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Návrat histórie do školy
v Ľubietovej

V úvode uvádzame niečo z histórie ako ju spracoval Ľ. Šišiak

V roku 1929 sa po mnohých
problémoch začalo so stavbou
školy. Dokončená bola začiatkom
novembra 1931 a celkové náklady
si vyžiadali financie vo výške 3 mil.
korún.
Na stavbu prispievali ľudia rôznymi sponzorskými darmi. Jednou
z tých, ktorí prispeli, bola žena prvého prezidenta Československej
republiky Charlotte Garriqueová.
Preto sa obecná rada rozhodla, že
sa obráti na prezidenta Československej republiky so žiadosťou, aby
sa Štátna meštianska škola v Ľubietovej mohla nazývať jeho menom.
Následne listom prezident oznámil,
že povoľuje Štátnu meštiansku školu pomenovať Masarykovou. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
16. novembra 1931 za účasti ministra školstva Dr. Ivana Dérera.

Múdry výrok T. G. Masaryka

„Kým budeme generálom platiť
viac ako učiteľom, nebude mier vo
svete.“
30. 06. 2022 v posledný deň
školského roka učitelia svojim žia-

Zľava: J. Majer - starosta obce Strelníky, Ing. Pavel Zajac - starosta obce
Ľubietová, Ing. Dušan Kordík, PhD.
kom rozdali vysvedčenie, rozlúčili
sa s deviatakmi a škola stíchla.
Ale nebola to celkom pravda.
Popoludní sa za zvukov hudby
a piesní v podaní učiteľov a žiakov
základnej umeleckej školy začali schádzať hostia. V priestoroch
školy začala slávnosť s odhalením
busty T. G. Masaryka a mramorovej
dosky s nápisom za prítomnosti autora myšlienky Ing. Dušana
Kordíka, PhD., Ing. Pavla Zajaca –
starostu obce Ľubietová, p. Jána
Majera - starostu obce Strelníky, p.
Ivony Patrášovej - starostky obce

Andrejko číta nápis na pamätnej tabuli

Povrazník, ďalších vzácnych hostí,
súčasných zamestnancov a žiakov.
Odhalená busta je výnimočná svojou veľkosťou, materiálom a približuje sa tej pôvodnej. Odhalili ju
symbolicky dvaja žiaci – najstaršia
deviatačka Markéta zo Strelník,
ktorá ide študovať na Pedagogickú akadémiu. Druhým bol Andrej
z materskej školy, ktorý všetkým
pekne prečítal nápis z mramorovej
dosky. Milá slávnosť bola ukončená posedením a poďakovaním za
spoluprácu pri návrate histórie do
školy.

Príhovor
šéfredaktorky
Milí naši čitatelia!

Kalendár nám už pripomína,
že prišla jeseň, ktorá nám svoje
čaro ukazuje v plnej kráse. Verím, že ste všetci po slnečnom
lete oddýchnutí, pripravení
žať plody svojej práce. Nastalo
najkrajšie ročné obdobie plné
farieb a dozrievajúcich plodov
našich záhrad. Príroda sa zázračne vysporiadala aj s dlhotrvajúcim suchom a obdarila nás
dobrou úrodou ovocia a zeleniny. Verím, že aj my sa dokážeme vysporiadať so zložitými
situáciami v živote, ktoré nás
čakajú v ďalšom náročnom období zdražovania cien energií,
čo spôsobí nárast cien ďalších
komodít.
Jeseň je darom a spája sa nielen so životným cyklom prírody,
ale aj s našim – ľudským. Jeseň
je nielen krásna, ale aj poetická
a je časom, kedy sa úročí celoživotná námaha, prináša múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad
na život. Nestrácajme preto čas,
buďme k sebe ohľaduplní a hľadajme to, čo nás spája.
Toto leto bolo v našej obci bohaté na kultúrne i športové akcie a my vám prinášame prehľad
aktivít, ako sme ich zachytili.
Pekné čítanie.

Príhovor Ing. Dušana Kordíka, PhD.

Jana Majerová

2

l

Ľubietovské   noviny

Október 2022	Ročník VI. l Číslo 3

Výpis z uznesení zasadania
obecného zastupiteľstva
dňa 17. 6. 2022

Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Ospravedlnení: Bc. Jana
Majerová, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva. Hlavná kontrolórka: Tatiana Jancurová.
OcZ 34 - 1/2022 – schvaľuje program zasadania OcZ. Za: všetci. Uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 2/2022 – určuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 3/2022 – volí návrhovú komisiu. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 4/2022 – berie na vedomie správu o plnení uznesení predloženú hlavnou kontrolórkou obce. Konštatuje, že nebola predložená správa o konečnom
riešení podaných trestných oznámení na poslancov OcZ. Za: Ing. Marián Benka,
Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Zdržali sa: Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 34 - 5/2022 – berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Ľubietová za rok 2021, schvaľuje:
a) Záverečný účet obce Ľubietová za rok 2021.
b) Celoročné hospodárenie za rok 2021 s výhradou (doplniť sumu 18.000 € do ZÚ
za pokutu Úradu vládneho auditu).
c) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 116 847,65 € do rezervného fondu a sumu 130 000 € do fondu opráv,
potvrdzuje prebytok hospodárenia obce za rok 2021 vo výške 246 847,65 €.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun.
Zdržali sa: Katarína Resutíková Mandyčevská. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 34 – 6/2022 – berie na vedomie zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z. z., konkrétne povolené prekročenie príjmov a výdavkov, ktorou sa
upravili prenesené kompetencie a finančné dary.
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
10 111,00
0,00
0,00
10 111,00

Úprava výdavkov o:
10 111,00
0,00
0,00
10 111,00

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun.
Zdržali sa: Katarína Resutíková Mandyčevská. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 34 - 7/2022 – I/ berie na vedomie návrh na zmenu rozpočtu obce Ľubietová
vykonaním rozpočtového opatrenia č. 5/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa predloženého návrhu:
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
44 619,00
4 850,00
13 132,00
62 601,00

Úprava výdavkov o:
22 004,00
11 548,00
13 112,00
46 664,00

II/ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., povolené
prekročenie príjmov a výdavkov.
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
44 619,00
4 850,00
13 132,00
62 601,00

Úprava výdavkov o:
22 004,00
11 548,00
13 112,00
46 664,00

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 8/2022 – schvaľuje prenájom obecného bytu v budove Pošty, súp. č. 2, pre
Ivana Potančoka, Banícka 341/15, Ľubietová, od 1. 7. 2022 na dobu 1 roka, t. j. do 30. 6.
2023. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Miloš Sauka, Pavol Šimun. Zdržali sa: Katarína
Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček. Uznesenie nebolo prijaté.
OcZ 34 - 9/2022
A. berie na vedomie žiadosť Daniely Búgelovej o zámenu pozemkov v k. ú. Ľubietová

s obcou Ľubietová, a to: Búgelová, Búgel: parc. KN E 2718, trvalý trávny porast o výmere
2 805 m2, parc. KN C 1197/9, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 32 m2, parc. KN C
1082/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 137 m2, parc. KN C 1160/6, vodná plocha,
o výmere 62 m2, Obec Ľubietová: časti parcely KN E 2726, trvalý trávny porast, o výmere
4 084 m2, pričom geometrickým plánom bude oddelená rovnaká výmera 3 036 m2.
B. konštatuje, žepozemky bezprostredne hraničia s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľov.
C. súhlasí so zverejnením zámeru na zámenu pozemkov v k. ú. Ľubietová, a to podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po
vypracovaní geometrického plánu a zverejnení zámeru obce na zámenu pozemkov.
Uvedená zámena zhodnotí a zlepší využiteľnosť pozemkov obce Ľubietová a vysporiada parcely pod miestnymi komunikáciami. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 10/2022
A. berie na vedomie žiadosť Rudolfa Gerharda o prenájom pozemku v k. ú. Ľubietová,
parc. KN C 1186/16, trvalo trávny porast, o výmere 1017 m2.
B. konštatuje, že pozemok bezprostredne hraničí s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľa.
C. súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom pozemku v k.ú. Ľubietová, a to parcely
KN C 1186/16, trvalo trávny porast, o výmere 1 017 m2, a to podľa § 9a ods. 9 zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu vo výške /50 € za rok/ ................... €/m2. Žiadosť bude opätovne
prerokovaná po zverejnení zámeru obce na prenájom. Proti: Ing. Marián Benka, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Zdržali sa: Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská. Uznesenie nebolo prijaté.
OcZ 34 - 11/2022
A. berie na vedomie žiadosť JKM ŽERIAVY, s. r. o., Bystrá č. 162, o predaj novovzniknutej parcely v k. ú. Ľubietová, parc. KN C 1698/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
5 m2, v zmysle vypracovaného geometrického plánu č. 52946317-125/2022, overeného Okresným úradom odborom katastra, Ing. Lenkou Cilíkovou dňa 22. 12. 2021,
pod č. G1-1245/2021.
B. konštatuje, že pozemok bezprostredne hraničí s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľa.
C. súhlasí so zverejnením zámeru na predaj parcely v k. ú. Ľubietová, KN C 1698/3
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2, a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu vo výške 25 € za m2. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po
zverejnení zámeru obce na predaj parcely. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 12/2022 schvaľuje podanie žiadosti o NFP310020CCT7 - rekonštrukcia odvodnenia ulice Majerčok a časti Hrnčiarskej ulice. Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 350 185,12 €, žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 332
675,86 €, výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 17 509,26 €. Za: Ing. Marián
Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček. Zdržal sa: Pavol Šimun. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 34 - 13/2022 schvaľuje podanie žiadosti o NFP310020CCZ1 - bezmenný potok zo
Ženskej doliny, Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 282 816,91 €, žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 268 676,06 €, výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 14 140,85 €. Za: Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Ing. Peter Sedláček. Zdržali sa: Ing. Marián Benka, Pavol Šimun. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 34 - 14/2022
I/ Určuje v zmysle § 166 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden viacmandátový obvod, v ktorom sa dňa 29. 10.
2022 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. Viacmandátový volebný obvod sa
zhoduje s územím obce.
II/ Tvorí v zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu
obce, ktoré sa budú konať dňa 29. 10. 2022.
III/ Žiada starostu obce zverejniť podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení určenie volebného obvodu a určenie počtu poslancov, ktorí sa majú vo volebnom obvode voliť dňa 29. 10. 2022.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 15/2022 určuje:
V zmysle § 11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Ľubietová na celé
volebné obdobie 2022 – 2026.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie,
starostovi obce Ľubietová na celé funkčné obdobie 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.
u
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u Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Pavol Šimun. Zdržal sa: Ing. Peter Sedláček. Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 34 - 16/2022 schvaľuje návrh na organizáciu školy ZŠ s MŠ T. G. Masaryka Ľubietová v školskom roku 2022/2023. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 17/2022 berie na vedomie Správu o hospodárení ZŠ s MŠ T. G. Masaryka
Ľubietová za rok 2021. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
OcZ 34 - 18/2022 berie na vedomie Správu o vykonanej kontrole za 1. polrok 2022
predloženú hlavnou kontrolórkou obce. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček. Zdržal sa: Pavol Šimun.
Uznesenie bolo prijaté.
OcZ 34 - 19/2022 I/ berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022.
II/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2022 zamerať na projekt realizácie zníženia energetickej náročnosti budovy CVČ, ktorý je financovaný Zmluvou o NFP, výzva OPKZP-PO4-SC431-2021-68. Za: Ing. Marián Benka,
Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 20/2022 schvaľuje vypracovanie a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
s občanmi o bezodplatnom prevode súkromnej kanalizačnej prípojky z lokality Ženská dolina do majetku obce. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 34 - 21/2022 schvaľuje podanie žiadosti v SLSP o predĺženie doby čerpania úveru
do 30. 9. 2023. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská,
Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Výpis z uznesení z mimoriad
neho zasadania obecného
zastupiteľstva 14. 7. 2022
Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Ospravedlnení: Bc.
Jana Majerová, Miloš Sauka, Ján Turčan, hlavná kontrolórka Tatiana Jancurová.
OcZ 35 - 1/2022 – schvaľuje programu zasadania OcZ doplnený o bod č. 6 - rôzne.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 2/2022 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za: všetci.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 3/2022 – volí návrhovú komisiu. Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 4/2022 - schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubietová č.
3/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského klubu detí.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Rokovanie obecného zastupiteľstva bolo prerušené do 18. 7. 2022.

Výpis z uznesení z mimoriad
neho zasadania obecného
zastupiteľstva 18. 7. 2022
Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva. Ospravedlnení: Bc. Jana Majerová, Miloš Sauka, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Ján Turčan, hlavná kontrolórka Tatiana Jancurová.
OcZ 35 - 5/2022 ruší uznesenie č. OcZ 34 – 12/2022 zo dňa 17. 6. 2022. Za: Ing.
Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 6/2022 ruší uznesenie č. OcZ 34 – 13/2022 zo dňa 17. 6. 2022. Za: Ing.
Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 7/2022 schvaľuje
Zrušenie verejného obstarávania obce Ľubietová k výzve č. 21 s projektom „bezmenný potok zo Ženskej doliny“, v rámci výzvy 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny
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klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ: 2.1. 1 Zníženie
rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy Kód výzvy: OPKZP-PO2SC211-2017-21, zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
viazané na vodný tok, č. žiadosti NFP 310020CCZ1. Celková výška oprávnených
výdavkov projektu: 282 816,91 €, žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 268 676,06 €, výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 14 140,85 €.
Odstúpenie od žiadosti č. NFP 310020CCZ1 k výzve č. 21 s projektom „bezmenný
potok zo Ženskej doliny“, v rámci výzvy 310000-Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
so zameraním na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ: 2.1. 1 Zníženie rizika
povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC2112017-21, zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 8/2022 schvaľuje
Zrušenie verejného obstarávania obce Ľubietová k výzve č. 18 s projektom „rekonštrukcia odvodnenia ulice Majerčok a časti Hrnčiarskej ulice“, v rámci výzvy
310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 2.1 1
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami realizované mimo vodných tokov, č. žiadosti NFP 310020CCT7. Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 350 185,12 €, žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 332 675,86 €, výška spolufinancovania z vlastných
zdrojov: 17 509,26 €.
Odstúpenie od žiadosti č. NFP 310020CCZ1 k výzve č. 18 s projektom „rekonštrukcia odvodnenia ulice Majerčok a časti Hrnčiarskej ulice, v rámci výzvy
310000-Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôvody zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Špecifický cieľ: 2.1. 1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny
klímy, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18, zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 9/2022
I/ berie na vedomie návrh na zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonaním rozpočtového opatrenia č. 5/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004
Z. z., povolené prekročenie príjmov a výdavkov podľa predloženého návrhu, čím
upravuje uznesenie č. OcZ 34 - 7/2022 zo dňa 17. 6. 2022 nasledovne:
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
44 919,00
4 550,00
13 132,00
62 601,00

Úprava výdavkov o:
22 004,00
11 548,00
13 112,00
46 664,00

II/ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Ľubietová vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2022 podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., povolené
prekročenie príjmov a výdavkov:
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
44 919,00
4 550,00
13 132,00
62 601,00

Úprava výdavkov o:
22 004,00
11 548,00
13 112,00
46 664,00

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko
Urva. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 10/2022 v súvislosti s preloženým rozpočtovým opatrením č. 5/2022
podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z., povolené prekročenie
príjmov a výdavkov podľa schváleného uznesenia č. OcZ 35 - 6/2022 zo dňa 14.
7. 2022, poukazuje na neoprávnenosť účtovania položky Kapitálových príjmov č.
233002, zdroj príjmov 43 „z predaja budov, bytov“ vo výške 300 € z dôvodu, že
uvedený príjem sa neviaže k odpredaju majetku obce Ľubietová a žiada starostu
obce o zabezpečenie nápravy výkazníctva v súlade s platnou legislatívou SR. Za:
Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 35 - 11/2022 žiada starostu obce o finančné a právne vyčíslenie rizika dopadov na finančný rozpočet obce z realizovaných príjmov za kúpu zloženú obyvateľmi bytovky č. 468/1 Ľubietová – Podlipa z titulu nerealizovania prevodu bytov do
vlastníctva obyvateľov bytovky č. 468/1 Ľubietová – Podlipa. Termín: do najbližšieho zasadania OcZ. Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Bc. Zdenko Urva. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Spracovala: Zuzana Kútna
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Z tvorby
žiakov našej
školy
Rozprávková jeseň

Keď som išla na prechádzku,
napadla mi istá vec,
premeniť si na rozprávku
celučičký tichý les.
A teraz už vidím všetko,
ako listy padajú,
tam stojí dub ten starý dedko,
vtáčence ho hladkajú.
Tak ja vidím krásny čas,
ako jeseň prišla medzi nás.
Autorka: M. Luptáková

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov
do Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
1.	Marián Benka, Ing., 52 r; podnikový bankár; Kresťanskodemokratické hnutie
2.	Peter Černák, 47 r; vedúci dopravy; Strana moderného Slovenska
3.	Pavol Čuba, Ing., 61 r; dôchodca; Strana moderného Slovenska
4.	Radovan Januška, 42 r; vojak;
nezávislý kandidát
5.	Stanislav Jeleň, Doc. RNDr.
CSc., 63 r.; vysokoškolský pedagóg; Strana moderného Slovenska
6.	Daniel Kenický, 71 r.; dôchodca; Sloboda a Solidarita

7.	Peter Kováč, 47 r.; výrobný pracovník v reklame; nezávislý kandidát
8.	Jana Majerová, Bc., 59 r.; asistentka rektora; Strana moderného Slovenska
9.	Linda Mandyčevská, 36 r.; SZČO;
Republika
10.	Marek Mesík, 38 r.; nezamestnaný; nezávislý kandidát
11.	Lenka Patzeltová, 32 r.; hotelová gazdiná; Strana moderného
Slovenska
12.	Katarína Resutíková Mandyčevská, 40 r.; nezamestnaná; nezávislá kandidátka
13.	Miloš Sauka, 57 r.; servisný technik; Slovenská národná strana

14.	Peter Sedláček, Ing., 58 r.;
štátny zamestnanec; nezávislý
kandidát
15.	Pavol Šimun, 63 r.; technik;
nezávislý kandidát
16.	Peter Štefanovský, 47 r.; SZČO;
Sme rodina
17.	Ján Turčan, 63 r.; SZČO; nezávislý kandidát
18.	Zdenko Urva, 47 r.; administratívny pracovník; Kresťanskodemokratické hnutie
19.	Pavel Zajac, 32 r.; operátor výroby; Strana moderného Slovenska
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
starostu obce Ľubietová
1. Marián Benka, Ing., 52 r. podnikový bankár; Kresťanskodemokratické hnutie
2. Pavel Zajac, Ing., 53 r. starosta obce; Strana moderného Slovenska

Leto v materskej škole Hurá do školy
Pani učiteľky obohatili letnú
činnosť o zábavné, športové a aj
poznávacie aktivity v okolí.
Okrem iného prijali pozvanie
od obyvateľov a naučili sa veľa

o zvieratkách. Spoznali ťažkú prácu
v opravárenskej dielni a na píle. Samozrejme nechýbala zábava – kúpanie na kúpalisku na Strelníkoch.
Na školskom dvore nechýbali hry
a vodná para.

Uplynuli dva mesiace letných
prázdnin. Veríme, že boli plné pekných zážitkov. Deti mali možnosť
načerpať nové sily a s nimi vykročiť
do úloh, ktoré nový školský rok
prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány. Dobrá
škola je živý organizmus, v ktorom
fungujú dobré medziľudské vzťahy,
vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.
Slávnostné otvorenie nového
školského roka sa uskutočnilo 5.
septembra za krásneho slnečného
počasia v obecnom parku. Pozornosť bola venovaná hlavne našim
prváčikom, ktorí začínajú žiť ďalšiu
etapu svojho života – tú zodpovednejšiu. Ale nemusia sa báť, pretože

Kúpalisko na Strelníkoch

Skúška traktora

Návšteva dielne

v škole zažijú veľa príjemných okamihov a budú sa tešiť z dobrých výsledkov svojej práce.
Prajeme všetkým žiakom veľa
chute, múdrosti a energie do štúdia
a úspešný vstup do nového školského roka.
Jana M., Foto: S. Pupalová
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Poľovné združenie Rúbane
Prichádza obdobie, kedy sa za
hmlistých rán znovu budú ozývať
králi našich hôr. Začínajú si zháňať
lane, o ktoré budú bojovať. V čase
ruje sa všetko odvíja od výskytu
jemnejšieho pohlavia na miestach,
kde majú obživu. Doteraz ich zaskočilo neskutočné sucho, ktoré ste
mohli pozorovať na vyprahnutých
lúkach, aké sme asi ešte v našom
chotári nezažili. Okrem malinčiaku
v báňoch, ktorý bol tiež vysušený,
boli pre ne najväčším lákadlom
plánky zarodené na medziach,
síce drobučké, ale výživné. Plánky
a slivky objavili aj medvede. Pri
potulkách okolo dediny treba byť
preto obozretný. Viem, že je to lákavé mať ich fotku alebo video, ale

aj veľmi nebezpečné. Veru, už len
málo cyklistov a turistov pohybujúcich sa po chotári nevidelo ešte
medveďa.
V čase tohto neobvyklého sucha si hádam všetci uvedomujeme
význam pramenitej vody a aj jej
použitie a účel. Stále platí výzva
nášho poľovného združenia. Kto by
vedel o starej zabudnutej studničke s trvalou výdatnosťou, aby nás
kontaktoval. My ju radi obnovíme
a riadne opatríme. Studničky, ktoré
sme doteraz obnovili, a bolo ich 15,
neslúžia len okoloidúcim turistom
a cyklistom, ale aj zveri.
Pri príležitosti MDD a júna - mesiaca poľovníctva naše Poľovné
združenie Rúbane v spolupráci so
samosprávami obcí Ľubietová, Strelníky a Povrazník, zorganizovalo dňa
5. 6. 2022 „Malý Hubertovský deň“

(svätý Hubert je patrónom poľovníkov). Napriek tomu, že akcia mala
premiéru, starostovia ochotne súhlasili a aj radi prispeli. Obec Ľubietová poskytla pre všetky deti chutné

rubačského krokometra. Nechýbali
dve stanovištia so streľbou zo vzduchovky, na ďalšom si bolo možno
vyskúšať chôdzu na chodúľoch.
Zaujímavé bolo aj určovanie listov

špekáčiky a chlebík. Obec Strelníky
výborné prostredie, podmienky,
sladkosti a pitný režim, ukážky práce
hasičov. Obec Povrazník prispela keramickými medailami v tvare vlčej
stopy, maľovaním na tvár, či koníkom na vozenie sa pre deti.
Naše PZ vytvorilo stanovištia
lesnej pedagogiky na poznávanie
zvukov zveri, stôp zveri či parožia,
na meranie dĺžky pomocou drevo-

drevín, za čo dostávali účastníci ich
pečiatky, či priraďovanie druhov
zveri k ich názvom. Ďalším stanovišťom bola frotáž, čo znamená obkresľovanie plastiky jednotlivých
zvierat. A keďže to bol Hubertovský
deň, nemohla chýbať ukážka trúbenia na lesnom rohu v podaní Martina Seredyho zo spolku trubačov.
Deti pri vstupe do okruhu dostali
na krk tabuľku, na ktorú si zbierali
pečiatky po prejdení jednotlivých
zastavení. Po absolvovaní všetkých
stanovíšť a splnení každej z disciplín
dostali medailu spolu so sladkou
odmenou. Nakoniec si mohli spolu
s rodičmi opiecť špekáčiky. Bolo
milé sledovať radosť detí z opekania obyčajného špekáčika na ohni.
A myslím, že sa zabavili nielen deti,
ale pri niektorých disciplínach sa
zapotili aj ich rodičia.

Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí venovali tento pekne strávený
čas našim deťom.
Naše PZ si stanovilo víziu, že lásku a vzťah k prírode, prostrediu, regiónu budeme budovať cestou detí.
Docielime to tým, že im neustále
budeme ukazovať, čo v tejto našej
doline, prírode, horách máme a ako
s tým naložiť. Robíme to aj formou
besied s deťmi a prostredníctvom
Krúžku mladých priateľov poľovníctva a prírody, ktorý v spolupráci
so Základnou školou v Ľubietovej
vediem už 18 rokov. Lebo dary prírody si treba vážiť a správať sa k nim
s úctou a pokorou.
Nedávno sme si urobili malý výlet do talianskych Álp. Horár ide len
z hory do hory. Bývali sme v malebnej dedinke Madonna di Senales.
Ako vždy, keď ideme do cudzieho
sveta, porovnávame a ... trochu aj
závidíme. No verte mi, majú nám
aj oni čo závidieť. Len si my tú našu
Madonnu di Libethe udržujme čistú, peknú, uhladenú zvonku a čistú,
optimistickú, húževnatú a priateľskú aj z vnútra.
Lovu, lesu zdar!
Ing. Ján Doboš
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Na Podlipe opäť veselo, aj keď za dažďa...
Čas letí príliš rýchlo a znovu je tu
koniec prázdnin, koniec leta...
Na Podlipe sa konal už 4. ročník
nášho letného podujatia pre deti
z Podlipy a ich kamarátov. Prípravy
boli veselé a zároveň zodpovedné,
všetko dopadlo na výbornú. Deti,
ich rodičov a starých rodičov neodradil ani vytrvalý dážď, ktorý si na
nás počkal priamo na začiatku celého podujatia. Ako každoročne sme
sa aj tento rok snažili priniesť nové
súťaže. Deti si vyskúšali chytanie rybičiek v jazierku na Zelenej vode, či
triafanie do plechoviek. Vo vedre plnom.... „všeličoho“ (ani nechcite vedieť čoho...) bolo treba nájsť hraciu
figúrku. Náročné bolo aj preliezanie
„lesnou pavučinou“ pomedzi stromy, rovnako ako aj triafanie na terč.

Deti si vyskúšali, že nie je až také
jednoduché preniesť loptu na paliciach. V bani si museli nájsť svoj
vlastný balón, pričom na trase ešte
riešili nielen „matematické“ úlohy,
ale bolo treba si pamätať aj viaceré
obrázky, na ktoré cestou natrafili...

Prelievanie vodičky

Lesná pavučina

Ryby, rybky, rybičky

Triafanie do plechoviek
aj všetkým ostatným, ktorí sa na
jednotlivých stanoviskách venovali
všetkým súťažiacim.
Verím, že takto o rok sa opäť
všetci spolu znovu dobre zabavíme.

Hľadanie balóna

deťom v susedstve, že „zajtra budú
súťaže“. Myslel si, že na to deti do
rána zabudnú... Ale opak bol pravdou a my sme teda museli švagrov prísľub dotiahnuť až do konca.
Prípravy sme museli zvládnuť za
jedno dopoludnie, aby sme neostali v hanbe. Hoci vtedy prišlo iba 6
detí, všetci sme sa skvele zabavili.
Nasledujúce roky sa zapája už
asi 20 detí a čoraz viac rodičov, čo
mňa osobne veľmi teší, lebo niektorí z nich sa zapájajú aj do príprav.
Rada by som tento rok poďakovala najmä Radke, Dušanovi, Miške
a mojich chlapom doma, ktorí najväčšou mierou prispeli od počiatku
príprav tohto podujatia a zohnali
aj veľmi pekné ceny za súťaže a do
tomboly. Samozrejme, vďaka patrí

Napokon na konci Podlipy sa všetci
zahrali na Popolušku a vyťahovali
loptičky z fliaš... Tu sa k nim pridali
aj deti okoloidúcich turistov, čím si
aj ony spríjemnili ich výlet.
Naše podujatie vzniklo úplnou
náhodou pred štyrmi rokmi... Vtedy môj švagor, ktorý bol u nás na
návšteve, prisľúbil v slabej chvíli

To sú okále

Chlapčenské úsmevy nás dostanú

Zuzana Krištofičová

Vedro plné...

FSk Debnár reprezentuje Olympiáda vo varení
bryndzových pirohov
Deň obce Lučatín
16. 7. 2022

Pán richtár z Lučatína nás pozvali,
aby sme dačo u nich zaspievali. Tak
sme probovali a diváci si zaspievali
s nami.

Zvolen 20. 8. 2022
Námestie SNP vo Zvolene 20.
augusta voňalo bryndzou a nechýbala skvelá nálada a radosť. Radosť
z úspešnej realizácie myšlienky
dobrých ľudí pomôcť človeku, pre-

FSk Debnár v Lučatíne

to súčasťou tohto podujatia bola
finančná podpora OZ Svetielko nádeje. Výťažok z predaja pirohov od
šiestich súťažných tímov bol venovaný na dobročinné účely a prispeli
sme aj my. A aj svojím vystúpením
v kultúrnom programe.

Na Zvolenskom námestí

Jana M.
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Zábava – súťaže – odvaha – dobrodružstvo
V tomto duchu sa niesol 7. júla
2022 Vojenský táborový deň, ktorý
zorganizovalo OZ Libetha v spolupráci s UN Veterán Slovakia a obcou Ľubietová. Akcia sa uskutočnila s podporou Ozbrojených síl SR,
Ministerstva obrany SR a Klubom
vojenskej histórie Tyrnau.
Toto podujatie si v posledných
rokoch získalo obľubu u detí, ale
aj dospelých. Návštevníci si mohli
pozrieť prezentáciu uniforiem,
výstroje a výzbroje vojakov z obdobia II. svetovej vojny, či ukážky
z činnosti ozbrojených síl. Príjemným spestrením boli športové súťaže ako lukostreľba a streľba zo
vzduchovky.
Jana M.
Foto: S. Pupalová

Deň rodiny
Hlavným cieľom osláv Medzinárodného dňa rodiny je, aby ľudia
pochopili dôležitosť existencie
rodiny a jej hodnotu. Súčasťou pripomienok je aj potreba zdôrazniť
problémy, ktoré v dnešných časoch
najviac ovplyvňujú rodiny, a to
nielen u nás, ale na celom svete.
Nech je niekto v živote akokoľvek
úspešný, vzdelaný, ak nemá rodinu,
zostáva sám, často osamotený. A žiť
sám nie je jednoduché. Človek ži-

júci v rodine sa vie podeliť o svoje
radosti a bolesti, ten, kto žije sám,
ich nemôže zdieľať. Rozpad tradičnej rodiny, množstvo rozvodov zne-

pokojuje celý svet, preto sa začalo
považovať za dôležité oslavovať
Medzinárodný deň rodiny, ktorý si
pripomíname každoročne 15. mája.
Aj my v Ľubietovej sme si Medzinárodný deň rodiny pripomenuli.
Hoci až 2. júla 2022, ale to neprekážalo, aby v tento krásny slnečný
deň mohli rodiny Ľubietovčanov
stráviť čas na kultúrno- športovom
popoludní, kde boli pripravené rôzne súťaže, detská diskotéka a posedenie pri ľudovej hudbe Jána Majera. Spestrením dňa bola najmä pre
deti návšteva príslušníka polície na

novej policajnej motorke, ktorú si
mohli vyskúšať aj deti, či dospelí.
Počas akcie sa mohli všetci
účastníci občerstviť gulášom, kto-

rý podával Štefan Lamper, či do
chrumkava opečenými špekáčikmi,
ktoré s láskou pre všetkých viac
i menej hladných opekal Ivan Kapusta.
Touto cestou v mene Kultúrnej a školskej komisie ďakujem
všetkým zúčastneným za super atmosféru a samozrejme vďaka patrí
všetkým tým, ktorí pomáhali pri
realizácii tohto milého vydareného podujatia.
Nehľadaj šťastie v cudzine,
nájdeš ho doma v rodine.
J. M.
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Letné divadelné predstavenie pre deti
24. augusta 2022 podvečer park
na námestí v Ľubietovej ožil detským smiechom a radosťou. Tú radosť priniesol Gašparko, ktorý na
svojich potulkách po krajine zablú-

dil aj k nám so svojim pútavým príbehom s názvom Gašparko a radca
z pekla.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorých neodradilo zhoršené počasie

a prišli so svojimi ratolesťami, aby
podporili hercov tradičného bábkového divadla.
J. M.

Happy Day
Priatelia Ľubietovej a OZ Libetha
zorganizovali v obecnom parku 20.
augusta 2022 prázdninovú akciu
pre deti a dospelých s množstvom
atrakcií a súťaží. Nechýbala dobrá
nálada a chutné občerstvenie.
J. M., Foto: S. Pupalová

Vozenie sa vo fúriku

Vodný futbal

Tanec v daždi

Maľovanie na tvár

Na koníkoch

Letné skoky na lyžiach
Aj keď skoky na lyžiach sú hlavne
zimným športom, ľubietovskí
skokani trénujú intenzívne aj v lete.
Čoraz menej snehovej pokrývky im
paradoxne zabezpečuje dlhšiu letnú
prípravu a naši skokani nevynechajú ani jednu príležitosť tréningu na
mostíkoch s umelou trávou.

Letné prázdniny už tradične patria detským táborom a športovým
sústredeniam. Danielka tento rok
absolvovala sústredenie v Čechách
a Marek aj v Nemecku a Slovinsku,
kde si dokonca skočil svoj nový
osobný rekord - 79 metrov na mostíku K72. Napriek zraneniu zo zimy je

Marek už späť v dobrej forme. Z Nemecka si doniesol striebornú medailu za skoky a neuveriteľnú zlatú
medailu za severskú kombináciu. Na
jeseň ich v tomto roku čakajú ešte
preteky Lotos cup v Poľsku a Čokoládová cena v Čechách. Veľa šťastia.

Danielka

Danielka sa sústreďuje na skok

Marekov let

E. Dobríková

Marekov zaslúžený oddych

Marek na najvyššom stupni víťazov
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78. výročie SNP
26. augusta 2022
Miestna organizácia SZPB v Ľubietovej pri príležitosti 78. výročia SNP,
ako po iné roky zorganizovala slávnostné kladenie vencov k pamätníkom padlých hrdinov , ktoré symbolizujú obetavosť a hrdinstvo v odboji

proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní. Po celom Slovensku,
ale aj tu u nás bojovali na strane
povstalcov ľudia, ktorých možno
bez okolkov nazvať národnými hrdinami. Boli to ľudia, ktorí boli ochotní
položiť vlastný život za čosi, čo im
bolo prirodzené a sväté, bez ohľadu na vieru, či politickú príslušnosť.

Riskovali a mnohí pri tom stratili
to najcennejšie – svoj život!
Vážime si ich obete a nikdy na ne
nezabudneme. To bola tá najvyššia
obeť budúcim generáciám, akú človek môže poskytnúť.
J. M.
Foto: S. Pupalová
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Človek je krásny
nielen vtedy,
keď má rezký krok
Mesiac október je pre nás
všetkých pripomienkou, ako si
uctiť tých skôr narodených v našom okolí. Starnutie je prirodzený, zákonitý jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy. Je
to nezvratný a postupný proces
v našom živote. Preto by mala byť
úcta k starším prirodzená súčasť
nášho života a mala by byť celkom
spontánna. Starší ľudia si to zaslúžia, pretože vekom nadobudli
mnoho skúseností, ktoré nezištne
odovzdávajú nám, mladším.
Milí seniori, za každým mrakom sa skrýva slnko, ktoré sa vo
Vašom živote vždy rozžiari. Nezabúdajte v dnešných zložitých
časoch na slová povzbudenia,
milé slová od najbližších priateľov, známych a rodiny. Rozdávajte okolo seba lásku a každý takto
prežitý deň bude naplnením
vášho života.
Prežívajte ďalšie dni v dobrom
zdraví, šťastí a pohode.
Redakčná rada
Ľubietovských novín

Všimli sme si...

Nová cesta v Hute
Nie tak dávno sme si všimli, že sa
niečo v Hute deje. K novým zastávkam pribudla časť novej cesty, ktorá
vedie z hlavnej cesty k závodu KNK
Zamac. O opravu cesty žiadali už
dlhšie obyvatelia Huty, no i vedenie KNK Zamac. Prečo aj nie? Veď
výmole v ceste boli veľké a spôsobovali tak nepríjemnosti šoférom,
no i obyvateľom Huty neustálym

Promenád
V letných mesiacoch na detskom
ihrisku na námestí v promenáde
vyrástol nový plot, ktorý nahradil
chátrajúci drevený plot.

Práce na KD napredujú

prachom. Cestu sa podarilo pred
časom síce „zaplátať“, no ukázalo
sa, že to nestačí. Na konci leta sa
preto dohodlo vedenie KNK Zamac
s obcou Ľubietová na spolufinancovaní tejto investičnej akcie a cestu
sa v kritických miestach podarilo
zhotoviť nanovo.
Jana M.
Foto: S. Pupalová

Podľa vyjadrení obecnej kontrolórky po vykonaní kontroly realizácie stavby „"Zníženie energetickej
náročnosti budovy Centrum voľného času" zo dňa 16. 9. 2022 stavebné práce pokračujú bez prerušenia.
V čase výkonu kontroly boli vykonávané práce na oprave kanalizácie
dažďovej vody, zasypávanie ryhy,
dokončovanie zakladania atiky na
bočnej strane strechy objektu, zakladanie parapiet s následným presunom lešenia. Počas výkonu kontroly upozornil zhotoviteľ stavby
na odchýlky medzi výkazom výmer
a skutočnou potrebou dodaného
materiálu a prác, čo bude predme-

tom spoločného stretnutia starostu
so stavebným dozorom, objednávateľom stavby a zhotoviteľom za
účelom dohody na ďalšom postupe tak, aby bola dodržaná Zmluva
o nenávratnom finančnom príspevku – č. zmluvy KŽP-PO4-SC4312021-68/BUF9.
J. M.
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Ach, tá práca
Dvaja majitelia firiem medzi sebou:
„Počúvaj Jano, ty dávaš výplaty zamestnancom, keď je teraz kríza?“
„Nedávam, a ty?“
„Ja tiež nie. A chodia do práce aj
tak?“
„Áno, chodia.“
„Počúvaj, nemali by sme od nich
vyberať vstupné?“
„Človeče, už tretí deň v kuse sa
mi nechce robiť. Čo to môže znamenať?“
„Asi, že je už streda…“
Šéf sa pýta svojho podriadeného:
„Veríte v posmrtný život?“
„Nie, prečo sa pýtate?“
„Včera, keď ste odišli na pohreb
vášho starého otca, prišiel vás
sem hľadať.“

Pracovné desatoro:

• Nepraj si smrť svojho nadriadeného. Pomôž mu, aby si ju prial sám.
• Ak sa tvoj spolupracovník náhodou pustí do práce, to ešte nie je
dôvod, aby si činil podobne.
• Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Radšej na pozajtra
– možno to už vtedy nebude potrebné.
• Úloha, ktorá sa nevyrieši sama
počas 30-tich dní, si nezaslúži,
aby si sa ňou zaoberal.
• Pracovisko nie je krčma, aby si
sa tam zdržiaval celý deň. A nie
je to ani stánok boží, aby si tam
chodil v nedeľu.
• Práca šľachtí. Ale naša spoločnosť o šľachtu nestojí.
• Kto nepracuje, nerobí chyby.
A bezchybní pracovníci si zaslúžia odmenu.
• Každý potrebuje nejakého koníčka. Ale nie je bezpodmienečne nutné, aby tým koníčkom
bola práca.
• Práca ešte nikoho nezabila. Ale
ani odpočinok.
• Lenivosť – polovica zdravia. Ale
ty sa snaž byť zdravý úplne!

Tip na výlet

Milí spoluobčania, priatelia,
susedia

Ak sa budete rozhodovať, kam ísť
s rodinou či s kamarátmi na výlet,
určite zvážte aj návštevu Banskej
Štiavnice. Pripravte sa na to, že
v Banskej Štiavnici je všetko buď
hore kopcom, alebo dolu kopcom...
Málokedy po rovine.
Náš hlavný cieľ bol síce koncert
slovenskej hudobnej skupiny v obľúbenom miestnom amfiteátri, ale
nevynechali sme ani návštevu „botanickej záhrady“. Prečo úvodzovky? Nuž, lebo nejde o klasickú botanickú záhradu, akú môžete vidieť
napr. v Bratislave. Neveľký lesopark
so vzácnymi drevinami je zriadený
priamo v areáli historickej Baníckej
a lesníckej akadémie. Založený bol
v čase zriadenia štúdia lesníctva
ešte v poslednej tretine 18. storočia. Jeho úlohou bolo naučiť študentov, ako sa o lesy odborne starať. Od
prvej polovice 19. storočia v tejto
botanickej záhrade vysádzali pre
potreby lesníckej výučby domáce aj
cudzokrajné dreviny. Z nich najzaujímavejšie sú severoamerické sekvojovce mamutie a stredomorský
céder. Nájdete tu však aj množstvo
iných stromov a kríkov.
Pri prechádzke parkom nájdete
pri jednotlivých rastlinách ich popisy hneď pri kmeni, takže nepotrebujete žiadneho sprievodcu. Na
internete sa dozviete, že prehliadka trvá 20 až 40 minút. Ale veľmi
tomu neverte. Kým sme pomalou
chôdzou prešli všetky chodníčky
krížom-krážom, ubehli takmer dve
hodiny a stále bolo čo pozerať.

Prípravy na náš, v poradí už
štvrtý Ľubietovský kalendár,
sú v plnom prúde. Obecný úrad
opäť prisľúbil jeho financovanie.

Areál žiaľ nie je dobre označený,
pri vstupnej bráne sme sa vôbec
nedozvedeli, kam vlastne vchádzame, na bráne nie je ani pomenovanie školy, ani nápis botanická
záhrada. Napriek tomu sme trafili
a neoľutovali sme. Neďaleko, asi 30
m nižšie za zákrutou, je vľavo veľké
záchytné parkovisko a ak neprídete
práve v čase nejakého veľkého podujatia, nemal by byť problém nájsť
tam voľné miesto.
Banská Štiavnica je známa konaním množstva kultúrnych a športových podujatí, a tak vám odporúčam
spojiť svoj výlet s niektorým z nich.
Z. Krištofičová

Preto vás chcem poprosiť
a vyzvať o zasielanie vašich zaujímavých fotografií... Od momentu, kedy sa kalendár ocitne
u vás doma, nás však delí ešte
množstvo práce. Veľmi ma poteší, keď každý, kto má zachytené
zaujímavé momenty z Ľubietovej a blízkeho okolia pošle svoje
fotky:
- ideálne na šírku
- min. 1 MB (v dostatočnej kvalite môže byť aj menej)
- len vlastné fotky s menom autora
- POPIS obsahu fotky – zrozumiteľný pre všetkých
Neposielajte fotografie cez
sociálne siete, výrazne sa znižuje ich kvalita a nedajú sa použiť.
Ideálne je poslať ich priamo na
môj mail, príp. cez USB kľúč.
Do tohtoročného kalendára
prispelo približne 20 ľudí, verím,
že tento rok nás bude ešte viac.
Pochváľte sa svojimi fotoúlovkami a pomôžte tak dobrej veci.
Svoje príspevky môžete posielať priebežne (najneskôr však do
10. 10. 2022) na adresu: zuzka.
kristoficova@gmail.com, príp. ma
kontaktujte na t. č. 0903 470 134
Vopred vám ďakujem.
Zuzana Krištofičová

Sviatočný nohejbalový turnaj
Letné športové aktivity v Ľubietovej pokračovali nohejbalovým
turnajom, ktorý sa uskutočnil na
multifunkčnom ihrisku pri Kolkárni Sokol vo sviatočný deň
1. septembra 2022.
Zúčastnené tímy: Malachov, Koliba Šajba, Kolkáreň Sokol a Povrazník.
J. Majerová

Spokojné úsmevy víťazov

Zástupcovia víťazných tímov
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Barani opäť v Ľubietovej
V stredu 29. júna 2022 sa v Ľubietovej konal špeciálny futbalový
zápas. Hráči domáceho FK Baník
hostili netradičného súpera – hokejistov HC ’05 Banská Bystrica.
Oba tímy nastúpili na zelenú
plochu v sprievode mladých futbalistiek a futbalistov našej obce.
Hneď na začiatku bolo zrejmé, že
po fyzickej stránke budú mať navrch Barani. Predsa len profesionálni športovci boli oproti našim
amatérskym futbalistom rýchlejší,
silnejší a svojím dôrazom v súbojoch dali hráčom FK Baník poriad-

Vydarená momentka trénera
Leoša Turčana

Spoločná fotka
ne zabrať. Lopta síce nie je puk,
no počas zápasu dokázali chlapci
aj na trávnatom povrchu predviesť
viacero pekných kombinácií, ktoré
fanúšikov potešili.
V druhom polčase si mužstvá
vymenili svoje zostavy a v závere
zápasu si za Baranov zahral aj tréner domáceho tímu Leoš Turčan.
A predstavte si, v druhom polčase
sa gólovo presadzovali už len hráči
Ľubietovej. Účastník I. triedy Oblastného futbalového zväzu Banská
Bystrica otočil zápas vo svoj prospech na 6:4 dvomi gólmi nášho
šikovného Dominika Sauku.

Po záverečnom hvizde si účastníci zápasu pochutili na guláši, ktorý
ukuchtili ľubietovskí fanúšikovia
futbalu. V závere športového pod-

ujatia sa Barani venovali obdivovateľom, ktorí ich prišli do Ľubietovej
povzbudiť.
Podľa slov trénera Leoša Turčana
to bola vydarená akcia, ktorá utužila
kolektívy, padlo niekoľko pekných
gólov a nebola núdza ani o vydarené
akcie. Hokejisti milo prekvapili, bolo
vidieť, že sú to profesionálni športovci a majú to dobre natrénované, čo
ukázal ich kvalitný výkon. Dôležité je
aj, že prišli diváci, ktorí svojou podporou obidvoch mužstiev vniesli do Ľubietovej tú pravú športovú atmosféru.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Jana M.

Deti si to užívali

Štefaňák Cup
Ďalším športovým podujatím
tohtoročného leta bol futbalový
zápas “Štefaňák CUP”, ktorý zorganizovali 9. júla 2022 Priatelia Ľubietovej v spolupráci so Športovou
komisiou pri OU.
Na futbalovom ihrisku v Ľubietovej sa stretli tímy, ktoré majú radi
túto loptovú hru a užívajú si športovú atmosféru.
Jana M., foto: S. Pupalová

P. Štefanovský, M. Sauka
– organizátori podujatia
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Jeseň v našej kuchyni
Hokkaido polievka

Hubník

ǀŝēĞŶŝĞƉƌĞǌĚƌĂǀŝĞ–ǌĚƌĂǀǉĐŚƌďĄƚ
<ĞĚǇ͗ǀPONDELOKĂǀŽŠTVRTOK
oϵ͗ϬϬĂϭϴ͗ϬϬ

Potrebujeme:

1 ks tekvice hokkaido, 200 ml smotany na varenie, 2 PL masla, 2 struky cesnaku, soľ, korenie, kurkumu,
muškátový orech (podľa svojej chuti), kurací bujón

Postup:

Hokkaido nakrájame na kocky (nešúpeme, len umyjeme). V hrnci rozpražíme maslo a hokkaido krátko
orestujeme, potom zalejeme vodou
tak, aby tekvica bola ponorená (2
cm nad kúsky tekvice). Pridáme soľ
alebo vegetu, korenie, muškátový
orech, cesnak a varíme do zmäknutia. Po uvarení rozmixujeme ponorným mixérom a nakoniec pridáme
smotanu. Necháme zovrieť a odstavíme. Podávame s opraženým
rožkom a tanier môžeme ozdobiť
kôpkou kyslej smotany a bazalkou.
Dobrú chuť!

Potrebujeme:

7 rožkov, 7 vajec, huby, 3 dcl mlieko,
1 cibuľu, 10 dg slaniny, rascu, mleté
čierne korenie, soľ, petržlenovú vňať

Postup:

1. Na kocky pokrájanú slaninku
opražíme, pridáme na drobno pokrájanú cibuľku a očistené, nakrájané a horúcou vodou sparené hríby.
Okoreníme, osolíme a podusíme.
Stačí 5-10 minút, budeme zapekať.
Hubník je výborný aj zo sušených
húb - huby zalejeme vriacou vodou,
necháme napučať, scedíme a dusíme, dlhšie ako čerstvé. Podusenú
zmes pridáme k rožkom
2. Pridáme zvyšok vajec a nasekanú petržlenovú vňať, zamiešame
ak je zmes príliš riedka pridáme
rožok, ak hustá pridáme vajíčko
s mliekom. Necháme aspoň pol hodinu postáť, aby zmes nažila.
3. Zmes preložíme do zapekacej
misy, alebo pekáčika a dáme piecť
na 180°C asi 45-50 minút. Podľa
toho, ako pečie rúra.
Podávame v zime s čalamádou,
alebo kyslou uhorkou a v lete so
zeleninovým šalátom. Môžeme ho
podávať ako hlavné jedlo aj ako
prílohu.


<ĚĞ͗s@ƵďŝĞƚŽǀĞũŶĂŶĄŵĞƐƚş
vďǉǀĂůǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽĐŚƉƌĂŬƚŝĐŬĠŚŽůĞŬĄƌĂ
sƐƚƵƉ͗ϯ€

sşƚĂŶǉũĞŬĂǎĚǉǌǀĄƐ͘
dĞƓşƐĂŶĂVĄƐƉĂƌƚŝĂǎŝĞŶƐĐŚƵƛŽƵĐǀŝēŝƛ͊
ůŝǎƓŝĞŝŶĨŽ͗Ϭϵϭϴ528ϳϰϮ;ŶĂũƉƌǀƐĂŽŚůĄƐƚĞĐĞǌSMS)


ǀŝēĞŶŝĞũĞǌĂŵĞƌĂŶĠŶĂ ƵǀŽűŶĞŶŝĞƌƀǌŶǇĐŚďůŽŬŽǀ͕ŬƚŽƌĠƚƌĄƉŝĂŶĄƓƉŽŚǇďŽǀǉĂƉĂƌĄƚ͕
ƓŝũŽƵĂŬƌēŶŽƵĐŚƌďƚŝĐŽƵƉŽēşŶĂũƷĐ͕ĂǎƉŽƐƚƵŚŶƵƚĠƐǀĂůǇĂ ƐŬƌĄƚĞŶĠƓűĂĐŚǇ͘
:ĞǀŚŽĚŶĠƉƌĞǀƓĞƚŬǇǀĞŬŽǀĠŬĂƚĞŐſƌŝĞ͘
ũƉƌĞƚǉĐŚ͕ŬƚŽƌşǀ ǎŝǀŽƚĞͣŶĞĐǀŝēŝůŝ͕͞ēŝƚǉĐŚƐŬƀƌŶĂƌŽĚĞŶǉĐŚ͘ůĞďŽƚǉĐŚ͕ŬƚŽƌşŵĂũƷŽ ŶĞũĂŬĠƚŽŬŝůŽŶĂǀǇƓĞ͘

A je to úžasné!
Britskí vedci označili produkt najbohatší na vitamíny. Predstavte
si, stali sa ním zemiaky, ktoré
mnohí súčasní odborníci posudzovali doteraz dokonca za jednu
z najškodlivejších potravín.
Rozsiahle nové štúdie však priviedli k týmto záverom:
• Zemiaky sú oveľa užitočnejšie
ako kapusta, banány alebo orechy, ktoré sú propagované protagonistami zdravých životných
štýlov.
• Pravidelná konzumácia zemiakov

(najmä vo varenej forme) normalizuje mnoho funkcií organizmu.
Najužitočnejšie sú zemiaky varené v šupke.
• Obsahujú 5-krát viac vlákniny ako
banán, obrovské množstvo vitamínu C a tiež dôležitý prvok selén,
ktorého je v zemiakoch viac, než
v orechoch a semienkach.
• Všeobecne možno zemiaky charakterizovať ako komplex vitamínov a stopových prvkov v kombinácii pre človeka najvyváženejšie.
Vždy používajte zrelé zemiaky,

bez čiernych škvŕn, bez zelených
plôch – tieto oblasti obsahujú toxíny – vždy sa uistite, že všetky tieto
plochy ste pred odšťavovaním odstránili.
Do zemiakových štiav môžete
pridávať mnohé iné zeleninové šťavy, nielen už spomenutú mrkvovú,
či rôzne bylinky - žihľavu, šalviu...
Chcete schudnúť - vypite jednu
šálku zemiakovej šťavy ráno, ešte
pred raňajkami, a potom večer 2-3
hodiny pred tým, než pôjdete spať.
Jednoducho zemiaky a zemiaková šťava pomáhajú liečiť mnohé, tak

nielen jedzte zemiaky, ale pite aj
zemiakovú šťavu a lekára už potrebovať nebudete.
Zdroj: internet
Spracovala J. M.
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