánok vône lúčnych kvetov, ale i nostalgia a výčitky nevery za opustenie
„otcovskej role“, bohatej slávnej
baníckej histórie, ochrany a tepla staručkého Vepra, Vysokej, ale
i prekrásneho prostredia na Čelienci a tiež melódie žblnkotajúceho
potôčika Hutnej.
Všetky články si vždy s veľkým
záujmom prečítam, niektoré aj viackrát a netrpezlivo čakám na ďalšie
vydanie. Viem si predstaviť koľko
obetavosti, síl a času ste museli
vynaložiť k ich obnoveniu a pravidelnému vydávaniu. Nech vás ale
neodradí negatívna kritika, berte ju
ako povzbudenie a určite vás bude
aj posúvať dopredu. Janka, nie je to
len nádej, ako píšeš vo 4. čísle, ale
buď si istá, že ste sa dali na správnu
a čestnú cestu priblížiť teplo domova. Verím, držím palce, že sa nevzdáte a budete pokračovať. Prajem

Príhovor

A je to tu, Ľubietovské noviny
sa dožili jedného roka. Keď sa
vraciam k prvému číslu, pre nás,
ktorí sme stáli pri ich zrode to
bola nová ďalšia skúsenosť. Práve prvé číslo bolo pre nás asi najnezabudnuteľnejšie. Nechýbala
nám odvaha a hoci sme nevedeli,
čo to prinesie, pustili sme sa do
práce. Prenasledovala nás myšlienka: „Dokážeme dať ľuďom
to, čo potrebujú a chcú vedieť“?
To sme vtedy netušili, že obecné
noviny dokážu ľudí nielen stmeľovať, ale aj rozdeľovať. Pevne
dúfam, že to je už za nami a naše
noviny vám budú prinášať množstvo zaujímavých informácií a zároveň priblížia dianie v obci.
Ja prajem týmto novinám do
ďalšieho obdobia veľa inšpirácie,
nápadov a čoraz viac príspevkov
od rôznych autorov.
Vám, milí čitatelia prajem
v tomto roku veľa zdravia, úprimnú vieru v seba, pokoj, odhodlanie i lásku. Sme tu pre vás – našich čitateľov a priateľov.
Jana Majerová

vám veľa síl a elánu do vydávania aj
ďalších čísel a tiež netrpezlivo čakám, kedy sa objaví v televízii FSk
Debnár a pripravované knihy o Ľubietovej (tri, o ktorých som mala
známosť, že vyšli, vlastním).
Prepáč milá Janka, ale týchto pár
úprimných slov som považovala
za potrebné napísať a podporiť Ťa
resp. vás vo vašom obetavom snažení.
V novom roku prajem veľa zdravia a šťastia.
A ešte mi nedá nespomenúť túto
peknú básničku:
Na nový rok ako treba,
nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti,
dni prežité v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu aj do vášho domu.
Na nový rok správny krok
a úsmev po celý rok.
Ivica F., rodáčka z Ľubietovej
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Pôst
Určite to nie je slovo, ktoré by
nám bolo cudzie. Vnímame ho
ako obdobie v rámci (cirkevného)
roku, ktoré predchádza Veľkej
noci a trvá 40 dní. Nesie v sebe
myšlienku dobrovoľného zrieknutia sa niečoho, čo človek bežne
používa - najčastejšie jedla. Možno vo svojej rodine dodržujete nejaký zvyk, ktorý s tým súvisí a inak
si to neviete ani predstaviť... Ale
možno ste už zažili aj nejakú pochybnosť ohľadom zmyslu pôstu.
Na čo je tento čas vlastne dobrý?
Dnes sú otázniky pravdepodobne
omnoho väčšie ako kedykoľvek
v minulosti. Nechceme sa obmedzovať. Nevidíme v tom hlbší
zmysel. Dokonca, keď sa začítame
do Biblie, nájdeme tam konštatovania, že pôst môže byť pre človeka prázdnou záležitosťou. Vecou,
ktorú Boh priamo nenávidí!
Čoho sa teda máme vzdať? Čo
nám naozaj prospeje? Sú to dôležité otázky - a asi je zrejmé, že
sú dôležité pre nás. Lebo pôst,
ak je správny, môže zmeniť náš
život. V momente, keď začneme
chápať, že sa máme vzdať sami
seba. To je pre nás najťažšie!
Veď v koľkých situáciách sme až
posadnutí sami sebou... Vzdať sa
tohto postoja si vyžaduje nadľudské úsilie; je to však možné.
Len nezabudnime, že prázdne
miesto treba zaplniť niečím, čo
má hlbší zmysel - Božou láskou,
v ktorej nachádzame svoju pravú
podstatu. Sme Bohom milované stvorenia a smieme milovať
druhých; žiť v Božom odpustení, v skutočnej pravde a radosti.
Keď túto myšlienku vpustíme do
svojho srdca, slovo "pôst" pre
nás nadobudne nový zmysel.
ev. farárka
Renata Réneiyová

Starosta informuje
Od posledných Ľubietovských
novín sme finišovali hlavne s prácami na obecnom úrade, kde po podrezaní budovy sa prerobili záchody, rozvod elektriky, na prízemí sa
znížili a zateplili stropy a vymenili
svietidlá. Na strane, kde je vchod
na obecný úrad, sa zmenilo aj dispozičné riešenie, kde sa vybúrali
dve priečky a vznikla pekná veľká
miestnosť. Z vonkajšej strany od
dvora sme urobili verejné WC, ktoré
by malo fungovať nonstop a malo
by byť prístupné aj pre vozíčkarov.
Ešte stále zvažujeme, či by sme do
tohto záchoda namontovali dvere
za poplatok, k čomu nás nevedie ani
tak snaha niečo vybrať, ale hlavne
snaha udržať tam poriadok a čistotu. Verím, že do konca februára
ukončíme práce na prízemí obecného úradu, lebo už skoro rok pracujeme na stavenisku, kde špina a prach
je našou dennodennou súčasťou.
Taktiež sa opäť umožní všetkým organizáciám a spolkom stretávať sa
vo vynovenom „klube dôchodcov“.
Čo nás čaká v najbližšom období. Chceli by sme do leta dokončiť
cestu medzi Záhumním a Močilím,
objednali sme výmenu pouličných
svietidiel na všetkých vedľajších
uliciach, teda do leta by malo byť
komplet vymenené verejné osvetlenie. Ohlas na lampy na hlavnej
ceste je veľmi dobrý, lebo okrem
úspornosti aj dobre svietia a presne
takýto efekt chceme dosiahnuť aj
na bočných uliciach. Taktiež sa musíme zaoberať cestou do Vôdky, kde
stále dochádza k prepadaniu cesty,
ktorá sa zosúva smerom do toku,
takže to musíme riešiť v spolupráci
so správcom toku. Do 5. marca by
sme mali podať projekt na výstavbu
multifunkčného ihriska Na kolese
a ja len dúfam, že konečne – na štvrtý pokus sa aj tento zámer podarí.

Prepadajúca sa cesta vo Vôdke (autor: Soňa Pupalová)
Je obrovská škoda, že sme sa cez
Obecné lesy nemohli prihlásiť do
výzvy na obnovu lesnej techniky,
lebo sme mali záujem kúpiť nový
traktor, vyvážačku, kálačku dreva

Verejné WC
(autor: Soňa Pupalová)

Stav financií v Obci Ľubietová k 31.12.2017
Obec Ľubietová
Prima banka a.s.
VÚB a.s.

Spolu za účty
Obecné lesy Ľubietová s.r.o.
Prima banka a.s.

ČSOB a.s.
Spolu za účty
Obecná píla Ľubietová s.r.o.
Prima banka
ČSOB
Spolu za účty

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

31.08.2017
151 708,61
227 158,25
7 133,02
61 250,00
32 593,07
479 842,95

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

Bežný účet
Sociálny fond
Termínovaný
Bežný účet
Sporiaci účet

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

196 116,67
11 300,00
50 000,00
zrušený
Zruš. 1,41
257 418,08

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

Bežný účet
Sociálny fond
Sporiaci účet

74 341,85
7 808,28
750,02
82 900,15

86 592,19
7 808,28
60 000,00
154 400,47

59 267,34
7 808,28
60 000,00
127 075,62

Bežný účet
Bežný účet
Podn.kanalizácia
Fond RaO
Rezervný fond

Zrušený 1,41
287 893,63

a ťažkú frézu, čo by určite prispelo
nielen k zlepšeniu využitia drevnej
hmoty z našich lesov, ale by sme aj
zabezpečili dodávanie dreva v klátikoch našim dôchodcom. Bohužiaľ,
táto výzva je určená pre vlastníkov
lesov, ktorí majú menšie majetkové
zastúpenie verejného sektora ako
25 %.
Pracovníčky obecného úradu žili
v poslednom období koncoročnými uzávierkami a zostavovaním
výmerov za dane a komunálny odpad. Tak, ako každý rok, sme museli
obháňať desiatky občanov, aby doniesli potvrdenia za študentov na
internátoch, za pracujúcich, ktorí
pracujú mimo obce, aby každý platil pri komunálnom odpade iba to,
čo produkuje. Taktiež v daniach sa
snažíme dať do poriadku veci, ktoré
v poriadku nie sú a dorábame veci
za občanov. Na to, že v niektorých
prípadoch sa to stretne ešte aj s nepochopením a šomraním, sme si už
zvykli. Taktiež neviem ako vznikla
fáma o úľavách pre dôchodcov, ale
ako vysvetľujem v článku o odpade,
cesta k zníženiu poplatku za komunálny odpad existuje, ale musíme
všetci pre to niečo urobiť.
Vážení občania, blíži sa jar
a v blízkom čase bude treba po
zime obec upratať. Viem, že mnohí nám pomáhate už dlhé roky
odpratať posypový materiál, začo
som vám veľmi vďačný. Chcel by
som povzbudiť aj ostatných, ktorí
to dodnes nerobili, skúste si pozametať chodník a cestu pred svojím
domom, aby sme na jar mali čistú
obec. Veď zobrať metlu do ruky nie
je hanba, dokonca kedysi bolo dobrým zvykom upratať si nielen dvor,
ale aj pred domom. Za každú iniciatívu v prospech čistoty našej obce
vám ďakujem.
Ing. Pavel Zajac, starosta
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Nemáme sa čím chváliť
O čom hovorím? O našom spoločnom úsilí na bojovom poli odpadov - ich
tvorenie, zber a hlavne separácia. Aby bolo o čom hovoriť v nasledujúcej
tabuľke máte porovnané roky 2016 a 2017, kde sú uvedené skoro všetky
pre nás relevantné druhy odpadov, vyzbierané za tieto roky.

Porovnanie množstva odpadov za roky 2016 a 2017
Rok 2016

Rok 2017

Porovnanie

MnožDruh odpadu
stvo v t
TKO kukanádoby 256,31
Objemný odpad 37,46
Sklo
16,13
Papier
6,18
Tetrapaky
0,04
Kovy
0,95
Elektroodpad
5,72
Textil
1,46
Nebezp. odpady 0,5

MnožDruh odpadu
stvo v t
TKO kukanádoby 269,57
Objemný odpad 40,18
Sklo
13,93
Papier
8,2
Tetrapaky
0,19
Kovy
1,67
Elektroodpad
7,07
Textil
2,1
Nebezp. odpady 0,18

+/-

%

13,26
7,72
-2,2
2,02
0,15
0,72
1,35
0,64
-0,32

105,17
120,61
86,36
132,69
475
175,79
123,60
143,84
36

Keď to v hrubom prepočítame na
obyvateľa, tak každý z nás vyprodukuje 250 kg odpadu ročne a vyseparuje 25 kg ročne, teda zhruba
10 % a navyše tu nie je viditeľné
žiadne zlepšenie. Len pre zaujímavosť cieľ Slovenska je 50% do roku
2020. Určite aspoň tí uvedomelejší
sa spýtajú v čom to celé je a prečo
sa nám v tomto smere vôbec nedarí.
Ak budem vychádzať s odborných
článkov, ktoré hodnotia celkovú si-

tuáciu v odpadovom hospodárstve
Slovenska, tak „pes je zakopaný“
v biologickom odpade. Podľa štatistík je v zmesovom komunálnom
odpade 45-50% bioodpadu, teda
keby sme dokázali odstrániť všetok bioodpad, mali by sme klesnúť
zhruba na polovicu, teda v Ľubietovej z 300 ton ročne na 150-180
ton ročne. Aby som Vám to premietol v peniazoch, náklady obce by
klesli z 30 tisíc eur na 18 tisíc eur,

čo znamená, že poplatok by mohol
klesnúť na približne 12 eur na obyvateľa a rok, teda o tretinu a obec
by na odpad nič nedoplácala. Ak by
sa k tomu pridalo lepšie zhodnocovanie surovín, teda separovanie
skla, papiera, plastov, textilu a elektroodpadu, mohli by sme klesnúť
ešte nižšie. A teraz príde otázka na
každého z nás, chcem preto niečo
urobiť? Alebo sa „vykašlem na to“.
Všetci rozumne mysliaci ľudia sa
dnes minimálne tvária ekologicky.
Čo tak prestať sa tváriť a dať si náročné ciele, možno ani nie pre obec,
ale pre mňa samého. Lebo je to
o tom, či šupky zo zemiakov hodím
na kompostovisko, alebo do kukanádoby, či vetvičkami zo záhrady
nedoplním kukanádobu, aby bola
plná. Každý z nás musí byť súčasťou kolektívneho svedomia, že to
robíme dobre, lebo ak jeden z nás
to dobre nerobí, tak to spoločne
robíme zle. Teda skúsme zopakovať
hlavné zásady :
1. odseparujem biologický odpad
– zvyšky rastlín, drevo, zvyšky z kuchyne
2. odseparujem suroviny, sklo, plasty, papier, kovy, textil, elektroodpad

A čo môžem urobiť viac: naučím
separovať svoje deti, lebo v budúcnosti by to mala byť úplná samozrejmosť a aby som to naučil svoje
deti, mal by som ísť príkladom.
A samozrejme stará fráza „najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“.
Kúpim si pivo vo vratnej fľaši a nie
v plechovke.
A vízia do budúcnosti? Aké sú
trendy a ako sa bude riešiť komunálny odpad o pár rokov? Už dnes
existujú systémy, ktoré adresne
zvážia každú kukanádobu a na konci mesiaca, alebo štvrťroka Vám
presne oznámi : „vyprodukovali ste
toľko a toľko zmesového komunálneho odpadu a platíte toľko“. Že
cena takéhoto odpadu bude možno
dvakrát taká aká je dnes? Áno bude,
ale len adresné zbieranie a platenie za odpad môže priniesť lepšiu
zodpovednosť každého z nás. Je len
na škodu všetkých nás, že dnes sa
tieto technológie nenakupujú za
peniaze z eurofondov a budeme si
ich musieť zaplatiť za svoje niekedy v blízkej budúcnosti, ale to už je
o niečom inom. Prajem Ľubietovej,
aby v roku 2018 spravila „v odpade“ lepší výsledok, ale to záleží na
každom čitateľovi tohto článku.

Výpis z uznesení zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 18. januára 2018
Prítomní poslanci:
Ing. Peter Sedláček, Michaela
Černáková, Bc. Jana Majerová,
Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová,
Radoslav Sedlák
Uznesenie č. 39-1/2018 – schválenie programu zasadania, za: všetci
Uznesenie č. 39-2/2018 – schválenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, za: všetci
Uznesenie č. 39-3/2018 – voľba
návrhovej komisie, za: všetci
Uznesenie č. 39-4/2018 - správa
o kontrole plnenia uznesení prednesená starostom obce, za: všetci
Uznesenie č. 39-5/2018 – schválenie rozpočtu obce bez programovej
štruktúry na rok 2018, za: Michaela
Černáková, Bc. Jana Majerová, Mgr.
Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák,
proti: Ing. Peter Sedláček, Pavel
Šimun
Uznesenie č. 39-6/2018 – schválenie zostavenia a predkladania
rozpočtu obce na roky 2018, 2019,
2020 bez programovej štruktúry,
za: všetci
Uznesenie č. 39-7/2018 – vzatie
na vedomie – žiadosť Pavla Černá-

ka, Zábava č. 464/17, Ľubietová,
o odkúpenie časti pozemku parc.
KN-E o výmere 7205 m², TTP z dôvodu majetko-právneho vysporiadania, za: všetci
Uznesenie č. 39-8/2018 – vzatie
na vedomie - žiadosť Vlastimila
Holíka a Edity Holíkovej, Internátna
č. 23, Banská Bystrica, o odkúpenie
pozemku parc. KN-C č. 1372/15
o výmere 353 m², TTP a parc. KN-C
č. 1372/16 o výmere 15 m², TTP
z dôvodu majetko-právneho vysporiadania, za: všetci
Uznesenie č. 39-9/2018 – schválenie odpredaja pozemku KN-C
1338/16 o výmere 456 m², pre
Ing. Vladimíra Šagáta, Lučatín č.
185, za: všetci
Uznesenie č. 39-10/2018 - schválenie odpredaja pozemku KN-C
1338/17 o výmere 445 m², pre Antona Grgača, Slovanská č. 10, Kováčová, za: všetci
Uznesenie č. 39-11/2018 – schválenie pridelenia obecného bytu
v budove súpisné číslo 2 Zuzane Korduličovej, bytom Zábava
616/39, Ľubietová, za: Ing. Peter
Sedláček, Michaela Černáková, Bc.

Jana Majerová, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák, zdržal sa: Pavel Šimun
Uznesenie č. 39-12/2018 – schválenie predĺženia nájomnej zmluvy
na prenájom bytu v budove súpisné číslo 2, Adele Majerovej, bytom J. J. Kmeťa 58/35, Ľubietová,
do 30.06.2018 od 01.01.2018 za
cenu nájmu, za: všetci
Uznesenie č. 39-13/2018 – vzatie
na vedomie žiadosti Dušana Janča,
Zábava č. 432/33, Ľubietová o odkúpenie časti pozemku parc. KN-E
č. 7092/1 o výmere 11447 m²,
zastavané plochy a nádvoria z dôvodu majetko-právneho vysporiadania, za: všetci
Uznesenie č. 39-14/2018 – schválenie odkúpenia časti parcely
KN E 558 ktorá sa nachádza pod
miestnou komunikáciou. Uvedenú
parcelu odkupuje Obec Ľubietová
od vlastníkov Rovná Anna r. Balíková, Záhumnie 50/2, Ľubietová
v podiele ½, Hudecová Daniela
r. Rovná, Močilie 388/36, Ľubietová v podiele ¼ a Rovný Ján r.
Rovný, Močilie 627/27, Ľubietová
v podiele 1/4, za cenu 2,- € za m2,

teda za celkovú cenu 186,- €, za:
všetci
Uznesenie č. 39-15/2018 – schválenie odpredaja pozemku KN-C č.
574/48 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 521 m², na ktorý bola
vypísaná verejná obchodná súťaž,
do ktorej sa prihlásil jediný záujemca Ján Kútny rod. Kútny s manželkou Zuzanou Kútnou rod. Ďuriančíkovou, obaja bytom Podlipa
č. 585/51, Ľubietová, ktorí ponúkli
za parcelu zverejnenú minimálnu
cenu podľa znaleckého posudku č.
171/2017 a to 9,51 € za m2. Celková cena za pozemok je 4.954,71 €,
za: všetci
Uznesenie č. 39-16/2018 – schválenie dodatku č. 1 – zmluvy o dielo s f. I.S.O.N., J. R. Poničana č.
841/104/, Očová, za: všetci
Uznesenie č. 39-17/2018 – schválenie rekonštrukcie rozvodov elektrickej siete v priestoroch prízemia
Obecného úradu za cenu 3000 €,
za: všetci
Uznesenie č. 39-18/2018 – schválenie plánu kontinuálneho vzdelávania na rok 2018 pre ZŠ s MŠ T. G.
Masaryka Ľubietová, za: všetci
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O spolunažívaní ľudí
Občas sa hovorí, že v dnešnej
dobe sa zhoršujú medziľudské
vzťahy. Že už to nie je tak,
ako bývalo voľakedy. Že je
akosi menej času na spoločné
posedenie, porozprávanie, že
všetko sa zrýchlilo, všetko je
na behu. Že každý si stačí sám –
s internetom.
Je na tom kus pravdy. Ale celá
pravda je taká, že aj v takej dobe,
ako je dnešná, je možné medziľudské vzťahy zlepšovať, že aj
v takej dobe je možné navzájom
dobre spolunažívať. Že je možné sa zastaviť, osloviť človeka,
povedať dobré slovo, povzbudiť,
potešiť sa navzájom. Len sa o to
musíme viacej snažiť...
Musíme si viacej všímať človeka
vedľa seba a viac porozumieť jeho
správaniu. A viac sa pozrieť aj na
seba samého očami toho druhého.
Ktovie, ako on vidí mňa a v čom
jemu prekáža moje správanie. Nie
je to len o čase, ale aj o dobrej vôli,
o vzájomnom odpúšťaní a zmierení. Je to najmä o tom, aby som
toho druhého mal rád.
-Jeden človek sa rozhodol, že
bude pestovať anglický trávnik.
Nijaká burina, nijaké kvietky,
iba čistý trávnik. Venoval tomu
každú voľnú chvíľu. Už sa mu to
skoro podarilo, keď si všimol, že
v trávniku sa ukázalo pár žltých
púpav. Povedal si: to teda nie, tu
bude len to, čo sa mne páči. A začal púpavy odstraňovať.
Ale čím viac ich vytrhával
a odstraňoval, tým viac ich pribúdalo. Kúpil na ne silný jed.
Nepomohlo.
Od tej chvíle sa jeho život
zmenil na boj proti tým žltým
kvietkom, ktorých každú jar pribúdalo.
„Čo mám s nimi robiť?“ pýtal
sa bezradný svojej manželky.
„Skús si ich mať rád, veď ti
spestrujú trávnik,“ odpovedala
mu pokojne.
Skúsil to. Po nedlhom čase prišiel na to, že tie kvietky sú naozaj
krásne a spestrujú mu jeho trávnik.
Od tej doby žil šťastne.
Zamysli sa: „Koľko ľudí ťa rozčuľuje? Prečo neskúsiš mať ich
rád? Možno obohacujú a skrášľujú Tvoj život.
Niekedy naozaj stačí tak málo
na to, aby sme žili vedľa seba
v úcte a láske – hoci sme odlišní!
Aby sme sa navzájom prijímali,
hoci nie sme rovnakí!
Podľa dávneho autora podáva
Jozef Grexa, ev. farár v.v.

Povesť o permoníkoch
v Ľubietovej
V dávnej histórii sa v Ľubietovej
ťažilo okrem iných rúd aj zlato.
K tomu sa viaže jedna povesť, ktorá
hovorí o tom, ako sa stratilo zlato
z Ľubietovej.
Jedného dňa bolo baníkom veľmi
clivo a rozprávali sa medzi sebou:
,,Ťažko tu robíme, je nám zima, sú tu
ostré kamene, je tu vlhko.“ A  ďalší
z nich sa ozval: ,,Aj keď ťažíme zlatú rudu sme veľmi chudobní.“ O  takýchto veciach sa rozprávali aj ďalšie dni a všetko počúvali permoníci.
Keď ráno baníci sfárali, našli rudu
narúbanú. Boli veľmi prekvapení
a čudovali sa, kto im mohol cez noc
pomôcť. Na druhé ráno bolo to isté
a pokračovalo to dlhší čas. Po určitej
dobe chceli zistiť, kto im pomáha.
Preto baníci spolu s mestskou radou
išli do bane dávať pozor, kto im cho-

dí v noci rúbať rudu. Prvé noci nevideli nič, len ráno našli malé stopy
v blate, ktorých bolo niekoľko párov.
Po nejakej dobe sa rozhodli, že pôjdu dávať pozor znova. Vtedy videli
malých permoníkov, ako vychádzajú zo skaly. Každý si na pleci niesol
náradie na rúbanie rudy. Rúbali
celú noc, neoddýchli si a vždy hovorili: „My sme bosí, voda je studená,
kamene ostré a naše nôžky sú celé
doráňané.“ Keď to počula mestská
rada a baníci, bolo im ich veľmi ľúto,
a preto sa rozhodli že im dajú ušiť
čižmičky. Zavolali šustra, ktorý zmeral stopy malých nožičiek v blate.
Ušil im krásne červené čižmičky, ktoré im baníci a mestská rada zaniesli
do bane. Schovali sa a dávali pozor
na to, akú radosť z čižmičiek budú
mať ich pomocníci. Keď znova vyšli
zo skaly, permoníci zbadali čižmičky

Náš lyžiarsky
Tieto dni je nám sveta žiť,
nemusíme sa nič učiť.
Na lyžiarsky chodievame,
Králiky už zdolávame.
Na vleku sa vyvezieme,
veľký kopec zlyžujeme.
Potom obed kráľovský nás čaká,
po prestávke kopec opäť láka.
Takto my dni trávime,
vôbec sa tu nenudíme.
Je to veľká zábava,
učenie nás neláka,
ale všetko už raz skončí
a keď z nás budú lyžiarski borci,
zasadneme do lavíc,
budeme sa musieť učiť.
spomienky a fotky zostanú,
bolo nám ako sa hovorí
„na parádu“!

a horko zaplakali: „Ľubietovci nás
vyplatili, už je čas ísť preč.“ Na ďalší
deň baníci v Ľubietovej nenarúbali
žiadnu zlatú rudu. Stratila sa. O  tri
dni sa však našla v Kremnici.
Nina Matulová, žiačka 8. ročníka,
aj s touto povesťou získala 1. miesto
v literárnej súťaži „O banícky kahanec“, ktorú vyhlásila Matica slovenská a mesto Brezno. Ninu prijal na
slávnostnom odovzdávaní cien aj
primátor Brezna. Gratulujeme!!!!
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Iné aktivity

Karneval v škôlke

Karneval v škôlke

Peter Majer, Matej Macko – 4.
miesto v súťaži zručnosti

Fašiangy v škole

Hviezdoslavov Kubín

Vianočný program v Evanjelickom kostole

Pôstne duchovné slovko pre čitateľov
Drahí bratia a sestry v Kristovi.
V čase, keď beriete toto nové
číslo nášho Ľubietovského časopisu, prežívame pôstne obdobie.
Obdobie, kedy v modlitbe a pokání sa pripravujeme na slávenie
udalostí týkajúcich sa našej spásy.
Ježišovu smrť, umučenie na kríži
a jeho zmŕtvychvstanie. Práve udalosti Veľkej noci sú pre kresťana
tými najdôležitejšími, lebo keby sa
neboli udiali nebolo by ani našej
spásy. Avšak cesta k našej spáse
nie je jednoduchá. Zo strany Boha
nám ľuďom bola podaná ruka a teraz záleží len na tom, či ju prijmeme a vykročíme k nemu. Prijať jeho
pozvanie a vykročiť k nemu znamená pre nás výzvu popasovať sa
s naším životom, s naším vzťahom
k nemu, so vzťahmi k ľuďom, k sebe
samým, ale aj k stvoreným veciam,
ktoré nám Boh dal do užívania. Po

dôkladnom spytovaní svedomia
človek postupne vďaka Duchu Svätému spoznáva mnoho situácií, kde
je potrebné z našej strany zabrať,
veci zmeniť, prípadne poopraviť.
Práve to voláme pokánie. Zmena života. Dajme si však pozor, aby táto
naša cesta pokánia bola úprimná.
Aby sme po nej nekráčali len preto, aby nás druhí obdivovali, ale že
na nej chcem hľadať dobro u Boha
a pre ľudí. Nebojte sa. Boh vás za
to odmení. Deľme sa, pomáhajme,
slúžme, modlime sa, odpúšťajme
i napomínajme s láskou. Bez lásky
by to nemalo zmysel. To by bolo
pokrytectvo. V tomto pôstnom období majú ľudia viac zaužívanú prax
pôstu. Nepostíme sa preto, aby sme
chudli, ale postíme sa preto, aby
sme prosili Boha o odpustenie našich hriechov i hriechov druhých.
Aby sme vyprosovali pre seba
a tých, ktorí to potrebujú hojné Bo-

žie milosti. Preto aj pôst by mal byť
vykonávaný srdcom. Takýto pôst
nás dokonca robí citlivými v láske
k druhým a tiež ostražitými voči pokušeniam k hriechom. Naša pôstna
obeta je dokonca aj dôkazom našej
lásky k Bohu i k blížnym, lebo iba
láska dáva zmysel ľudskému životu a všetkému čo človek koná. Boh
nám toho veľa dal. Dokonca nám
dal k užívaniu aj stvorený svet. Nezabúdajme pri jeho užívaní na samotného Stvoriteľa, ktorý nám preukazuje nesmiernu lásku. Túži, aby
každý človek objavil cestu k nemu
a mohol natrvalo mať účasť na jeho
láske. Milí čitatelia. Prajem vám
požehnané pôstne obdobie a veľa
milostí a radosti, ktoré plynú práve
z udalostí týkajúcich sa Veľkej noci,
ktoré budeme zanedlho sláviť.
Váš Martin Uhrík, farský
administrátor v Medzibrode

6

l

Ľubietovské   noviny

Marec 2018	Ročník II. l Číslo 1

OZ LIBETHA
Činnosť Občianskeho združenia
v závere predošlého roka
a na začiatku roka 2018 bola
rôznorodá, plná emócií, nových
zážitkov, obohacujúca novými
vedomosťami a zručnosťami.
V Pezinku u priateľov na slávnostnom baníckom šachtágu Malokarpatského baníckeho spolku sme
predstavili naše nové historické
aušusnícke uniformy a ženské banícke kroje, ktoré sme si aj vďaka
finančnej podpore BBSK dali vyhotoviť a slávnostne sme ich uviedli do
používania.
Okrem nových uniforiem naši
členovia vyhotovili „ľubietovský
dereš“, kde sme sa inšpirovali originálom uloženým v depozite SSM
BB a v rámci dobrých priateľských
vzťahov, zábavy a recesie sme ho aj
otestovali, tak v Pezinku ako aj v Ľubietovej na šachtágu nášho Ľubietovského baníckeho a hutníckeho
spolku. Zohnať dobrovoľníkov na
vyskúšanie nebol problém a ak máte
záujem si ho prezrieť je vystavený
v muzeálnej miestnosti na obecnom
úrade.
V rámci našej krúžkovej činnosti detí sme mali vianočné tvorivé

dielne, kde si mohli deti vyrobiť darčekových snehuliakov pre svojich
kamarátov.
Záver roka sme už po piatykrát
zorganizovali v spolupráci so sociálnou komisiou Obce Ľubietová
dobrovoľnú charitatívnu zbierku potravín pre osamelých, životom ťažko
skúšaných občanov a rodiny s deťmi,
ktorí žijú medzi nami. Do zbierky sa
zapojilo viac ako 20 darcov a v predvečer sviatkov sme túto pomoc rozviezli do 16 - tich domov. Veríme, že
sme im aspoň trošku pomohli a spríjemnili Vianoce.
Nový rok 2018 začal veselo a radostne. Na našom štvrtom detskom
bále opäť zavládla veľká radosť,
zábava, tanec, ...krásne dievčenské

roby, účesy...chalani fešáci, chutné
jedlo, bohatá tombola...veľké poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali
aby sa deti vyšantili do sýtosti.

u
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Ako jedno z prvých novoročných
prijatí pozýva Prezidentský palác
delegáciu baníkov. Nie je to samozrejmosť byť vo vybranej spoločnosti priateľov z baníckych spolkov
a cechov Slovenska a je pre nás
veľká česť ,že môžeme každoročne
zastupovať a propagovať historické
banícke tradície Ľubietovej na prijatí u prezidenta Slovenskej Republiky. Pán prezident okrem novoročného pozdravu povedal aj nasledovné
slová : „Chcem sa vám poďakovať aj
za to, že udržiavate banícku tradíciu.
Svojou činnosťou, svojimi aktivitami
poukazujete na to, čo všetko v našej
krajine baníci dokázali. Akú pokoru musíme mať pred zručnosťou,
umom a vynaliezavosťou všetkých
tých, ktorí po stáročia baníctvo
u nás na Slovensku rozvíjali. Akú
pokoru musíme mať k nesmierne
tvrdej práci, ktorou baníctvo vždy
bolo.“ Ďalej dodal.: „Veľmi rád by
som vám ako prezident pomohol,
aby sme udržiavali históriu. Aby
sme pre ďalšie generácie naozaj
zachovávali tieto pamiatky. Všetko,
čo sa v baníctve dokázalo. Tradície
a zručnosti. Máme byť na čo hrdí.
Uvažujme spoločne, ako toto dedičstvo zachovať, ako ho zveľaďovať
v prospech celej našej krajiny, turistického ruchu a hrdosti.“
Napísala : D. Zajacová,
predseda OZ LIBETHA

Pozvánka pre všetkých domácich ,rodákov a sympatizantov historických tradícií Ľubietovej...pozvánka na 7.
Ľubietovský banícky a hutnícky deň.
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Prosba
jedného
dievčatka

Stretnutie s Mikulášom
9. 12. 2017

Vážení predstavitelia obce,
občania,

prihováram sa vám ako obyvateľka – dievča z Podlipy.
Chcela by som vás poprosiť
o malú skutočnosť. V  každom
ročnom období chodím do školy
skratkou zo Zábavy na Podlipu
a rada by som po nej išla ako
pekné, nezašpinené dievča, a nie
ako Heidi –dievčatko z hôr. Jediné ročné obdobie, kedy je skratka
ako tak v poriadku, je leto. V zime
je cesta ľadová a nie raz som tam
spadla. Na jar, keď sa roztápa
sneh, je veľmi zablatená a vtedy
ani neviem, čo si na tú cestu obuť.
Cez upršanú jeseň je to také isté.
No nechodím tadiaľ len ja, po
tejto ceste chodia aj dospelí a starší ľudia, ktorí to tiež nemajú ľahké.
A aj oni, podľa mňa, chcú chodiť do práce čistí a nezašpinení.
Všetci, čo tadiaľ chodíme, či už
som to ja, dospelí, deti alebo teta
poštárka určite z tej cesty nemáme veľkú radosť. Keby sa na tejto
skratke stal nejaký úraz, veľmi by
som sa nečudovala.
Preto vás veľmi prosím o rekonštrukciu tejto skratky. Nežiadam
o luxusné schody z mramoru, ale
len o cestičku, po ktorej sa bude
dať chodiť. Vtedy by som do školy
chodila radšej ako teraz. 😊
Lujza Dobošová

Herkules alebo dobytie pekla
Tak sa volalo bábkové divadelné
predstavenie 29. 12. 2017. Ľubietovú navštívil klasický Tyjátr. Tyjátr
je divadelný projekt bábkoherca
a dramaturga Ivana Gontka, člena
súboru Starého divadla K. Spišáka
v Nitre a spoluzakladateľa súboru

Teatro Tatro. Cieľom projektu je prinavrátiť do súčasnosti tradíciu kočovných bábkarov a komediantov.
Podnetom vzniku Tyjátru bolo
naštudovanie predstavenia „Herkules“, ktoré vzniklo v roku 2009
ako samostatný projekt Ivana

Gontka, venovaný pamiatke ľudového bábkara Antona Anderleho
pri príležitosti jeho nedožitých 65.
narodenín. Tak vznikol v roku 2010
TYJÁTR, divadlo, ktoré nadväzuje
na tradíciu slovenského ľudového
bábkarstva a predstavenia hráva

tak, ako ich hrávali kočovní ľudoví bábkari v minulosti. Súčasťou
projektu Tyjátr je aj oživenie starodávneho flašinetu, nástroja, ktorý
po druhej svetovej vojne takmer
vymizol z verejných priestranstiev.
Foto autor: Soňa Pupalová
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Kultúrna a školská komisia informuje
Komisia v roku 2017 pracovala v zložení Jana Majerová, Dáša Kapustová, Zuzana Korduličová, Lenka Mandyčevská, Žofia Kútna a Júlia Majerová. Zorganizovala a aktívne sa zúčastňovala na všetkých naplánovaných akciách, ktorých bolo spolu 9.

Plánované akcie na rok 2018
termín
3. 3. 2018 o 17.00
apríl
27. 5. 2018
13. 5. 2018 o 15.00
3. 6. 2018 o15.00
29. 9. 2018 o 8.00
8. 12. 2018 o 15.30
15. 12. 2018 o 17.00

Názov podujatia
Len žiadnu paniku
Jánošík podľa Jozefa
VII. Ľubietovský banícky a hutnícky deň
Pozdravy mamičkám
Zázračná cesta
Michalský jarmok
Stretnutie s Mikulášom
Ľubietová advent 2018

Divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie
Kultúrny program
MDD

Koledovanie, rozhovory

Kto
Medzibrodvay
Medzibrodské kočovné divadlo
Obec Ľubietová a OZ Libetha
Deti ŽŠ a MŠ Ľubietová
Kultúrna komisia
Kultúrna komisia
Kultúrna komisia
Kultúrna komisia a FSk Debnár

Kde
KD
KD
námestie
KD
námestie
námestie
KD

Prípadné zmeny v termínoch alebo doplnené akcie budú oznámené včas.

Ľubietová advent 2017
Kultúrna komisia v spolupráci
s FSk Debnár pripravila 22. 12. 2017
predvianočný kultúrny program. Vo
vianočne vyzdobenej sále, v priateľskej atmosfére odzneli rozhovory

s ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné
a to je služba ľuďom, popretkávané vianočnými koledami v podaní
FSk Debnár a programom detí zo
základnej školy. Do programu bola

pozvaná Mgr. Monika Boboková –
riaditeľka ZŠ s MŠ T. G. Masaryka,
Ing. Dušan Kordík - rodák z Ľubietovej, ev. farár Jozef Grexa a Ing. Pavel
Zajac – starosta obce Ľubietová. Po-

zvanie prijali všetci, no ako sa hovorí: „Človek mieni, Pán Boh mení“,
nie všetkým sa podarilo prísť.
Foto autor:
Soňa Pupalová

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

2011
13
15
20
3
1089

2012
19
6
38
2
1138

2013
14
12
29
9
1160

2014
19
17
20
11
1171

2015
12
10
39
8
1204

2016
12
12
19
12
1211

2017
10
9
28
26
1214
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Hrdý pokračovateľ
ľubietovskej tradície
Emil Majnhold – meno, ktoré má
v Ľubietovej svoj cveng. Emil
Majnhold starší totiž v minulosti
postavil v Ľubietovej manufaktúru
na výrobu keramiky. Naše
rozprávanie však bude o niekom
inom – o Emilovi Majnholdovi
mladšom – synovi slávneho
majstra, ktorý je – rovnako ako
jeho otec – známy keramikár.

Emil Majnhold ml. nezdedil remeslo len po otcovi. Keramikárom
bol aj jeho starý otec, prastarý
otec a tradícia keramikárov v rode
Majnholdovcov sa datuje už od
16. storočia. „Emil junior“ sa priúčal výrobe keramiky od útleho
detstva. Dobrým pomocníkom mu
bol aj malý hrnčiarsky kruh, na ktorom sa učil točiť. Detstvo strávené
po boku svojho otca – známeho aj
ako „najlepší kruhár v Európe“ – ho
ovplyvnilo natoľko, že sa rozhodol keramike zasvätiť svoj život.
Námety na maľbu vzorov čerpá zo
starých ľubietovských motívov. Sú
to napríklad vtáčiky maľované kukučkou s husím brkom. Emil Majnhold ml. sa venuje výrobe úžitkovej
a ozdobnej keramiky, publikuje

Emil Majnhold ml. „Milko“, ako sme
ho všetci volali, sa narodil v roku
1955 v Ľubietovej. I keď odišiel so
sestrou a mamkou do Modry, vracal
sa do Ľubietovej každé leto na
návštevu za otcom. Pamätám sa aj
na časy, keď sa nám prišiel ukázať
ako vojak. Keď si založil rodinu,
odsťahoval sa do Bratislavy, ale
na Ľubietovú nezabudol. Chodil
aj s rodinou k tete Filadelfiovej
do „Kachliarov“, kde sme sa
všetci schádzali a cítili ako doma.
Prežili sme spolu aj s Igorom
Filadelfim, Oľgou PolónyovouFiladelfiovou na dolnom konci
mnoho úsmevných zážitkov
a nezabudnuteľných chvíľ.
Hoci dnes Milko žije a tvorí
v Modre, stále sa hrdo hlási
k ľubietovskej keramike a verím,
že sa hlási aj k nám, s ktorými ho
spájajú spoločné spomienky na
detstvo i ranú mladosť.
články o keramike, spolupracoval
s ÚĽUV-om a pracoval aj v Juvente,
kde v krúžku keramiky veľmi úspešne vychovával ďalšie generácie
keramikárov. Hoci pán Emil dnes
žije v Modre, a nie v Ľubietovej, je
hrdým pokračovateľom tradície
tvorby ľubietovskej keramiky. Jeho
zručnosť a srdce oddané „keramickej“ rodovej tradícii robia z jeho

keramiky krásne, tradičné a v neposlednom rade aj obľúbené umenie.
Ostáva už len veriť, že keramika
v rodine Majnholdovcov nezanikne.
Obaja synovia pána Emila sa už tomuto remeslu priučili, takže vďaka
nim prežije nielen samotné remeslo, ale snáď bude v ich tvorbe naďalej žiť aj ľubietovská keramika.
Na vernisáž výstavy kerami-

ky Emila Majnholda ml. s názvom
„Chráňme si dedičstvo našich otcov“ sa môžete tešiť 29. septembra
2018 na Michalskom jarmoku v Ľubietovej.
Z materiálov poskytnutých
Emilom Majnholdom ml. spracovali Alexandra Kováčiková Fillová
a Jana Majerová
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Od výšiviek
k maľovaniu keramiky
Pani Irenka Filadelfiová
je autorkou obľúbeného
ľubietovského vzoru, ktorý sa
používal na keramike. Dnes má
takmer 85 rokov a hoci by veľmi
rada stále vyšívala, či maľovala,
oči jej už dobre neslúžia, takže
nemôže. Jej sestra s manželom,
Mária a Július Filovci, sem prišli
pred sedemdesiatimi rokmi
vyrábať keramiku. Irenka – vtedy
ešte len 14-ročné dievča, prišla
spolu s nimi a dnes sa radí medzi
žijúce legendy ľubietovskej
keramiky.
Talent na maľovanie objavila
v sebe pani Irenka ešte v detstve.
Narodila sa a vyrastala v Čataji (pri
Senci), kde majú krásne kroje. Takže
jej vzťah k maľbe vlastne prebudili
kroje a výšivky.
„Mne nebolo ťažké maľovať
všelijaké ornamenty, veď ja som
s výšivkami vyrástla a tie naše kroje sú také bohaté, také rôznorodé,
ja som z toho získala veľmi dobrý
základ. Od detstva som aj vyšívala
a vymýšľala som si sama rôzne vzory. A neskôr som to len preniesla
do maľovania na keramiku.“ Irenka
Filadelfiová je autorkou vzoru, ktorý s obľubou využívali na ľubietovskej keramike. Sú to drobné lístočky
s kvietkami. „Viete, tu v Ľubietovej
sa v minulosti robili len jednoduché vzory. A ja som si vymyslela
motív, v ktorom som spojila niečo
zo starého a niečo z nového. Maľovali sme ho v zelenej farbe, ja mám
zelenú rada, podľa mňa je dobrá na
oči,“ prezrádza pani Irenka.
Do Ľubietovej prišla spolu so

Pani Filadelfiová s prekrásne maľovanými keramickými misami z jej dielne.
svojou sestrou hneď po skončení
základnej školy. Od začiatku pomáhala v dielni a popritom študovala
„maľbu“ na učňovskej škole v Banskej Bystrici. Keď mala pani Irenka
27 rokov, vydala sa za Ľubietovčana a žije tu dodnes. Nezacnelo sa
jej niekedy za rodiskom? „Keď je
človek mladý, tak na to ani tak nemyslí. Ja ani neviem, ako ten čas
vlastne prešiel, stále bolo čo robiť, buď v Keramike, v škole alebo
okolo detí a domácnosti, že človek
ani nemal čas myslieť na to, či mu
niečo chýba. Tie roky ušli ako voda.

Tento vzor sa s obľubou používal na ľubietovské výrobky z keramiky.
Navrhla ho pani Irenka.

A v Ľubietovej sa mi žilo dobre, takže sa mi za rodiskom ani necnelo.“
V Ľubietovskej keramike odpracovala 35 rokov. Okrem maľovania
keramiky medzitým strávila niekoľko rokov na materskej dovolenke a istý čas pracovala aj v Biotike
v Slovenskej Ľupči. Pred dôchodkom
sa však do Ľubietovskej keramiky
vrátila a učila učňov maľovať ešte
aj ako dôchodkyňa. Jej predstavy
o dôchodku sa jej však nenaplnili.
„Keby ste vedeli, ako som sa tešila,
že budem vyšívať na dôchodku. Zo
začiatku sa to ešte dalo, ale dnes to

už nejde. Mne už oči dobre neslúžia, takže z toho vyšívania nič nie
je, ja už nevidím ani niť poriadne
natiahnuť do ihly,“ dodáva pani
Irenka trochu smutne, ale stále
s pekným úsmevom na perách.
Za rozhovor sa poďakovala
Alexandra Kováčiková Fillová
Koncom marca 2018 oslávi pani
Irenka Filadelfiová krásne životné
jubileum – 85 rokov. Aj touto cestou jej srdečne blahoželáme a želáme ešte dobré zdravie.

Pani Irenka Filadelfiová pri práci v časoch, keď ľubietovská keramika
prekvitala. Foto: archív IF
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Po viac ako 3 a pol storočí
sa vrátil na pôvodné miesto
( Éra Ľubietovskej mosadze 1641 –
1665 – 1700)
V dnešnej dobe sa z viacerých oficiálnych či dobrovoľníckych miest
ozýva myšlienka na záchranu ojedinelej technickej hutníckej pamiatky bystrického medeného hámra,
patriaceho od konca 15. storočia
Bystrickému mediarskemu podniku.
Podniku svetových rozmerov, ktorého zakladateľmi a majiteľmi bola
pôvodne Thurzovsko – Fugerrovská
mediarska spoločnosť, neskôr prešiel rukami rôznych majiteľov až nakoniec ho vlastnil erár. Tento, v stredoveku najmodernejší hutnícky
komplex spracovával a produkoval
čistú kovovú meď vo forme ingotov,
ktorá pochádzala z baní a prvotnospracovateľských hút z ložísk na
Španej Doline, Starých Horách a tiež
z Ľubietovej.
A práve na mieste dnes už len stojaceho torza rozsiahleho hutníckeho
komplexu bystrického medeného
hámra sa pred niekoľkými storočiami skončil a zároveň nedávno začal
zaujímavý príbeh cesty medeného
ingotu, ktorý sa vrátil minulý rok späť
na pôvodné ložiská medenej rudy
do Ľubietovej. V našej mineralogicko – geologicko – banícko - hutníckej a archeologickej expozícii sme
doplnili dôležité miesto v bádateľskom procese po jednej významnej
etape histórie Slobodného kráľovského banského mesta Ľubietovej
nazývanej tiež „éra Ľubietovskej

Manilas (replika), mosadzné
platidlo v Nigérii( Múzeum medi
Špania Dolina fot. Dr.A. Sitár)
Väčšiu obľubu si našla mosadz
v sochárstve a ako platidlo
v kultúrach Západnej Afriky.
Práve používanie mosadznej
peňažnej jednotky ( manilas) vo
tvare náramku v Nigérii viedlo po
objavení obchodnej cesty do Indie
k prudkému zvýšeniu dopytu po
mosadzi v Európe. V Antverpách
sa z ľubietovskej medi vyrábali
manilas, za ktoré Portugalci
v Západnej Afrike nakupovali
zlato, otrokov a slonovinu.

Tetraedritová medená ruda z ložiska Podlipa.
Ľubietová bývalé kráľovské banské mesto vďačí za svoju slávnu históriu
ložisku medi. Ľubietovská meď je výnimočná tým, že obsahuje stopy
fosforu (P) . Vďaka tomu bola ľubietovská meď mimoriadne vhodná na
výrobu mosadze.
mosadze“. Ale aby sme porozumeli,
aký význam to malo pre Ľubietovú,
musíme sa vrátiť späť do doby spred
300 rokov do rokov 1641 – 1700.
V tomto období 17. storočia bol
mimoriadny dopyt po sortimente

a preto sa ľahšie odlieva. Používala
sa na výrobu šperkov, riadu, ale aj
ako platidlo. A práve dostatok tejto
medenej suroviny v Ľubietovej pritiahol pozornosť bohatých nemeckých podnikateľov, ťažiarov a mestu

Mosadzný ingot z čias Rímskej ríše, 154,3 x 14,4 x 0,5 cm. 14.4 kg.,
značka v kartuši 4,2x0,7 cm , C.PETRON.HERME(Rothenhofer P.)
Prvý mosadzný ingot na Slovensku sa našiel len nedávno na keltskom
sídlisku na Bratislavskom hrade. Je to len v poradí tretí mosadzný ingot
na svete z rímskeho obdobia . V období rímskeho cisárstva sa mosadz
používala na razenie mosadzných mincí o váhe 27,3g.
medených a mosadzných výrobkov,
či už pre samotné baníctvo, ale aj
pre výrobky každodennej potreby
v domácnostiach. Obzvlášť rozsiahli
bol mosadzný priemysel v Hornom
Nemecku, Norimbergu a Augsburgu, ktorý zásoboval bohatým sortimentom medených a mosadzných
výrobkov severnú a východnú Európu a teda bol aj veľký dopyt po
medi vhodnej na výrobu mosadze.
V Ľubietovej takáto meď bola. Vieme, že nedosahovala takú výťažnosť
ako špaňodolinská medená ruda,
pretože ruda z ložiska Podlipa, Svätodušná, Čierne peklo obsahuje
fosfor, nikel, arzén, kobalt. Ale po
jej dôkladnom vyčistení, prepražením naša Ľubietovská meď mala
výnimočné vlastnosti a dosahovala
takú jemnosť, že sa hodila na výrobu
mosadze. Mosadz je zliatina, ktorá
vznikne pridaním 20% zinku (Zn)
do roztavenej medi. Oproti červenej farbe medi má farbu a lesk zlata,
je krásna, taví sa pri nižšej teplote

Ľubietová zabezpečil zisky, rozvoj
remesiel, zamestnanosť a na dlhé
obdobie oživenie baníckej a hutníckej činnosti a teda významný
ekonomický prínos. Bol to Ján Brun
v Norimberka, ktorý viedol pokusné
tavby a bol iniciátorom myšlienky
postaviť závod na výrobu mosadze
priamo v Ľubietovej, ďalej ťažiari

Mosadzný ingot nájdený v 90.
tich rokoch v bystrickom
medenom hámri, majiteľa
ľubietovských medených baní
a hút a mosadzného závodu
Jána Rotha ( R ) 1642 - 1700,
toho času uloženého v expozícii
mineralogicko – banícko –
hutníckej OZ LIBETHA v muzeálnej
miestnosti na obecnom úrade.
Ján Juraj Ernst von Rosenau a Daniel
Hoffer, ktorí obnovili ťažbu v ľubietovských medených baniach a prevádzku v hutách v Pekle. Cisárska
komisia a mestská rada Ľubietovej
v roku 1642 dali súhlas na postavenie závodu ( t.z.v Ernstov závod
na výrobu mosadze) na pozemku
bývalého mestského Dolného mlyna. Dnes je ešte v týchto miestach
zachovaný vodný náhon na dolnom
konci. Po smrti Juraja Ernsta prevzal
jeho ťažiarstvo a mosadzný závod
banskobystrický mešťan Ján Roth.
Okrem neho vlastnil medené štôlne Zahlwein, Pumpan, Becker, Tag,
Kamenná a spracovateľské huty.
Zamestnával okolo 50 robotníkov.
Popri ťažiarstve Jána Rotha, začalo aj
mesto Ľubietová podnikať v baníctve a t.z.v ľubietovské ťažiarstvo začalo s otváracími prácami na Dedičnej štôlni. Neskôr sa obe ťažiarstva
zlúčili a principálom sa stal Ján Roth.
Ľubietovský medenorudný revír zažíval pod jeho vedením prosperitu.
V Roku 1692 sa už nespomína mosadzný závod, ale až do konca roku
1700 Ján Roth a mesto Ľubietová
spolupracovali pri ťažbe a spraco- u

Medený hámor v Banskej Bystrici, maľba od Dominika Skuteckého
(Múzeum medi ŠD)

Ľubietovské   noviny

Ročník II. l Číslo 1	Marec 2018 l
u vaní medenej rudy. Okrem finančnej
výpomoci využíval Ján Roth v prospech Ľubietovej aj svoje obchodné
styky a odborné skúsenosti. Svoju
činnosť skončil v roku 1700. Svoje
bane a huty na dolnom konci odstúpil mestu Ľubietová a uzatvoril tak
významné obdobie v dejinách ľubietovského mediarstva. Ľubietová
vďaka Rothovým peniazom vyviazla
z finančnej núdze a vstúpila s celým
ťažiarstvom do spolku s mestom
Banská Bystrica a bystrickými ťažiarmi.
Ale to nie je koniec príbehu... Ján
Roth okrem výroby mosadze v Ľubietovej vyrábal aj čistú meď v bystrickom medenom hámri. Za jeho
úspešnej éry podnikania v Ľubietovej došlo k povstaniu uhorskej šľachty proti Habsburgovcom a v roku
1677 k prepadnutiu a vyrabovaniu
Ľubietovej Thokolyho vojskami,
ktoré obsadili banské mesta a až do
roku 1685 znepokojovali celú stredoslovenskú banskú oblasť. Kráľov-

Maketa Bystrického medeného hámra ( Múzeum medi ŠD)
ské banské mesto Ľubietová, ktorá
podliehala priamo pod Habsburgovskú monarchiu bola s povstaleckými
akciami finančne vyčerpaná a prevádzka baní obmedzená. Ťažiari
svoje medené produkty, obchodné
výrobky a iné vzácne veci museli
pred povstalcami schovávať. A tak sa
domnievame, že urobil aj Ján Roth.
Nariadil ukryť v priestoroch bystric-

kého medeného hámra vyrobené
ingoty čistej medi, ktoré mali značnú hodnotu.... Tu končí jeden príbeh
a začína nový pre dnešnú dobu nie
málo významný.
Na začiatku 90 rokov nášho storočia nariadil majster na Bystrickom
medenom hámri asanovať murivo.
Ako začali zamestnanci búrať stenu
začali sa na nich sypať za murivom
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ukryté medené ingoty. Jeden kus
váži cca 15 kg a celkove ich vybrali
spoza steny 3,5 tony. Pretože nevedeli komu to patrí odviezli väčšiu časť ako odpad na spracovanie
do závodu Kovohuty Krompachy.
Len vďaka odvážlivcom, ktorí videli
v týchto ingotoch ich historickú hodnotu sa zachránilo pár kusov. Až do
minulého roka, keď sa nám dostala
do rúk publikácia o podnikaní Jána
Rotha v Ľubietovej, o Ľubietovskej
mosadzi, značka vyrazená na ingote R dala odpoveď na otázku, kto je
majiteľ a odkiaľ pochádza veľký kus
medeného kovu. Až tu sa uzatvára
celý príbeh. Paradoxne rozhodnutie
o likvidácii a devastácii ojedinelej
historickej hutníckej pamiatky Bystrického medeného hámra zachránilo pre nás historickú pamiatku
a skutočný dôkaz na éru úspešnej
Ľubietovskej mediarskej doby.
Napísala D.Zajacová,
OZ LIBETHA
Foto: S.Pupalová,D.Zajacová

FSk Debnár na cestách
Už sa fašiang kráti
Tento rok skupina začala svoju
činnosť posledný fašiangový víkend 10. 2. a 11. 2. 2018. Prijala
pozvanie na Sliačsky fašiang na
Sliač a hneď na druhý deň do Múzea slovenskej dediny do Martina.

Ľubietová získala ďalších priateľov
a zároveň aj partnerov v oblasti kultúrneho života.
Fašiangy sa krátia, už sa
nenavrátia, staré baby plačú,
že sa nevyskáču.
Fašiangy sa krátia, už sa nena-

vrátia, mnohí stihli vychutnať si
fašiangovú atmosféru v Múzeu
slovenskej dediny. Prvé tohtoročné podujatie Už sa fašiang kráti sa
uskutočnilo v nedeľu 11. februára
2018 v najväčšom múzeu v prírode
na Slovensku.
V programe od 10.00 do 16.00

hod. si návštevníci zaspievali a zatancovali spolu s rôznymi maškarami vo fašiangovom sprievode o 10.30, 12.30 a 14.30 hod.
V sprievode sa predstavili fašiangovníci z folklórnej skupiny Debnár
z Ľubietovej a folklórneho súboru
Lysec z Belej-Dulíc.
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Život s „darovaným“ srdcom
Život je dar. Mnohí z nás si ho
však nevieme vážiť, až kým nám
do života nevstúpi napríklad
nejaká choroba. Možno ste niečo
podobné zažili aj vy a svoje o tom
vie aj miestny automechanik Boris
Mandyčevský, ktorý žije vďaka
"darovanému" srdcu. Aký bol jeho
život pred transplantáciou a aký
je po nej? Viete niečo o človeku,
ktorého srdce mu naďalej bije
v hrudi? Zmenil svoj pohľad na
život? Poďme spolu nájsť odpovede
nielen na tieto otázky...
Vaša "cesta k transplantácii" sa začala chorým srdcom. Ako sa to ale
stalo, ako "ochorelo" Vaše srdce?
Stalo sa to, keď som mal 38 rokov,
hoci problémy som mal už predtým.
Ako väčšina mladých ľudí, aj ja som
sa hnal z práce do práce, často som
sa domov vracal až potme, niekedy
dokonca nadránom a ráno opäť do
roboty... To bolo tak, chorý – nechorý, nádcha – nenádcha, človek
musel robiť. Začal ma bolieť chrbát,
tak som chodil od jedného lekára ku
druhému, nič mi nepomáhalo a raz
ma, viac menej náhodou, poslali na
EKG. Vraj majú nový prístroj a mohli
by ho vaskúšať aj na mne. Výsledok
všetkých nemilo prekvapil – ľavá
srdcová chlopňa bola odumretá.
A ako sa to mohlo stať? Údajne som
musel prekonať nejakú chrípku, ktorú som nevyležal a udrelo mi to, ako
sa hovorí, na srdce.
Ako si spomínate na časy pred operáciou a na samotný zákrok?
V ten deň, keď mi spravili EKG
vyšetrenie, sa mi život obrátil úplne
naruby. Odvtedy som prežil 6 rokov
čakania na nové srdce. Z aktívneho
mechanika – karosára sa zrazu stal
invalidný dôchodca. Stav sa mi stále
zhoršoval, veď len keď som išiel do
obchodu, tak som sa ledva vládal
vrátiť domov. Vtedy som bol presvedčený, že ja sa do zamestnania už
nikdy v živote nebudem môcť vrátiť.
A jedného dňa, bolo to presne 6.
6. 2004 mi zazvonil telefón a oznámili mi, že majú pre mňa srdce. Zavolal som si záchranku a tá ma odviezla do Bratislavy. Nový orgán sa
prijal a dnes, po štrnástich rokoch
som stále tu, pracujem vo svojej autodielni, dokážem si porobiť aj veci
okolo domu a tiež športujem. Je to
taký zázrak.
Ste síce muž a tí sa neradi priznávajú k strachu, ale ruku na srdce, báli
ste sa, že sa s novým srdcom "neskamarátite"?
Operácie som sa nebál, čakal som
na ňu 6 rokov. Moje vlastné srdce
malo vtedy výkonnosť už len 25%,

Pán Boris má rád naše hory. Na fotografii zo Štrbského plesa je s manželkou Dankou, ktorá mu bola oporou
v ťažkom období jeho života. Foto: archív BM
takže to nebol jednoduchý život.
A úspešnosť transplantácií srdca je
dnes takmer 90%, veril som, že tieto
percentá zahrnú aj mňa. Ale bál som
sa o svoju rodinu, o manželku a dcéru. Bál som sa toho, že ak sa to predsa len nepodarí, že čo s nimi bude...
Našťastie sa to podarilo a už mesiac
po operácii som sa cítil ako rybka.
Poznáte aj iných ľudí s "darovaným"
srdcom, stretávate sa?
Samozrejme, poznám aj iných ľudí,
ktorým bolo transplantované srdce.
Dokonca každý z nás má svoje číslo
– napríklad ja som číslo 51, lebo som
päťdesiatyprvý človek na Slovensku,
ktorý podstúpil takúto operáciu.
Zaujímavosťou je, že v marci 2018
uplynie už 20 rokov od vykonania
prvej transplantácie na Slovensku
a dnes by nás malo byť okolo 220
transplantovaných. A mnohí sa
stretávame, dokonca pravidelne
3 x do roka. Máme na to založené
aj špeciálne občianske združenie
"Dar života". Chodíme spolu na turistiku, na rôzne prednášky o zdraví, rehabilitáciách, výžive, cvičíme

spolu a tiež organizujeme "športové
hry" pre ľudí s transplantovaným
srdcom. Mne sa na "1. slovenských
športových hrách transplantovaných
a dializovaných" v roku 2016 podarilo získať 4. miesto v rýchlej chôdzi
na tri kilometre a v roku 2012 som
bol 4. v behu na sto metrov na "Európskych hrách transplantovaných"
v Holandsku.
Na to, že ste si mysleli, že už nikdy
nebudete robiť, toho robíte pomerne dosť...
To máte tak, buď sa začnete ľutovať alebo sa vzchopíte a začnete
niečo robiť. Ja som si vybral druhú
možnosť. Je toľko vecí, ktoré robím
rád, takže pokiaľ mi to zdravie dovolí, budem sa im určite venovať.
Mojou záľubou je fotografovanie,
turistika, hory, práca okolo domu
a mojou celoživotnou vášňou sú
autá. Stane sa mi občas, že nespím
celú noc, lebo nevieme prísť na chybu v aute, ktoré potrebujeme v dielni opraviť. Pýtam sa vtedy sám seba,
je ti toto treba? Ale keď tú chybu
objavíme a auto opravíme, viem, že

Boris Mandyčevský má vďaka transplantovanému srdcu plnohodnotný
a aktívny život. Foto: archív BM

som vďačný za to, že môžem každé
ráno vstať a ísť do práce. Treba mať
vždy dôvod prečo žiť, pre mňa je to
moja rodina - manželka Danka, dcéra Linda, malý vnúčik, dobrí priatelia
a určite aj moja autodielňa.
Pokúšali ste sa dopátrať informácie,
koho srdce ste dostali a aký to bol
človek?
Túto informáciu vám lekári nemôžu prezradiť. Určite aj preto, aby
sa rodina darcu alebo "obdarovaného" navzájom neobťažovali. Ale
po operácii mi doktor tak úsmevne
nadhodil, že odteraz už budem žiť
ako mladý športovec. Z toho som si
sám pre seba vydedukoval, že ten
môj darca bol asi mladý chlapec,
športovec. Neviem ani, čo sa mu stalo a možno je aj lepšie to nevedieť...
Aj Vám sa to stalo, že ste si začali
niektoré veci vážiť až po transplantácii?
Ako som už povedal, kedysi som
sa len hnal a hnal. Po operácii som
si síce povedal, že si už budem dávať
pozor, ale to mi vydržalo len určitý
čas. Určite sa však snažím robiť veci
s mierou, neženiem sa už tak veľmi
ako kedysi. Ale ja som jednoducho
aktívny človek, nerád vysedávam
na gauči. Pohyb je pohyb. Ťahá ma
to niečo robiť, či už doma alebo
v autodielni. Veď, keby som len posedával, polihoval a šetril sa, ako by
som vyzeral? To by som len priberal a to si nemôžem dovoliť. Tak sa
radšej hýbem. Ale samozrejme, že si
niektoré veci viac vážim, veď už len
to, že som vitálny a najmä to, že som
vlastne stále tu.
So želaním zdravia a s poďakovaním sa za rozhovor Alexandra
Kováčiková Fillová
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Liečivá sila prírody
Čaj na prečistenie krvi bylinkový odvar
Suroviny :
50 g kvetov prvosienky, 50 g mladých výhonkov bazy, 15 g pŕhľavových listov, 15 g koreňov púpavy
Recept :
Jedna vrchovatá čajová lyžička zmesi na 1/4 I vody, nechá sa 3 minúty
lúhovať. Denne sa po dúškoch pijú
dve šálky, môžu sa osladiť medom.
Užívanie :
Denne sa po dúškoch pijú dve šálky.
Pôsobí proti :
Na jarné prečistenie krvi.

Medvedí cesnak
(Allium ursinum)

Výskyt:
Medvediemu cesnaku sa darí najmä
v listnatých a lužných lesoch s dostatkom vlhkosti a úrodnej pôdy.
Kvitne: Obvykle začína rásť skoro
na jar, v niektorých prípadoch už
koncom marca alebo začiatkom
apríla. Následne rastie a kvitne až
do konca mája.
Zber:
Zbierame mladé lístky, ktoré sú bohatšie na vitamíny a chuťovo príťažlivejšie.
Úžitok:
Medvedí cesnak je výborným prečisťovadlom. Pomáha aj pri najrôznejších žalúdočných problémoch,
akými sú napríklad zápcha, plynatosť alebo chronické hnačky. Medvedí alebo divoký cesnak sa využíva aj pri liečbe srdcovo-cievnych
ochorení. Je tiež výborným posilňovačom imunity v jarnom období,

kedy sa menia teplotné podmienky
a ľudský organizmus je oslabený
a náchylný na rôzne ochorenia.
Požitie:
Liehový macerát - Listy pokrájame
na drobné kúsky. Naplníme fľašu
a zalejeme alkoholom. Používa sa
40% vodka. Zavrieme a necháme
lúhovať na teplom svetlom mieste.
Po dvoch týždňoch zlejeme. Užívame 10 až 15 kvapiek denne. Tieto
kvapky podporujú pamäť, predchádzajú vápenateniu ciev a odstraňujú mnohé iné ťažkosti.
Upozornenie :
Pri zbere cesnaku si treba dať pozor,
aby ste si ho nepomýlili s jedovatou
konvalinkou.

Obklady: Čerstvé listy sa pomliaždia na kašu a prikladajú sa.
Inhalácia:
Jednu vrchovatú polievkovú lyžicu
kvetov a listov zaparíme a paru vdychujeme pod uterákom.
Upozornenie:
Nezamieňať s deväťsilom, ktorý sa
často nesprávne pokladá za lopúch.

Púpava lekárska
(Taraxacum officinale )

Podbeľ liečivý
(Tussilago farfara)

Výskyt:
Rastie hojne na vlhkej, najmä hlinitej, zväčša voľnej pôde, ale i na
poliach, v priekopách a inde.
Kvitne: Od marca do mája.
Zber:
Zbierame listy a kvetné úbory hneď
ako sa rozvinú. Sušíme riedko rozložené pri teplote 35 stupňov. Schnú
pomaly.
Úžitok:
Osoží pri chorobách dýchacích
ústrojov, napomáha látkovej premene. Čerstvé listy dávame zvonku
na obklady pri opuchlinách a svalových i nervových bolestiach.
Požitie:
Čaj proti kašľu: 2 čajové lyžičky
drogy zaliať 1/4 litra vriacej vody,
10 minút nechať spariť. Piť 3 šálky
denne, sladiť medom.

Výskyt:
Rastie ako burina v záhradách, na
dvoroch, poliach a pod.
Kvitne:
Od apríla do októbra.
Zber:
Zbierame celú rastlinu, teda koreň,
vňať, listy a kvety. Sušíme pri teplote 50 stupňov.
Úžitok:
Podporuje trávenie, čistí žalúdok,
osoží pri chorobách pečene a žlčníka, pri cukrovke, hemoroidoch.
Pomáha pri reume, dne a kĺbových
ťažkostiach. Púpavový čaj vynikajúco prečisťuje organizmus.
Požitie:
Macerát: 1 vrchovatá čajová lyžička
koreňov sa dá na noc do 1/4 litra
studenej vody, na druhý deň sa zohreje na bod varu a scedí.
Sirup: 4 hrste púpavy dáme do 1
litra studenej vody a necháme pomaly zovrieť. Keď tekutina zovrie,
odtiahneme z platne a necháme
celú noc stáť. Pridáme 1 kg cukru a polku na plátky nakrájaného
citrónu. Hrniec postavíme bez pokrievky na sporák a pri miernom
ohni zahusťujeme.
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Okienko
záhradkára
Milí čitatelia!
Po zimnom spánku sa nám
opäť prebúdza príroda. Vtáčiky,
ako ste si isto všimli, začínajú spievať hlasnejšie, veselšie,
dni sa predlžujú. Záhradkárov
čaká na jar veľa práce. Tie prvé
nás čakajú v čase, keď to vonku
ešte až tak jar nepripomína. Ale
tí, ktorí si predpestúvate priesady za oknom vášho domova,
mi dáte isto za pravdu, že už
koncom februára je najvyšší čas
pripraviť si postupne zem a nádoby na zasadenie semienok
na priesady. Aby mám semienka
vyklíčili, sadíme ich plytko asi
tak 1 - 2 cm do pôdy. Na začiatku klíčenia môžme rast podporiť
prekrytím nádoby fóliou alebo
igelitom. Tým vytvoríme teplé
vlhké prostredie. Priesady rastú
najlepšie v teplej, svetlej miestnosti. Od konca marca, resp.
začiatkom apríla môžeme vysievať aj do skleníkov. Našu jarnú
pozornosť si bude vyžadovať aj
naša okrasná časť záhrady. Trávnik je poväčšine zelenou ozdobou našich dvorov a záhrad. Aby
taký naozaj bol, treba ho najprv
zbaviť vymrznutej trávy vyčesaním, prevzdušniť ho trávovou
frézou. Na niektorých častiach
trávnika sa môžu objaviť suché
mapy, ktoré bude potrebné dosadiť. Pre rýchlejšiu regeneráciu
trávnika je vhodné doplniť výživu v podobe prihnojenia. Z trvalkových záhonov odstránime
zimnú nástieľku, skypríme pôdu.
Vhodné je aj preriedenie rastlín,
aby nevytlačili ostatné. Zo stromov, kríkov odstránime suché
a poškodené konáre. Pri kríkoch
ako zlatovka alebo jazmín, ktoré
rozkvitajú skôr na jar, počkáme
so strihaním až po odkvitnutí.
Predpestované begónie, pelargónie... môžeme postupne cez
deň vynášať von, aby sa otužili.
Ak už nehrozia mrazy, môžete ich
nechať von na stálo. Prajem Vám
veľa jarnej pozitívnej energie
a nezabudnite ani na vaše telo.
Podporte ho ako vašu záhradu,
a to očisťujúcou jarnou kúrou.
Petra Turčanová
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Prírodná kozmetická poradňa
Niekoľko návodov ako si doma
vyrobiť pleťové masky. Pripraviť si
domácu kozmetiku nie je náročné,
pričom účinok je pri nízkych
nákladoch výrazný.

Aby pleť nevyzerala unavene
(vrásky okolo očí, ovisnutá koža
na krku)
Jablko jemne nastrúhame a nanesieme na postihnuté miesta.
Necháme pôsobiť 15 minút, potom
umyjeme vlažnou vodou a ošetríme krémom. Stačí raz týždenne. Po
niekoľkých kúrach sa pokožka pekne vypne a bude jemná.

Maska na suchú pleť

Z niekoľkých lyžičiek olivového
oleja a jedného žĺtka si pripravíme
hustú zmes. Potom pridáme pár
kvapiek šťavy z nastrúhanej mrkvy.
Pleť na tvári a krku vyčistíme pleťovým mliekom, umyjeme čistou
vodou a nanesieme pripravenú pleťovú masku. Necháme 20 minút pô-

Moringa
caribbean

viac ako len super
potravina

sobiť, potom zotrieme papierovou
vreckovkou, umyjeme tvár a krk
vlažnou vodou a ošetríme obvyklým spôsobom.

Pleť pekne vyčistí a zbaví drobných vrások dužina ananásu,
ktorou si potrieme tvár i celé telo.
Šťavu na pokožke necháme pôso-

biť 20 minút a potom opláchneme
vlažnou vodu.
Zdroj: Praktické rady a návody
Jana Majerová

Horoskop na rok 2018
Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Ryby 19. 2. – 20. 3.

Baran 21. 3. – 21. 4.

Rodina: Vyhnite sa kritike partnera
a zažehnáte všetky nezhody. Do jesene to bude všelijaké, budete zraniteľní, až potom prichádza úľava
a harmónia.

Rodina: Do jesene to nebude vo
vzťahoch ľahké. Nezhody, nahromadené diskusie a triviálne hádky, nepokoje v mysli vás môžu často obťažovať. Nedorozumenia s partnerom,
neochota na spoluprácu sa stanú
dôvodom konfliktu. Venujte rodine
čo najviac času a porozumenia, tak
zažehnáte hroziaci požiar hádok.
Práca: Bude to zmiešané, niekto má
dobrý výsledok, iný naopak. Budete
viac cestovať, vaša ochota pracovať prinesie vyšší plat. Lenivosť znižuje faktor
šťastia. Čomu dáte prednosť? Podnikanie si vyžiada mnoho úsilia, ktoré
nebude vždy adekvátne dosiahnutým
výsledkom. Sledujte konkurenciu.
Láska: Do júla to bude striedanie
šťastia a problémov. Partnera ťažšie
udržíte v dobrej nálade. Nevzdávajte sa a láska vás odmení. Mnohí sa
konečne pravdivo vyfarbia a vy budete vedieť, na čom ste.
Zdravie: Žalúdok, krvný tlak, chrbtica, nadváha, nižšia hladina železa
a vitamínov sú veci, ktoré budete
musieť riešiť.
Financie: Nárast zaznamenáte od
marca do mája, špekuláciám sa však
vyhnite. Môže sa objaviť aj nečakané dedičstvo či pekný zisk z predaja
niečoho staršieho. Straty prídu, len
ak sa vedome budete pohybovať na
tenkom ľade.

Rodina: Väčšinu roka očakávajte
pokoj, menšie problémy sa ukážu
až koncom roka. Ak plánujete zmenu bydliska či rekonštrukciu, smelo
do toho. Nové bývanie si poistite
pred požiarom a vlámaním.

Moringa Caribbean - „zázračný
strom“ - obsahuje najväčšie
množstvo vitamínov
a minerálov zo všetkých
rastlín na svete. Jej účinky
vás presvedčia o úžasnej sile
prírody.

Všetko v jednom

Cez 1300 vedeckých štúdií
potvrdzuje rôznorodé účinky
Moringy. Obsahuje celkovo 539
známych zložiek v súlade s africkou medicínou a ajurvédou.
Najúžasnejšie na Moringe je
práve množstvo a kombinácia
nutričných a medicínskych fytochemikálií. Najviac vyzdvihovaný je obsah vitamínu A vo forme
karoténu, vitamínu C, vápnika,
draslíka, železa a esenciálnych
aminokyselín. Významným atribútom je biologická dostupnosť
a vstrebateľnosť v ľudskom tele.
Vysoký je aj obsah vitamínov
skupiny B, ale aj E a K a množstvo minerálov – ako meď, fosfor
či zinok. Moringa je taktiež zdrojom 46-tich prírodných antioxidantov. Jej listy obsahujú prevažne flavonoidy a karotenoidy.
Čaj z listov moringy sa považuje
za účinnejší zdroj antioxidantov
ako iné bylinné čaje a dokonca
zelený čaj.

Práca: Budete viac cestovať. Isté
veci, na ktoré ste sa spoliehali, vôbec
nevyjdú a tie, ktorým ste nedávali
šancu, úspešne prerazia. Podnikatelia musia tvrdšie pracovať. Tvrdohlavosť si zakážte, brzdí progres.
Láska: Romantické aktivity budú nestabilnejšie. Zabudnite na asertivitu,
uprednostnite zdravé názory. Jedine
v takte a jemnosti tkvie vaša sila lásky.
Zdravie: Obézni musia schudnúť.
Bolesti hlavy a kolien sú možné
poruchy zdravia, ktoré vás budú obťažovať, ak nepresedláte na zdravú
stravu a pohyb. Od mája buďte opatrní najmä pred úrazmi hlavy.
Financie: Neexistujú žiadne skratky
na zarábanie peňazí, preto dodržujte múdre postupy. Vaše dobré
obdobie na financie je apríl a máj,
od leta sa prílev peňazí ešte zvýši.
Pred každým obchodom dôkladne
skontrolujte zmluvy a dokumenty. Solídne investície prídu na rad
v druhej polovici roka.

Práca: Črtá sa dobrý rok a zaujímavé
možnosti. Ak ponuka sama nepríde,
zásadné zmeny nerobte. Bude sa
dariť aj podnikateľom, firma bude
expandovať. Dbajte na ostražitosť
pred podvodmi. V poslednom štvrťroku už nerobte veľké rozhodnutia.
Láska: Tešte sa na dobré vzťahy, poskytnú vám harmóniu, pokoj, radosť
a naplnenie. Ak sa ukáže problém,
nedajte sa ním strhnúť.
Zdravie: Potrápia vás poruchy dýchania, bolesti kĺbov, ohrozená je
oblasť hrudníka. Starší srdciari by
mali byť opatrní a mať lieky poruke.
Financie: Rok začnete výdavkami,
skontrolujte svoje staršie rozhodnutia a urobte vhodné korekcie. Situácia sa zlepší od leta, prídu lepšie
zisky, dovtedy sa vyhnite zbytočným výdavkom.
Zdroj: internet
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Petra alebo Margarétka?
Otvoriť si vlastné kvetinárstvo
bol jej sen. Ten sa jej síce splnil,
ale tam sa jej cesta ani zďaleka
nekončí. Tento sen je totiž potrebné
aj udržať. O kvetoch, aranžovaní
a dobrej intuícii nám porozprávala
majiteľka jediného kvetinárstva
v Ľubietovej – Petra Turčanová.

Kytička pre malých oslávencov,
ktorá poteší nielen oko, ale aj
bruško.
Všetci máme svoje sny. Niektoré
sa naplnia, iné nie. Mať vlastné kvetinárstvo – to je celkom pekný sen,
taký, ktorý by sa pri troche šťastia
a dobrého manažmentu mohlo podariť zrealizovať. Veď Ľubietová istý
čas žiadne kvetinárstvo nemala a je
to obec s viac ako 1000 obyvateľmi,
takže aj perspektívnych zákazníkov
by bolo... Možno aj takého myšlienky vírili hlavou Petry Turčanovej,
keď jej končila rodičovská dovolenka a premýšľala, čo so svojím
pracovným životom. Rozhodla sa
pre veľmi odvážny krok a otvorila
si vlastné kvetinárstvo s názvom
Margarétka. „Už ako dievča som sa
rada hrávala s kvetmi, aranžovala
som si kytičky či vence. Všetko to

Svadobná kytica od Petry, ktorú spravila neveste úplne „na mieru“.
však bola len záľuba. Skutočnou
kvetinárkou som sa stala tak trochu „náhodou“, keď som nastúpila
na miesto jednej mojej kamarátky, ktorá pracovala v kvetinárstve
v Banskej Bystrici a práve odchádzala na materskú dovolenku. Ukázala som jej jednu z mojich kytičiek a oni ma prijali.“ Takto si Petra
spomína na svoje začiatky. Pracovať
s kvetmi „profesionálne“ a nie len
pre zábavu sa jej veľmi zapáčilo.
„Rada aranžujem, vymýšľam rôzne
tvary kytíc, vencov a kombinácie
kvetov. Verím, že viem zákazníkom pripraviť kytice „na mieru“.
Mnohokrát, keď príde zákazník do
môjho kvetinárstva a povie, pre
akého človeka kyticu potrebuje,

akosi intuitívne si viem priradiť
k tej osobe druh kvetov.“ Neskôr
bola zamestnaná ako kvetinárka
aj tu v Ľubietovej, a keď toto kvetinárstvo zaniklo, bolo jej to veľmi
ľúto. Takže, keď jej dcérky podrástli,
pustila sa do vlastného podnikania.
Avšak udržať chod vlastného kvetinárstva nie je vždy jednoduché. Ako
sama hovorí: „Nezvládla by som to
bez obrovskej podpory svojej rodiny, manžela, sestry, rodičov...
Najnovšie sme rozšírili predaj aj
o kŕmne zmesi pre zvieratá. Tento tovar síce nemá s kvetmi veľa
spoločného, ale povedala som si,
že ak to pomôže podnikaniu, tak to
skúsim.“ Okrem aranžovania kytíc
na všetky príležitosti sa venuje aj

Kytica okrášlená morušami.
výzdobám na svadby alebo oslavy. Sú nejaké kvety, ktoré má naša
kvetinárka sama najradšej? „Všetky! Ale ak by som si predsa len
mala vybrať, tak sú to lúčne kvety,
pretože ja som taký prírodný typ
človeka,“ prezrádza o sebe Petra.
A prečo sa jej kvetinárstvo nevolá
Petra, ale Margarétka? „Priznám sa,
že ja som chcela, aby sa kvetinárstvo volalo U Petry, ale moja dcéra
mi povedala, že som trápna a že sa
kvetinárstvo tak volať nemôže. Tak
nakoniec vyhrala Margarétka. :-)“
Nech sa teda Petre podarí udržať
svoj sen a nech nám vďaka svojim
kyticiam „na mieru“ prináša do domácností radosť a potešenie.
Alexandra Kováčiková Fillová

3 bylinky, ktoré pomôžu očistiť
telo po liečbe antibiotikami
Zimné obdobie nás vie aj potrápiť.
Ak potrápilo vaše zdravie a vy ste sa
nevyhli antibiotikám, nasledujúce
riadky sú určené práve vám.

množstvo vitamínu C, ktorý je dôležitý pre imunitný systém a po liečbe
antibiotikami je dôležitý aj kvôli silným antioxidačným účinkom. Tiež
čistí krv, je močopudný a prispieva
k dobrej činnosti obličiek. Dobre sa
mu darí aj v črepníku.

Skorocel kopijovitý
(Plantago lanceolata)

Aj keď ho väčšina pozná ako
otravnú burinu, ktorá s obľubou
rastie okolo ciest a chodníkov, patrí
medzi silné a všestranné liečivky.
Zberajú sa z neho listy, a to v čase
od mája do začiatku jesene. Sušia sa
v tieni v dobre vetranej miestnosti
a v tenkej vrstve. Po antibiotickej
liečbe je zaujímavý najmä vďaka
svojim detoxikačným účinkom. Čistí črevá a žalúdok, pomáha s obno-

vou krvi, rieši problémy s trávením
spojené so zápchou a pomáha pri
zápaloch.

Petržlen záhradný
(Petroselinum crispum)

Hoci je známy skôr na využitie
v kuchyni, netreba zabudnúť na
jeho liečivú silu. Obsahuje veľké

Pestrec mariánsky
(Silybum marianum)

Bylinka s výborným účinkom na
pečeň. Zaženie únavu, malátnosť
a pomáha napraviť škody nezdravého životného štýlu. Má dobré detoxikačné účinky a pozitívne vplýva aj
na činnosť čriev. Vďaka látke silymarín, ktorá je silným antioxidantom
dokáže obnovovať črevné tkanivo.

Účinný je čaj z čerstvo pretlačených
semienok, ktoré sa zalejú studenou
vodou a privedú k varu. Zmes sa
chvíľku povarí a potom sa ešte lúhuje asi 15 minút. Čaj je ideálne piť
po jedle, aby bola doba liečivého
účinku na črevá čo najdlhšia.
Zdroj: internet
Autor: Patrícia Poklembová
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Radón a jeho
nebezpečné pôsobenie

Najdôležitejšie opatrenia
ochrany pred radónom :

Najprv niečo všeobecne
o rádioaktivite. Čo je
rádioaktivita? Je to proces, pri
ktorom dochádza k rozpadu
nestabilných atómových jadier
prvkov s vyšším protónovým
číslom ako 81. Pri tomto rozpade
nestabilné atómové jadrá strácajú
svoju energiu, ktorá sa uvoľňuje
vo forme žiarenia, ktoré nazývame
rádioaktívne (alfa, beta, gama)
žiarenie.
Verejnosť sa k informáciám o rádioaktivite viac menej dostáva
v súvislosti so zbraňami hromadného ničenia alebo v prípade havárie jadrového zariadenia (atómovej
elektrárne). Posledne to boli havárie jadrových reaktorov v Černobyle v roku 1986 a v Japonsku, vo
Fukušime, v roku 2011. No to nie
sú jediné zdroje radiácie, sú len sekundárne (druhotné), vyvolané antropogénnou (ľudskou) činnosťou.
Primárne na nás pôsobia prirodzené zdroje žiarenia, tzv. radiačné
pozadie. K ním patria z pôdy do
ovzdušia prenikajúce rádioaktívne
plyny, ako sú radón (Rn). Slovensko, vzhľadom na geologické podložie, sa radí medzi štáty s vysokou
prírodnou rádioaktivitou, ktorá je
nad európskym priemerom.
V úvode toľko krátko k rádioaktivite a teraz bližšie k radónu. Radón
predstavuje najvýznamnejší zdroj
ožiarenia obyvateľov. Slovensko
sa radí medzi krajiny so zvýšeným
výskytom radónu, osobitne v pobytových priestoroch. Radón sa ľahko
rozpúšťa vo vode a dostáva sa z podzemných vôd do prameňov, potokov
a riek. Výskyt radónu sa pôvodne
pozoroval v uránových baniach.
U baníkov sa hromadne vyskytovala
smrteľná pľúcna choroba, nazývaná
"banícka choroba", čiže rakovina
pľúc. Dnes vieme, že tento nebezpečný plyn je rozšírený aj v interiéroch domov a bytov a to často vo
vysokých koncentráciách. Vo voľnej
prírode býva hodnota žiarenia vyvolaného radónom asi 1-5 Bq.m-3. Pri
trvalom vdychovaní takto "rádioaktívneho vzduchu" by sa nemalo prejaviť žiadne poškodenie pľúc za celý
život. V niektorých tzv. "radónových
domoch", či bytoch však koncentrácie týchto látok dosahujú 10-100
krát vyššie hodnoty, čo je rozhodne
neprípustné. Maximálne prípustná
hodnota koncentrácie radónu je 100
Bq.m-3. Pri hodnote 500 Bq.m-3 sa
musia okamžite podniknúť technické protiopatrenia!

Dlhodobé vystavenie nadzemným koncentráciám radónu sa považuje za druhú najčastejšiu príčinu rakoviny pľúc (po fajčení). Počet
úmrtí zapríčinených radónom je
vyšší ako počet úmrtí zapríčinených napríklad ohňom, utopením,
leteckými nešťastiami či šoférovaním v opitosti. Navyše, keď fajčíte a zároveň máte problém s radónom v dome, vaše riziko je 4-5
krát vyššie. Fajčenie totiž pomáha
radónu dostať sa do vašich pľúc.
Stojí naozaj za zváženie zmeranie
radónového rizika v byte či dome
a v pozitívnom prípade renovácia
existujúcich suterénnych poschodí, utesnenie medzier a otvorov
v stenách a podlahách a ventiláciu
suterénu.

Hlavné zdroje radónu sú :
- urán v podloží a v stavebninách
(najvýznamnejší zdroj),
- rádium v pitnej a úžitkovej
vode,
- radón v zemnom plyne.
V domoch je najväčší obsah radónu v pivniciach a suterénoch
a smerom do vyšších poschodí ho
ubúda.
Povinnosť merať radónové riziko
na stavebných parcelách stanovujú
viaceré zákony, vyhlášky a normy.
Meranie radónového rizika nevyžaduje vysoké náklady a vykonávajú
ho certifikované firmy. Možno povedať, že je lacnou poistkou oproti zdravotnému nebezpečenstvu,
ktoré rádioaktívny plyn so sebou
prináša.

- Pri výbere miesta, kde má stáť
dom či iný objekt, je potrebné prihliadať na geologické podložie. Pri
zistení stredného, resp. vysokého
radónového rizika musia byť budovy chránené proti prenikaniu radónu z podložia protiradónovými
opatreniami.
- Na radón treba myslieť už pri
projektovaní a výstavbe domu,
realizovať merania radónového
rizika, zvoliť vhodné stavebné materiály, ktoré neobsahujú významné množstvá rádia a zvoliť účinný
spôsob tesnenia a ventilácie.
- Pri objektoch, ktoré sú už postavené, je potrebné zhodnotiť geologické podložie, urobiť merania
koncentrácie radónu v nich ako aj
v ich tesnej blízkosti . Na základe
výsledkov treba: zvoliť vhodnú
formu dodatočnej ventilácie objektu (ako náhrada poslúži časté
a dôkladné vetranie), ak radón
preniká z podložia, potom je potrebné pokryť podlahu vhodným
nepriepustným polymérom, ak
preniká zo stien, použiť špeciálne
nepriepustné tapety alebo nátery,
pred radónom v zemnom plyne sa
chránime odsávaním nad sporákom a vetraním.
- Na základe merania vody určenej na pitie, umývanie, či sprchovanie je potrebné určiť množstvo
radónu v nej. Voda sa nasycuje radónom v spodných vrstvách geologického podložia a ten sa uvoľňuje
pri jej používaní.

Upozornenie!

Ak utesníte miestnosti kvôli
úsporám energie, znižujete odvetrávanie a tým zvyšujete koncentráciu radónu v pobytovom
priestore.

Certifikovaná firma na
meranie a odtienenie
radónu:
RADÓN SK, spol. s.r.o.,
Kostiviarska cesta 4
974 01 Banská Bystrica
Kontakt:
- telefón: 048/4285154
- mobil: 0907848029
- e-mail: radonbb@hes-comgeo.sk
Zdroj: informácie z internetu
Mgr. Ivan Chládek
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Všimli sme si... Veľká noc
Kto nechodí po dedine so zatvorenými očami, vidí, že je veľa pekných zákutí, pekne upravené priedomia, krásne záhradky a očiam
i duši to veľmi lahodí. Bolo by to
úžasné, keby sme sa kochali takýmto pohľadom vždy, keď vyjdeme do
ulíc našej Ľubietovej. Hrnčiarska
ulica, ktorá je našim večným problémom v udržaní poriadku na verejných priestranstvách niekedy vyzerá veľmi žalostne, čo určite prekáža
jej poriadkumilovným obyvateľom.
Smutný pohľad sa nám naskytol už
počas Vianoc. Na žiadosť obyvateľov obec umiestnila v tejto lokalite
kontajnery na separovaný odpad.
Ich umiestnenie priamo v ceste,
oproti obecnému parčíku nie je veľmi šťastný výber. Dosť pravidelne
sú preplnené, ale čo ľudia dokážu,
je veľakrát nepochopiteľné. Doma

si urobia poriadok, vyhodia nepotrebné veci a nahádžu ich vedľa
kontajnerov a nezaujíma ich termín odvozu. Skúsme sa zamyslieť
aj nad tým, či dôvodom skládky
odpadu na verejnom priestranstve
nie je aj to, že takéto kontajnery
sú jediné v obci? To, čo nám tu prekáža, sú aj skládky dreva na obecných priestranstvách a odvahou je
uskladniť palivové drevo priamo
v parku. Týmto článkom nechcem
nikoho uraziť, len pripomenúť, že
neporiadok si robíme sami. Pokojné
spolužitie na jednej ulici sa dá lepšie zvládnuť, keď budeme k sebe
ohľaduplní a budeme sa spoločne
starať o verejné priestranstvá udržiavaním poriadku a budeme sa riadiť heslom „Za krajšiu Ľubietovú“.
Jana Majerová
Foto: Soňa Pupalová

Pôvodne bola Veľká noc
pohanským sviatkom jari. Pred
dvetisíc rokmi potom Veľká noc
dostala súčasný význam Kristovou
smrťou a zmŕtvychvstaním.
Sviatok Veľkej noci je oslavou
vzkrieseného Krista, ide
o najdôležitejší kresťanský sviatok.
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba
prekrývajú s pohanskými oslavami
príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho návykov a zvyklostí.
Veľkonočné sviatky patria medzi
„pohyblivé“ sviatky. Nemajú trvalé
miesto, pevný dátum v kalendári
ako napr. Vianoce. Tento sviatok
pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc sa podľa kresťanských cirkví
slávi prvú nedeľu po prvom splne
po jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola ustanovená na Nicejskom
koncile (prvom všeobecnom) roku
325.

Veľkonočné symboly

Kontajnery na Hrnčiarskej ulici

• vajíčko – Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých
kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia
vajec na Veľkú noc bola zrejme aj
skutočnosť, že vajcia sa nesmeli jesť
v pôstnom období. V kresťanstve sa
vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus,
ako symbol nesmrteľnosti.
• zajačik – Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene
v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme
vystopovať až do predkresťanskej
doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.
• baránok – Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy.
V kresťanstve je baránok jedným zo
symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.

• kríž – Kríž je dnes najdôležitejším
z kresťanských symbolov, pretože
Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
• oheň – Veľkonočná bohoslužba
sa začína zapálením veľkonočného
ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo
Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
• sviečka – Sviečka je v mnohých
kultúrach chápaná ako znamenie
života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista — tento
symbol pochádza zo starovekých
osláv Veľkej noci, pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná tiež paškál)
od ohňa. Takto zapálená sviečka sa
v priebehu veľkonočnej bohoslužby
ponára do vody na krst, je ozdobená
znamením kríža a symbolmi a , t. j.
začiatku a konca vekov, ktorými je
Kristus. Táto sviečka sa potom zapaľuje počas celého veľkonočného
obdobia až do Turíc a pri každom
krste – aby sa naznačilo, že krst patrí
k Veľkej noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom pohrebe na
znamenie toho, že zosnulý rovnako
ako Kristus, prešiel bránou smrti;
a cirkev sa za neho modlí, aby vstal
k novému životu s Bohom.
Veľká noc 2018
Veľká noc 2019
Veľká noc 2020

1. apríla
21. apríla
12. apríla

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.
Vaša redakcia
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Veľkonočné recepty
Tvarohové
štrúdličky

Milé naše ženy

Veľkonočný
špenátový koláč

Na cesto:
• 380 g polohrubej múky
• 15 g čerstvého droždia
• 40 g práškového cukru
• 1 žĺtok
• 50 g zmäknutého masla
• 200 ml vlažného mlieka
• štipku soli
Na plnku:
• 300 g tučného tvarohu
• 1 vajce
• 1 balíček vanilínového cukru
• 1 lyžicu krupicového cukru
• 2 lyžice hrozienok
• 2-3 lyžice detskej krupice
Na potretie:
• 1 vajce
• 40 g mandľových lupienkov
Postup:
1. Do vlažného mlieka dajte
droždie, štipku soli, 1 lyžičku
cukru a nechajte vykysnúť kvások. Preosiatu múku dajte do
misy, pridajte žĺtok, zvyšný práškový cukor, štipku soli, maslo
a vykysnutý kvások.
2. Vypracujte hladké nelepivé
cesto a na teplom mieste nechajte 20 minút kysnúť. Po nakysnutí
cesto preložte na pracovnú dosku a rozdeľte ho na 10 rovnakých častí.
3. Pripravte plnku: Tvaroh
ochuťte vanilínovým a krupicovým cukrom. Pridajte vajce, krupicu, hrozienka a premiešajte.
4. Každú časť cesta rozvaľkajte
do okrúhleho tvaru, dajte plnku
a stočte. Uložte na plech vyložený papierom na pečenie a nechajte 10 minút podkysnúť.
5. Potom potrite rozšľahaným
vajcom, posypte mandľovými
lupienkami, vložte do vyhriatej
rúry a pri teplote 180 °C upečte.
Vychladnuté štrúdličky posypte
práškovým cukrom.
Zdroj: internet

Potrebujeme:
• 250 g hladká múka
• ½ kocky droždia
• 300 ml vlažná voda
• 1 Kl soľ
Špenátová plnka
• 1 mrazený špenát
• 3 vajcia
• 2 PL kyslá smotana
• 4 struky cesnaku
•	Soľ, korenie
Postup:
Špenát rozmrazíme, zmiešame s vajcom, smotanou, soľou,
korením a cesnakom podľa chuti. Vykysnuté cesto rozvaľkáme,
rozotrieme plnku, do stredu
rozklepneme 1 vajce a dookola
ozdobíme kockami tvrdého syra
a dáme do vyhriatej rúry na 200
stupňov piecť na 20 min. Pozor
(každá rúra pečie ináč).
Dobrú chuť!

História sviatku Medzinárodného
dňa žien siaha do prelomu
19. a 20. storočia, do doby
industriálneho rozmachu. Spája sa
so zápasom o politické práva žien.
Medzinárodný deň žien bol mimoriadne obľúbený a populárny,
svedčí o tom aj uznanie OSN v roku
1975 za medzinárodný sviatok.
Bujaré oslavy, úcta a vážnosť sprevádzali sviatok až do roku 1989.
Po novembrovom prevrate sa stal
sviatok terčom posmechu a znevažovania. Zrazu sa stal popri Dni
matiek zbytočným a nepotrebným.
Napriek jeho rozporuplnej minulosti si ženy zasluhujú úctu aj dnes
a tento sviatok má stále svoj zmysel. Ženy totiž stále vo vedúcich
pozíciách vidieť menej ako mužov
a za rovnakú prácu ako muži majú
neraz aj o tretinu nižší plat. Okrem
toho, milé slovo, či kvietok, poteší
srdiečko každej ženy. Takže páni, do
diárov si poznačte dôležitý dátum:
8. marec.

Si ŽENA, si kvet,
si ruža, si med.
Si cukor aj soľ,
si o život boj.
Si jemná, si krásna,
si ŽENA mužom milovaná...

Všetkým manželkám, mamičkám, babičkám, svokrám, dcéram,
priateľkám, jednoducho všetkým
ŽENÁM prajeme všetko najlepšie
k MDŽ.
Veľa lásky, krásy, úsmevov...
Vaša redakcia

Zdroj: internet

Seneca radí
Spravodlivosť splatí každému, čo
jeho je
Merajme život skutkami, nie časom
Je opovážlivé odcudzovať, čo nepoznáš
Nie je hanba niečo nevedieť,
hanba je nechcieť sa ničomu učiť
Stretávajte sa s tými, ktorí ťa
môžu urobiť lepším
Každý, kto prospeje druhým,
prospeje sebe
Za všetko môžu ľudia, nie doba
Tešme sa so svojich priateľov,
lebo nevieme, ako dlho nám to
bude dopriate
Pravdu je treba povedať len tým,
ktorí ju chcú počuť
Záleží na tom ako dobre a čestne
žiješ, nie ako dlho
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