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Krásna myšlienka, ešte krajší zážitok
Je to už druhý rok, čo sa koná
v evanjelickom Chráme Božom
v Ľubietovej Vianočný benefičný
koncert.

Príhovor
šéfredaktorky

Tak ako vlani, aj tento rok bol
výťažok z koncertu venovaný sociálnemu zariadeniu Strom na
Strelníkoch, kde trávia jeseň života
i mnohí občania Ľubietovej. Teraz
mal však koncert ešte jeden magický prívlastok „ekumenický“. Bola
to výzva aj pre nás všetkých, ľudí
rôzneho vierovyznania, aby sme
spoločne prejavili spolupatričnosť,
súcit a silu viery a lásky, ktorá sa
v období Vianoc znásobuje.
V programe účinkovali FSk Šajbania, deti ZŠ Strelníky, FSk Debnár z Ľubietovej, ich hostia z Poník
a deti ZŠ Ľubietová, ženská spevác-

Čas neúprosne beží a nebolo
to tak dávno, keď sme si vinšovali všetko dobré do nového roka.
Je však už marec a Ľubietovské
noviny oslavujú tri roky od svojho prvého vydania. Som rada, že
to bolo práve v jarnom období,
keď sa všetko prebúdza, zelenie
a kvitne. Všetko ožíva, kvitne
a nadobúda krásne farby a toto
všetko pozitívne ovplyvňuje aj
nás ľudí, naše mysle. Tešíme sa
z prvého jarného slnka, z prebúdzajúcej sa prírody. Vstúpili
sme do ďalšieho roka s novými
očakávaniami a prinášame vám
aj prvé tohtoročné číslo. Priznám
sa, že vždy mám obavy, či noviny
dokážeme naplniť obsahovo zaujímavo, a tiež včas spracovať jednotlivé príspevky. Vďaka stálym
i novým prispievateľom sa nám
to však darí a neprajem si nič iné,
len vytrvať v snahe zachovania
Ľubietovských novín. Rok 2020
je ďalším rokom našej spoločnej cesty, preto prajem všetkým
čitateľom dobré čítanie. Sme si
istí, že kráčame tou správnou,
i keď neľahkou cestou, mnohokrát náročnou, a sme hrdí, že ňou
môžeme kráčať spolu s vami.

ka skupina Poľanola, Mgr. Martin
Uhrík, Magdaléna Kartáčová a Mgr.
Richard Bunda.
Po koncerte, za účasti všetkých
účinkujúcich, katolíckeho farára Martina Uhríka a starostu obce
Strelníky Jána Majera, odovzdala
pani evanjelická farárka Renata
Reneyiová do rúk riaditeľky sociálneho zariadenia pani Mgr. Silvie
Gašparovej výťažok z koncertu.
Som presvedčená, že myšlienka
usporiadania Vianočného koncertu
v Chráme Božom sa nám vryje do
pamäti a budeme ju podporovať aj
naďalej.
J. M.

Jana Majerová
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Výpis z uznesení
zo 7. zasadania obecného
zastupiteľstva
4. októbra 2019
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová, Peter
Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc.
Zdenko Urva
OcZ 7 – 1/2019 – schválenie programu zasadania; za: všetci
OcZ 7 - 2/2019 – schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
za: všetci
OcZ 7 – 3/2019 – voľba návrhovej
komisie; za: všetci
OcZ 7 – 4/2019 – opätovné schválenie uznesenia OcZ 26-6/2019, za:
všetci

Výpis z uznesení
z 8. zasadania obecného
zastupiteľstva
25. októbra 2019
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Bc. Zdenko Urva
OcZ 8 – 1/2019 – schválenie programu zasadania ; za: všetci
OcZ 8 - 2/2019 – schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
za: všetci
OcZ 8 – 3/2019 – voľba návrhovej
komisie; za: všetci
OcZ 8 – 4/2019 – schválenie: 1.
Školského vzdelávacieho programu
pre 1. a 2. stupeň ZŠ „Komunikácia
v regióne, región v komunikácii“,
2. Správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2018/2019, 3.
Organizácie školy na školský rok
2019/2020; za: všetci
OcZ 8 – 5/2019 – schválenie Smernice na určenie postupu pri ochrane
pred povodňami; za: všetci
OcZ 8 - 6/2019 – poverenie finančnej komisie a komisie životného
prostredia vypracovaním nového
návrhu VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady;
za: všetci
OcZ 8 – 7/2019 – vzatie na vedomie
žiadosti Róberta Pepicha a Hendy
Pepich o odkúpenie časti pozemku parc. KN C 575/1 TTP o výmere
13507 m2 – cca 15 m pás pri pozemku 575/2, a súhlas so zverejnením odpredaja časti pozemku;
zdržal sa: Katarína Resutíková Mandyčevská; za: 7
OcZ 8 – 8/2019 – vzatie na vedomie
žiadosti o prenájom parcely KN C

575/7 ostatná plocha, o výmere 260
m2 , Róberta Pepicha a Hendy Pepich
na dobu neurčitú za nájom 1 € ročne
a súhlas so zverejnením zámeru na
prenájom pozemku; za: všetci
OcZ 8 – 9/2019 – schválenie odpredaja pozemku KN C 1324/19
TTP, o výmere 83 m2, pre Ing. Gastona Ivanova a Ing. Mariannu Ivanovovú za cenu 5,80 € za m2, celková
cena je 481,40 €; proti: všetci
OcZ 8 – 10/2019 – schválenie odpredaja pozemku KN C 1205/60
TTP, o výmere 572 m2, pre Libora
Chebeňa za cenu určenú znaleckým
posudkom č. 171/2019 1,49 € za
m2, celková cena je 852,28 €; zdržal sa: Katarína Resutíková Mandyčevská; za: 7
OcZ 8 – 11/2019 – vzatie na vedomie žiadosti o prenájom parcely
susediacej s rekreačnou chatou
žiadateľky, KN C 489/1 ostatná
plocha, o výmere 4010 m2, , pre Lýdiu Gordíkovú za nájom 1 € ročne
a súhlas so zverejnením zámeru na
prenájom pozemku; za: Miloš Sauka, Ján Turčan, proti : Ing. Marián
Benka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Bc. Zdenko Urva, zdržal sa
: Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská
OcZ 8 – 12/2019 – schválenie predĺženia nájomnej zmluvy na obecný byt v budove súpisné číslo 2,
na dobu do 30. 6. 2020 pre Ľubicu
Debnárovú; za: všetci
OcZ 8 – 13/2019 – vzatie na vedomie správy o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky za 1. polrok
2019; za: všetci
OcZ 8 – 14/2019 – schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2019 a poverenie hlavnej kontrolórky obce vykonaním kontroly
v zmysle plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2019; za: všetci
OcZ 8 – 15/2019 – schválenie prerušenia zasadania zastupiteľstva
z dôvodu dôkladného prerokova-

nia rozpočtových opatrení č. 4 a č.
5 finančnou komisiou a ekonómky
obce, termín pokračovania 45. týždeň 2019; za: všetci

Výpis z uznesení
z pokračovania 8. zasadania
obecného zastupiteľstva
8. novembra 2019
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová, Peter
Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc.
Zdenko Urva
OcZ 8 – 16/2019 – vzatie na vedomie rozpočtového opatrenia č.
4/2019 – prenesené kompetencie;
za: všetci
OcZ 8 – 17/2019 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2019; za:
všetci
OcZ 8 – 18/2019 – schválenie vyraďovacej komisie; za: všetci
OcZ 8 –19/2019 – schválenie návrhu zmluvy o poskytovaní právnych
služieb podľa zákona č. 586/2003
Z. z. o advokácii s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD. & Associates
a schválenie zástupcov obce pre
komunikáciu s poskytovateľom
právnych služieb; za: všetci
OcZ 8 – 20/2019 – zrušenie uznesení obecného zastupiteľstva: OcZ
4–14/2019 zo dňa 6. 6. 2019 a OcZ
5 –13/2019 zo dňa 17. 6. 2019; za:
všetci

Výpis z uznesení
z 9. zasadania obecného
zastupiteľstva
13. decembra 2019
Prítomní poslanci: Bc. Jana
Majerová, Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Ing.
Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc.
Zdenko Urva

OcZ 9 – 1/2019 – schválenie programu zasadania; za: všetci
OcZ 9 – 2/2019 – schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice; za:
všetci
OcZ 9 – 3/2019 – voľba návrhovej
komisie; za: všetci
OcZ 9 – 4/2019 – schválenie VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v zmysle predloženého návrhu, doplnené o prílohu
zliav k §26; za: všetci
OcZ 9 – 5/2019 – schválenie VZN
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na primárne vzdelávanie do 1.
ročníka ZŠ s MŠ Ľubietová a o určení
miesta a času zápisu na predprimárne vzdelávanie v materskej škole;
zdržal sa: Katarína Resutíková Mandyčevská, za: 6
OcZ 9 – 6/2019 – schválenie VZN
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou; za: všetci
OcZ 9 – 7/2019 – schválenie rozpočtu obce Ľubietová na rok 2020
a vzatie na vedomie rozpočtu obce
na roky 2021 až 2022; za: všetci
OcZ 9 – 8/2019 – schválenie bežných príjmov a bežných výdavkov
– originálne kompetencie ZŠ s MŠ
Ľubietová na rok 2020; za: všetci
OcZ 9 – 9/2019 – schválenie spôsobu a zámeru prevodu majetku obce
Ľubietová pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Medzibrod; za: všetci
OcZ 9 – 10/2019 – schválenie odpredaja parciel KN C 1094/6, KN C
1096/9 a KN C 1096/11 pre Bautrade-in, s. r. o., Ľubietová; zdržal sa:
Katarína Resutíková Mandyčevská,
za: 6
OcZ 9 – 11/2019 – schválenie odpredaja parciel KN C 347, KN C 348,
KN C 349 a KN C 1095/5 pre vlastníkov bytového domu na ulici Mlynárska 316/3, Ľubietová za cenu uvedenú v kúpnej zmluve odsúhlasenej
uznesením OcZ 22-3/2013 zo dňa
26. 6. 2013; za: všetci
OcZ 9 – 12/2019 – vzatie na vedomie žiadosti Bautrade-in, s. r. o.,
Ľubietová o odkúpenie parcely KN
C 1096/10 a súhlas so zverejnením
zámeru predaja pozemku; za: 5, proti: Pavol Šimun, zdržal sa: Katarína
Resutíková Mandyčevská
OcZ 9 – 13/2019 – schválenie prenájmu parcely KN C 575/7 pre Róberta Pepicha a Hendy Pepich na
dobu neurčitú za nájom 1 € ročne;
za: všetci
OcZ 9 – 14/2019 – schválenie predĺženia nájomnej zmluvy medzi obcou
Ľubietová a Obecnými lesmi, s. r. o.,
Ľubietová zo dňa 21.9.2016 na desať rokov do 31. 12. 2029; za: všetci
OcZ 9 – 15/2019 – vzatie na vedomie žiadosti Bautrade-in, s. r. o.
o prenájom pozemku KN C 574/17
a súhlas so zverejnením zámeru prenájmu pozemku; proti: 7
u
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u OcZ 9 – 16/2019 – vzatie na vedomie žiadosti Petra Blatnického
o odkúpenie časti pozemku KN E
890/1 a súhlas so zverejnením zámeru predaja pozemku; proti: 7
OcZ 9 – 16/2019 – vzatie na vedomie žiadosti Mgr. Ľubomíra Čiefa
o odkúpenie časti pozemku KN C
1155/6 a súhlas so zverejnením
zámeru predaja pozemku; zdržal sa:
Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, za: 5
OcZ 9 – 18/2019 – schválenie
zmluvy o budúcej zmluve o užívaní
poľovníckeho revíru pre PZ Rúbane
Ľubietová; za: všetci
OcZ 9 – 19/2019 – schválenie vyhlásenia výberového konania na
funkciu konateľa Obecnej píly Ľubietová, s. r. o; za: všetci
OcZ 9 – 20/2019 – schválenie
plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1. polrok 2020

podľa predloženého návrhu; za:
všetci
OcZ 9 – 21/2019 – schválenie správy o vykonanej kontrole hlavnou
kontrolórkou obce za 2. polrok
2019; za: všetci

Výpis z uznesení
z 10. zasadania obecného
zastupiteľstva
30. decembra 2019
Prítomní poslanci: Ing. Marián Benka,
Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva

OcZ 10 – 3/2019 – voľba návrhovej
komisie; za: všetci
OcZ 10 – 4/2019 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019; za:
všetci
OcZ 10 – 5/2019 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2019; za:
všetci
OcZ 10 – 6/2019 – schválenie rozpočtového opatrenia č. 2 týkajúce
sa ZŠ s MŠ Ľubietová; za: všetci
OcZ 10 – 7/2019 – voľba členky komisie ŽP, Mgr. Elena Dobríková; za:
všetci
OcZ 10 – 8/2019 – schválenie konania mimoriadneho zasadania OcZ
dňa 14. 01. 2020; za: všetci

OcZ 10 – 1/2019 – schválenie
programu zasadania; za: všetci
OcZ 10 – 2/2019 – schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
za: všetci

Výpis z uznesení
z 11. zasadania obecného
zastupiteľstva
14. januára 2020

Počet voličov zapísaných v zozname voličov

1 051
760

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

747

Počet platných odovzdaných hlasov

   13
740

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu
Slovenská ľudová strana A. Hlinku č. 1

-

99 % - občiansky hlas č. 14

-

Dobrá voľba č. 2

25

Kresťanskodemokratrické hnutie č. 15

8

Sloboda a solidarita č. 3

44

Slovenská liga č. 16

Sme rodina č. 4

73

Vlasť č. 17

Slovenské Hnutie Obrody č. 5
Za ľudí č. 6

1
37

-

Most – Híd č. 18

2

Smer – sociálna demokracia č. 19

156

6

Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby č. 20

2

Hlas pravice č. 8

-

Hlas ľudu č. 21

-

Magyar Kozossegi Osszefogás – Maďarská
komunitná spolupatričnosť č. 22

-

Práca slovenského národa č. 23

2

Demokratická strana č. 10

29
1

OĽANO, NOVA, KÚ, Zmena zdola č. 11
Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu –
občianska demokracia č. 12
Starostovia a nezávislí kandidáti č. 13

192
62
1

Určite tušíte, o ktorom dni hovorím. Áno, je to Medzinárodný
deň žien. Malé nečakané vyznania lásky nás ženy dojmú v každej
chvíli. No v zhone každodenných
povinností často zabúdame hovoriť ľuďom, čo pre nás znamenajú.
Ženy si to však budú dlho pamätať. Verím, že ste na to počas Medzinárodného dňa žien nezabudli.

25

Máme toho dosť č. 7
Sloveská národná strana č. 9

OcZ 11 – 1/2020 – schválenie
programu zasadania; za: všetci
OcZ 11 – 2/2020 – schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
za: všetci
OcZ 11 – 3/2020 – voľba návrhovej
komisie; za: všetci
OcZ 11 – 4/2020 – opätovné schválenie uznesenia č. 9 – 9/2019 zo
dňa 13.12.2019 za: všetci
OcZ 11 – 5/2020 – určenie termínov konania zasadnutí OcZ: 21. 2.
2020; 24. 4. 2020; 19. 6. 2020; 4. 9.
2020; 30. 10. 2020; 11. 12. 2020;
za: všetci

Deň s posolstvom
lásky

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku

Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Peter Kováč, Katarína
Resutíková Mandyčevská, Miloš
Sauka, Ing. Peter Sedláček, Ján
Turčan, Bc. Zdenko Urva, Pavol
Šimun

Zuzana Kútna

Ako sme volili v Ľubietovej
Všetci na Slovensku a možno aj
inde vo svete s napätím očakávali
výsledok volieb do parlamentu
SR, ktoré sa uskutočnili 29.
februára 2020. Inak to nebolo
ani v Ľubietovej. Prinášame
vám informáciu, ako sme volili
v Ľubietovej.

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
č. 24
Socialisti.sk č. 25

73

Milé dámy, milé matky,
kolegyne, kamarátky.
Keďže bol ten „Náš“ deň,
Zaželať Vám všetkým chcem,
veľa zdravia, šťastia, lásky,
nech Vám zmiznú z čela vrásky.

1

Jana Majerová
s kolektívom redakčnej rady

Stav financií v Obci Ľubietová ku koncu rokov 2016, 2017, 2018, 2019
31. 12. 2016

31. 12. 2017

31. 12. 2018

31. 12. 2019

Prima banka, a. s.

Bežný účet

32 237,58

185 182,68

33 543,49

124 011,90

VÚB, a. s.

Bežný účet

174 004,54

62 401,74

102 482,10

43 966,86

Podn. kanalizácia

17 514,81

20 033,75

19 615,55

24 175,78

Fond RaO

80 000,00

34 481,00

14 684,22

28 033,04

Rezervný fond

32 593,07

14 565,77

18 530,89

15 879,72

336 350,00

316 664,94

188 856,25

236 067,30

Spolu za účty
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Všimli sme si

Prístrešok

A je doma

Približne pred dvomi rokmi občania dolného konca vyjadrili požiadavku zhotovenia prístrešku pri
grante na ul. J. J. Kmeťa, po našom
pred Štrelingerov na dolnom konci.
Čoraz viac našich občanov aj turistov sa zastaví pri grante a berie si do
zásoby vodu na pitie. Dokazuje to,
že voda je chutná a tento prameň je
potrebné udržiavať, samozrejme sa
o nádrž starať a zabrániť jej znečis-

ťovaniu, čo sa deje najmä v poslednom období. Na hladine sa objavujú
mastné škvrny a nečistoty sa zachytávajú aj na stenách grantu. Vždy
sa však nájdu starostliví občania
dolného konca, ktorí grant vyčistia.
Dreveným prístreškom s lavičkou sa
tento priestor zveľadil, pri naberaní
vody nebude na nás pršať, ani snežiť. Verím, že prístrešok bude slúžiť
k spokojnosti nás všetkých.

Novinky
e-mailom

Ľubietovský Grajciar

Milí spoluobčania, dávame vám
do pozornosti zaujímavú službu,
vďaka ktorej po zaregistrovaní budete prostredníctvom elektronickej
pošty informovaní o všetkých propagovaných aktivitách uskutočnených v našej obci, ako aj o dôležitých
oznamoch. Stačí sa len zaregistrovať
na obecnej www stránke. Upútavku
na zaregistrovanie nájdete na obecnej stránke v pravom hornom rohu.

Takto som len tak pre seba nazvala novootvorené reštauračné zariadenie v centre Ľubietovej. Viem
však, že ten pravý názov dá majiteľ
Radoslav Riečan. Všetka česť patrí
Radkovi a jeho manželke Zdenke
za vybudovanie novej dominanty
našej obce v bývalých priestoroch

Dňa 28. 12. 2019 sme dopravili
do našej dediny CAS Škoda 706 RTO
s rokom výroby 1985. Je to hasičská
cisterna s objemom vody 3 500 litrov a 500 litrov penidla.
V súčasnosti je zaparkovaná u p.
Kútneho, kde sa bude prezúvať na
nové pneumatiky, keďže tieto sú
ešte pôvodné. Porobili sa už menšie
úpravy, opravy na motorovej časti, čo
na naše potešenie nebolo nič vážne.

Hlavne som rád, že sme získali
hasičské vozidlo s väčším objemom
vody, pretože hasiť požiar rodinného domu iba naším IVECOM je dosť
problémové z dôvodu malej zásoby
hasiacej látky. Túto cisternu budeme využívať hlavne na zásahovú
činnosť. Keď sa bude konať u nás
v Ľubietovej okrsková súťaž, tak
bude použitá na dopĺňanie nádrže.
Ľudovít Ďurian

Konzumu. S očakávaním sme sledovali budovanie od jeho začiatku
a priali sme si jeho skoré otvorenie.
Stalo sa tak 17. februára 2020. Nie
je tajomstvom, že „starý“ Grajciar
pred Ľubietovou si vybudoval veľmi dobré meno a navštevuje ho
množstvo zákazníkov zblízka i zďaleka. Hovorí sa, že dobrý chýr zájde
ďaleko. Verím, že chýry o Grajciari
v Ľubietovej zájdu ešte ďalej. Sama
som sa presvedčila o príjemnom
prostredí, pohostinnosti majiteľa,
šikovnej a slušnej obsluhe, a tiež
o chutnej kuchyni.
Prajeme Vám, aby sa vám v Ľubietovej darilo, aby nám vaše menu
vždy chutilo.
Jana Majerová

Kultúrny dom
Začiatok prác na výmene dverí
a okien na Kultúrnom dome sa z pôvodného termínu posunul na 5. 12.
2019. Na Mikuláša tak nedostali darčeky len deti, ale aj my všetci v podobe osadenia nových plastových
okien a dverí na Kultúrnom dome.
Táto ustanovizeň však potrebuje aj
ďalšiu obnovu, aby mohla slúžiť obci
na reprezentačné účely, na organizovanie kultúrno-spoločenských
akcií obce a spoločenských organizácií pôsobiacich na území obce,
ako aj pre občanov, ktorí požiadajú
o prenájom priestorov Kultúrneho

domu. Verím, že myšlienka väčšej
rekonštrukcie kultúrneho domu
a jeho dovybavenie si získa podporu väčšiny. V minulom čísle Ľubie-

tovských novín sme vás informovali,
že na výmenu okien boli poskytnuté
obci finančné prostriedky vo výške
15 000 € a spoluúčasť obce je 1 500

€. Budujme a zveľaďujme, aby sme
boli hrdí nielen na históriu našej
obce, ale aj na jej súčasnosť.

Výmena plastových okien na kultúrnom dome

J. M.
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Kultúrna a školská komisia informuje
Aktivity FSk Debnár

Medzibrodské kočovné
divadlo 23. februára 2020
Opäť nás herci kočovného divadla
nesklamali. Posledný fašiangový
víkend v Ľubietovej sme zakončili
ako inak, smiechom pri veselohre

Hrúza, čo sa robí. Ďakujeme občanom za hojnú účasť.
Kultúrna a školská komisia
Autor: Soňa Pupalová

Fašiangy v Ľubietovej 22. 2. 2020

Fašiangy na dedine 15. 2. 2020 Králiky

Rok slovenského divadla
Rok 2020 bude Rokom slovenského
divadla. Rozhodla o tom vláda,
ktorá podporila návrh Ministerstva
kultúry (MK) SR zvýrazniť
významné jubileá, ktoré si
slovenská divadelná scéna v roku
2020 pripomína.
V roku 2020 si pripomenieme
100. výročie založenia Slovenského národného divadla (1. marca
1920) a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia
na našom území (22. augusta 1830
v Liptovskom Mikuláši).V tomto
roku majú okrúhle výročia i viacerí
umelci, ktorí sa výrazne podpísali
pod vývoj divadelného umenia na
Slovensku.

Cieľom schváleného zámeru je
pripomenutie histórie a predstavenie súčasnej divadelnej scény a poukázať na význam divadla v kultúrnom
a celospoločenskom kontexte. Tento
projekt by mal vygenerovať aktivity,
ktoré presiahnu jeho časový rámec.

Rok slovenského divadla bude
mať samostatnú webovú stránku,
ktorá bude celoročne informovať
o všetkých typoch podujatí. Stačí si
len vybrať.
(TASR)
Ilustr. Foto

Pamätné dni
na Slovensku
25. marec

Deň zápasu za ľudské práva

13. apríl

Deň nespravodlivo stíhaných

1. mája

Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii

4. mája

Výročie úmrtia M. R. Štefánika

7. jún

Výročie Memoranda národa slovenského
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Z činnosti školy

Keramické dielne
Výroba keramiky a samotní
keramikári patria neodmysliteľne
do Ľubietovej a k jej obyvateľom.
V rámci regionálnej výchovy
sme v základnej škole s mladšími

aj staršími žiakmi absolvovali kurzy práce s hlinou. Žiaci odhaľovali
náročnosť práce, ktorú si príprava
hlinených výrobkov vyžadovala, ale
súčasne chápali radosť a potešenie
z hotových výrobkov. Hrnčeky, vázy,

Mladí keramikári pri práci

Marec mesiac knihy

taniere, zvieratká, kvety, veselé
príšerky boli pohladením pre oko
i dušu. Žiacke výrobky nám pán keramikár vypálil a sú určené na školské výstavky a neskôr ako darčeky
pre rodinu a priateľov.

Mladí keramikári pri práci

Exkurzia
do Tajova
Žiaci 7. ročníka sa v januári
vybrali na exkurziu do Tajova,
kde navštívili dom slovenského
spisovateľa J. G. Tajovského
a cestou späť v Banskej Bystrici
knižnicu Filozofickej fakulty UMB.
Ako zhodnotili takéto „vyučovanie
v teréne“ žiaci?
Naša trieda bola na exkurzii v Tajove a v Banskej Bystrici. Predstavte
si, že sme sa pohybovali v tých istých priestoroch ako J. G. Tajovský
a J. Murgaš! Bolo to zvláštne a aj
neuveriteľné. Vypočuli sme si tam
prednášku o oboch týchto pánoch,
o ich detstve, vzdelávaní, zážitkoch,
cestovaní, literárnej a vedeckej
tvorbe. Bolo to veľmi zaujímavé, zábavné a najmä poučné. Mali by ste
to tam navštíviť aj vy, veď je to blízko Banskej Bystrice. Zapamätáte si
toho viac, ako keby ste sa to učili
iba v škole na vyučovacej hodine.
V. Černáková, 7. ročník

6. marca zavítal medzi deti v materskej škole a mladších žiakov ZŠ
Dedko Kvetko (pán Kvetoslav Krnáč),
spisovateľ, ktorý píše rozprávky pre
najmenšie deti. Zatúlal sa k nám
z Levíc aj so svojou manželkou. Porozprával malým poslucháčom, čo
ho doviedlo pred piatimi rokmi k písaniu. Mal ten najkrajší dôvod – narodenie vnúčika Riška Izáka, ktorý chodí k nám do škôlky. Spoločná hlavná
postava všetkých kníh, Zvedajko,
prináša zaujímavé a poučné témy
– ako sa starať o domáce zvieratká,
príbehy zvierat zo ZOO, na farme ...
Prajeme veľa ďalších tvorivých
rokov a ďakujeme za návštevu.

Počas exkurzie som sa dozvedel som sa veľa nových informácií
a videl veľa zaujímaných vecí – palicu, ktorú Tajovský doniesol svojej
svokre, jeho vysvedčenie, na ktorom veru nemal veľmi dobré známky, Murgašove vynálezy – navijak na
udicu a veľa ďalších. V knižnici ma
zaujal najviac sklad, kde bolo uložených 80 000 kníh, a keď som mal
jednu medzi nimi nájsť, nebolo to
vôbec ľahké. Navštívili sme aj študovňu na vysokej škole, kde majú
prístup len vysokoškoláci a ich učitelia. My sme však mali výnimku.
Všetkým sa nám tam páčilo.

Foto: Dedko Kvetko

J. Paľovčík, 7. ročník

Karneval v materskej škole
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Z činnosti školy

Nové prístupy k vyučovaniu
Jedným z tematických celkov
výtvarnej výchovy v 9. ročníku
je fotografia. Pani učiteľka si na
vyučovaciu hodinu pozvala svojho
manžela Mgr. art. Palárika, ktorý sa
touto prácou zaoberá profesionálne.
Cieľom bolo ukázať žiakom ne-

tradičné prístupy k fotografovaniu.
Použili technológiu dlhej expozície,
kedy sa obraz na čip fotoaparátu exponuje niekoľko sekúnd alebo minút. Pracovali s intervalmi 1, 5, 10,
20, 30 sekúnd. Pracovali aj so svetelnými zdrojmi a pohybom. Žiaci
mali možnosť vyskúšať si kreslenie

so svetlom počas doby exponovania snímky. Nevýhodou aj výhodou
danej technológie je, že výsledok
sa nedá dopredu odhadnúť. Aj keď
žiaci mali presný koncept každej fotografie v zmysle práce so svetlom,
alebo pohybu v priestore počas
exponovania snímky, výsledok ich

Kreatívne fotenie v našej škole

zakaždým milo prekvapil. Výsledné
fotografie sú mixom jasne stanoveného konceptu a náhody.
Pracovať s profesionálnymi fotoaparátmi a „človekom od fachu“ bol
pre deviatakov zážitok a ich práce
si s obdivom prezerali aj ich mladší
spolužiaci.

Kreatívne fotenie v našej škole

Lyžiarsky výcvik očami detí
Žiaci 5. ročníka sa v januári
zúčastnili na lyžiarskom výcviku
na Králikoch. Väčšina žiakov
druhého stupňa už výcvik
absolvovala a určite si naň
rada spomína. Prečítajte si,
ako lyžiarsky výcvik zhodnotili
tohtoroční piataci.
...A už je to tu! Čas obúvania lyžiarok,
čas lyžovania. Všetci, čo sme vedeli
lyžovať, išli na sedačkovú lanovku.
V  tej chvíli sa mi splnil sen ... a potom! Potom prišlo moje obľúbené –
obed! Boli rezne!...

strašnou rýchlosťou ... konečne
som spadla. A  to je môj najlepší
zážitok...

ky, bolo to niečo ako slalom v telke
- veľká sranda...
Alexandra

Natália

...prvý deň ma veľmi boleli nohy,
druhý deň to už bolo super...
...keď som konečne mohla ísť na lanovke, tak sa práve vtedy zastavila...
...zišla som aj veľký svah, ale bez palíc, s palicami to bolo ťažké...
...v stredu poobede sme mali prete-

Ema

...viezla som sa lanovkou, mimochodom prvýkrát v živote, keď sa zrazu
sa podo mnou zjavil snowbordista
a hlavou to zapikoval rovno do snehu. Nazvali sme si ho medzi sebou
„sadenička“ – lebo sa zasadil úplne
sám...

...každý deň sme boli na svahu
dopoludnia, potom sme mali fajný
obed, a znovu poď ho na svah!...
...bol som aj na lanovke a veľmi sa
mi páčil výhľad...už sa teším na ďalší
lyžiarsky...

Laura

Matej

Tadeáš

...konečne sme nasadli do autobusu
a hurá smer Králiky na lyžiarsky výcvik...
...na veľký svah sme išli iba šiesti, dostali sme aj skipasy, aby sme mohli
ísť na lanovku ... tešil som sa, kedy
budeme dostávať diplomy...
...a tiež si budem pamätať, ako ťažko
sa obúvajú lyžiarky...
Michal

...stála som na kopci, na hlave
prilba, na nohách lyžiarky a lyže.
Spustila som sa – po prvýkrát v živote! Inštruktor kričal, že mám
brzdiť. Aj som sa pokúšala, ale
márne. Lyže ma niesli hore-dolu

...jeden spolužiak oslovoval celý
čas nášho inštruktora pán inšpektor...

Lyžiari na nástupe

8

l

Ľubietovské   noviny

Marec 2020	Ročník IV. l Číslo 1

Knihy a knižnice v Ľubietovej
Neviem prečo, ale akosi to vyšlo
v tomto roku práve na marec –
mesiac knihy, keď mi napadlo
priniesť Vám informácie o knihách
a knižniciach, o prvej súkromnej
knižnici v Ľubietovej a zaujímavých
knižniciach vo svete. Dlho som sa
na to chystal a konečne je moje
rozprávanie skutočnosťou.

Ing. Dušan Kordík, PhD.

Svet

Nebolo to tak vždy, stalo sa to
časom, že som pri svojich pobytoch v zahraničí začal navštevovať
knižnice. Všade sú to stánky vzdelanosti, ktoré zhromažďujú vzdelanie
a informácie, majú svoju osobitosť
a dôstojnosť váženej inštitúcie.
Nie náhodou obývajú zvyčajne architektonicky významné budovy
v centre svetových metropol, ale
aj menších miest. V nich bývajú
dominantami námestí a známych
bulvárov, aby dokumentovali postoj
národa k vzdelaniu.
A nie je tomu inak ani v čase internetu, kedy by sa dalo očakávať,
že strácajú pôvodný význam a účel.
Práve naopak, prispôsobili sa veľmi
pružne a dnes predstavujú stánky
kultúry a vzdelania pre ľudí kráčajúcich po chodníku, ktorí sa bez prekážok dostanú až k regálom s knihami bez nám známych preukazov
a akejkoľvek byrokracie.
Nedávno som sa zastavil v National Library of Victoria v Melbourne
v Austrálii kde som si chcel pozrieť
odbornú knihu, ktorú som dlhšie
hľadal. Vstúpil som priamo z ulice
do krásnej historickej budovy, opýtal som sa, kde sa nachádza príslušná odborná literatúra a nasmerovali
ma ku konzultantke na prvom poschodí, milej dáme, ktorá mi veľmi
ochotne povedala, kde sa literatúra
o meraní nachádza. Nikto ma nekontroloval, nikto odo mňa nechcel
preukaz, nikto si nezapísal moje
meno. Prišiel som k príslušnému regálu, našiel som hľadanú literatúru

Foto: National Library of Victoria v Melbourn, Austrália - študovňa
a knihu a chvíľu som sa tešil z jej
obsahu. Pri odchode sa ma tá milá
dáma opýtala, či som bol spokojný
a či som našiel čo som hľadal.
Potom som si prezrel ostatné
priestory knižnice, ktorými som
prechádzal, zastavil som sa v malej
kaviarničke na šálku kávy a malý
sendvič a v priľahlom obchodíku
patriacemu ku kaviarničke som si
prezeral vystavené diela, špeciálne
knižné suveníry a rôzne iné upomienkové predmety. Nakukol som
do priestrannej študovne s počítačmi, priľahlých menších miestností
určených na rôzne vzdelávacie aktivity (prednášky, diskusie a praktické kurzy). Nechýbala miestnosť pre
deti s detskou literatúrou a milým
personálom, ktorý sa prítomným
deťom počas „ich úschovy v detskom kútiku“ venoval. Pokojne som
odchádzal, nik ma nezastavil, nik
neprezeral moju tašku a vrátnik ma
slušne s úsmevom pozdravil.
Takto akosi si už dlho predstavujem civilizovaný svet vzdelania, do

Postilla z roku 1592 – titulná strana

ktorého nevstupujem ako vopred
podozrivý zlodej, nemusím sa vyzliecť takmer donaha a nemusím
čakať na službu, ktorá ma obslúži. Podobné fungujúcu knižnicu
som videl v Londýne, v New Yorku
a malú, útulnú a zaujímavú na Novom Zélande v meste Christchurch,
ktorá bola na morskom pobreží
s výstupom na príjemné morské
mólo. Dali sa v nej prečítať noviny
a časopisy, dostať občerstvenie, zúčastniť sa prednášky alebo práve
prebiehajúcej diskusie. Tak akosi si
predstavujem kultúrny svet vzdelania v budúcnosti aj u nás na Slovensku.

Vráťme sa domov do Ľubietovej

V súvislosti s knihami a knižnicami v Ľubietovej musím zájsť do
dávnej aj nedávnej histórie. Tá dávna súvisí s vzácnou knihou v mojej
knižnici, ktorej príbeh je spojený
s históriou rodu Messerschmidtovcov, ktorej som dnes ako dedič
účastníkom (moja prastará mama

z maminej strany bola Messerschmidt). Príbeh knihy sa začal pred
15 rokmi, keď som počas rekonštrukcie domu po mojich prastarých
rodičoch objavil v škatuli od margarínu1) rozpadnutú starú, pomerne
rozmernú knihu bez titulnej strany.
Stav knihy bol úbohý, avšak dalo sa
zistiť, že je to kniha s náboženským
obsahom. Vďaka pomoci môjho
priateľa, štiavnického spolužiaka
a jeho manželky, ktorá pracovala
v inštitúcii, kde staré knihy reštaurovali, sa nám podarilo historickú
knihu prebudiť do pôvodnej krásy
tak, aby po rokoch naplno odkryla
svoj tajomný obsah.
Nádherne ilustrovaná titulná strana s názvom Postilla2) sa nachádzala až v druhej tretine knihy. V poradí
tretie tlačené vydanie Postilly bolo
vydané v roku 1592 a je dielom
Martina Philadelha-Zámrského. Kniha bola vytlačená v češtine3) pravdepodobne v Opave, ilustrovaná
krásnymi biblickými perokresbami,
bola určená „pro lid v Čechách, na
Moravě, ve Slezsku a v Slovácích“.
Podľa dostupných informácií bol
jej pôvodným používateľom nemecko-slovenský evanjelický kňaz
Andreas/Ondrej
Messerschmidt,
ktorý vyštudoval teológiu a pôsobil medzi rokmi 1636 a 1673 ako
kňaz a od roku 1637 aj ako kronikár
v Ľubietovej. Tento vzdelaný kňaz
mal vo svojom dome prvú súkromnú knižnicu v Ľubietovej, ktorú si
po jeho smrti rozdelili rodinní príslušníci. Odvtedy Postilla putovala
storočiami rodinami potomkov kňaza Ondreja Messerchmidta, až sa
poškodená spolu s inými knihami
(Kralická Biblia z r. 1722, historický
Lutherov katechizmus a iné) objavila starostlivo odložená v našej
skrini.
Dlho som nevedel odkiaľ Postilla
z roku 1592 pochádza, avšak neskôr
som v zápise pamätí z 30-tych rokov minulého storočia našiel krátku u

Postilla z roku 1592 – úvodná strana kapitoly textu
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u zmienku autora: „Do rodinnej Biblij
Swaté z r. 17224) zapísal sa otec Jozefa Messerschmidta, takto: Ja Paulus Messerschmidt narodiu som sa
roku 1813 dňa 18-ho februára. Pred
ním zapísaní sú predkovia od počiatku 18. storočia, všetko pekným
písmom, biblickou rečou češtiacov
slovenčinou. Meno rodu je nemecké,
ale zo zbytku starootcovskej knižnice, roztratenej po dedine, je zrejmé,
že ľubietovskí Messerschmidtovci
žili kultúrou československou už
v XVI. storočí. Zachovaly sa v rodine
celé alebo poškodené knihy: Postylla
z r. 1592, iná náboženská kniha veľkého formátu z r. 1742, Kuzmányho
nábož. knihy a viac menších.“
Pri čítaní viac ako 400 rokov
starých textov zaujme predstava
spôsobu vyjadrovania a reči ľudí
tej doby alebo ich chápanie viery
a náboženstva. Je zaujímavé čítať
napríklad úryvok kázne z 2. adventnej nedele, ktorá mohla odznievať
v kostoloch v priebehu 17. storočia
nasledovne: „Pilně se warujte aby
snad nebyla obtížena srdce waše obžerstwím a opilstwím a pečowánijm
o tento žiwot a wnáhle přikwačil
bych was ten den. Nebožto natožto
osýdlo wrychlosti přijde na wšechny kteřijž přebíwajij na twářij wšij
země. Protož bděte každého času,
modlijte se abys ste hodni byli vzijti
wšech těch wěcý které se budou dijti
a postawiti se před Syna Cžlowěka.“
Hoci predpokladáme, že prvú
knižnicu v Ľubietovej mal Andeas/
Ondrej Messerschmidt už niekedy
po roku 1636, nevieme s istotou povedať, ako sa ďalej vyvíjalo knihovníctvo v bývalom kráľovskom meste Ľubietová. Existuje istá nádej, že
slobodné kráľovské mesto nejakú
knižnicu malo, avšak pre získanie
poznania bude potrebné vykonať
skúmanie v domácich a zahraničných archívoch. Z mojich školských
rokov si spomínam na ľubietovskú
Mestskú knižnicu (tak sa neoficiálne
volala ešte v 50. rokoch minulého
storočia) a na školskú knižnicu v pionierskej klubovni Základnej školy.
O mestskej knižnici v roku 1958

kronikár napísal: „obecnú knižnicu Osvetovej besedy viedla naďalej
Anna Jančíková. V  knižnici je 1400
kníh. Tohoto roku sme dostali ako
odmenu za dobrú prácu od Krajskej
ľudovej knižnice 160 kníh, ktoré boli
získané zo zrušenej vojenskej knižnice. Čitateľov bolo asi 270, výpožičiek
7500“. Kde sa táto kultúrna inštitúcia v priebehu rokov stratila?
Počul som, že je snaha obnoviť
ľubietovskú knižnicu v novej forme a s novým obsahom. Sediac po
návšteve knižnice v Melbourne vo
vlaku do prímestskej štvrti Cheltenham začal som rozvíjať víziu, ako
by mohla vyzerať nová ľubietovská
mestská knižnica v podmienkach súčasného informovaného sveta, kde
knihy momentálne nie sú v móde,
lebo vraj všetko je na webe ... S o m
presvedčený, že napriek všetkému
je kniha stále artiklom, ktorý nesie
záruku kvalitného, osvedčeného
informačného a kultúrneho média,
o čom nie je možné jednoznačne
hovoriť v prípade internetu (konšpiračné weby a rôzne zdroje neoverených informácií). Kniha je navyše trojrozmerný informačný zdroj,
ktorý je zmyslovo bližší ľudskému
vnemu, na rozdiel od dvojrozmernej možnosti obrazovky počítača,
ktorý, aj napriek nespornému technologickému pokroku, býva často
napádaný hackermi a nezaručuje trvácnosť a nemennosť informácií. Na
druhej strane ako všetko má svoje
výhody a nevýhody a pre rýchle vyhľadávanie informácií v databázach
je internet dnes už neprekonateľný
prostriedok. Z uvedeného dôvodu
knihy a knižnice nezmizli z povrchu
zemského a ako kiná v dobe televízie sa prispôsobili realite.
Novodobé knižnice dnes fungujú
čulo a po celom svete. Internet a knihy skĺbili svoje nespochybniteľné
výhody v modernej knižnici a vytvorili efektívne informačné a kultúrne
prostredie pre moderného človeka,
ktorý potrebuje takéto možnosti využívať. Knižnica vytvára komplexné
prostredie pre poznávaciu činnosť,
v ktorom sa môže návštevník plne

Kralická biblia z roku 1722 – titulná strana

sústreďovať na prácu a ciele svojej
návštevy. Inak povedané, ak chce
ísť niekto na pivo alebo na pohárik,
pôjde do krčmy alebo vínnej pivnice, ak si chce poklebetiť s priateľom
pôjde na kávičku do kaviarničky, ak
si chce nenáročne zašportovať pôjde na bowling alebo náročnejší - na
tenisový kurt alebo futbalový štadión. Ak však chce niečo študovať
z viacerých zdrojov, ktoré doma alebo v práci nemá, zájde do knižnice.
Ak je tam príjemné prostredie, tak
tam rád nejaký čas pobudne.

Ľubietovská knižnica – môj sen

Vrátim spolu s M. L. Kingom
„I have a dream“ - k svojmu snu zo
spomínaného vlaku o našej ľubietovskej knižnici. Predstavujem si
novú knižnicu ako malú, útulnú, modernú, skromne a účelne zariadenú
viacúčelovú kultúrnu inštitúciu
umiestnenú niekde v centre neďaleko Základnej školy T. G. Masaryka
alebo v Kultúrnom centre, ktoré by
mohlo vzniknúť v budove bývalého
“obchodného domu”. Vidím v nej
malú, ale pohodlnú čitáreň a oddelenú študovňu, dva alebo tri pracovné stoly s počítačmi s rýchlym
internetom, so zaplatenými službami dostupnosti rôznych kníh a časopisov, či vstupu do kartoték iných
knižníc, s tlačiarňou a skenerom.
Predstavujem si čitáreň v príjemnom tichom a presvetlenom
prostredí, s pár pohodlnými kreslami, voľne dostupnými novinami
a časopismi, regálmi plnými kníh
usporiadaných podľa tematických
oblastí, s prechodom na príjemnú
terasu so zeleňou a kvetinami. Vidím prichádzať milú obsluhu s ponukou malého občerstvenia (káva,
čaj, nealko), ktoré si pre spríjemnenie čítania alebo štúdia môžem
objednať a zaplatiť. Predstavujem
si, ako vo vstupnej miestnosti vybavenej informačným a obslužným
pultom príjemná knihovníčka víta
návštevníka, vidím vystavené originálne upomienkové predmety obce,
originálne remeselnícke výrobky
občanov Ľubietovej, ktoré si náv-
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števníci a turisti pozerajú a kupujú
v kultúrnom prostredí knižnice.
Vidím aj ostatné miestnosti knižnice, čitáreň a študovňu so zbierkou
kníh a publikácií o histórii baníctva
a hutníctva v Ľubietovej a okolí,
lesnom hospodárstve, prírode, chotároch, prameňoch dobrej vody.
O zaujímavých predkoch a ich príspevkoch k slávnej histórii. Všetko
dekorované fotografiami unikátnych minerálov (Libethenit) a inými
propagačnými predmetmi. Ticho
nazerám do tej časti knižnice, kde
deti počas čítania alebo štúdia rodičov sústredene počúvajú rozprávky,
či sledujú amatérske predstavenie
malého interaktívneho divadielka.
Predstavujem si širokú podporu poslancov Miestneho zastupiteľstva
a vedenia obce, domácich podnikateľov, rôznych sponzorov pre takúto obecnú kultúrnu a vzdelávaciu
inštitúciu. Počujem slová vďaky
učiteľov, žiakov, študentov, bežných
čitateľov, remeselníkov, turistov
a ostatných návštevníkov.
Vlak sa priblížil do mojej cieľovej
stanice, ja som môj sen dosníval
a vystúpil som s predsavzatím, že
si ten sen minimálne zapíšem. Stalo
sa a dnes vám zvesť o ňom ponúkam.

Vysvetlivky k textu

1. Margarín - stužený tuk vyrábaný
v Československu 50.- 60. rokoch
20. storočia.
2. Postilla (postila) – latinsky, zbierka náboženských kázní a výkladov Písma.
3. Biblická (kralická) čeština - český
spisovný jazyk, ktorý sa používal
od 16. do 19. storočia aj ako jeden zo spisovných jazykov na
Slovensku. Vznikla vďaka prvému
prekladu Písma do češtiny v Kralickej biblii (vytlačená v meste
Kralice).
4. BIBLIA SACRA to jest Biblj Swatá
aneb Všecka Svatá Písma Starého
a Nového zákona wydána Pracij,
Wynasnažowánjm a Nákľadkem,
Lidi o zrůst Cijrkwe Boží úpřjmně
pečujicych, Leta páně MDCC XXII.

Kralická biblia z roku 1722 – časť Nový Zákon
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SPOMIENKY na prežitých 96 rokov
Pri prácach na regulácii, po
skončení šichty, keď zaznela trúba
na píle, vzali sme kosy a šli kosiť,
jednak rodinné pozemky, jednak
lúky priateľov, kamarátov.
Takto sme nahrádzali v gazdovstve chýbajúce pracovné sily. Musím povedať, že tieto práce ma cez
prázdniny poriadne „vyšťavili“.
Moji mestskí spolužiaci mi začiatkom školského roka obdivovali
mozoľnaté dlane - oni cez prázdniny oddychovali a žili rozličnými
viac-menej športovými zábavami.
Taký bol život dedinského študenta. V porovnaní so životom v meste
žijúcimi spolužiakmi bol neporovnateľný.
Musím ešte dodať, že počas stredoškolského štúdia som v nedeľu
v rámci rodinných povinností chodil
pásť voly. Tejto povinnosti som sa
ani veľmi nevyhýbal. Najčastejšie
som pásol vo Vápenici, na Vtáčniku,
v Jankovie dolinke a Vôdke. Kým
sa voly pásli, ja som sa mohol učiť.
V tôni lesa alebo na slnkom zaliatej
stráni, v tichosti som akosi hlbšie
a ľahšie mohol vnikať do učebných
textov kníh, ktoré som nosil v batohu. Nevýhodou bolo, že som musel
vstávať ráno ešte za tmy (o 4-tej
rannej hodine).
Môj mladícky a študentský život,
napriek fyzickej drine, nerovnakým
študijným podmienkam, bol život
plnohodnotný, dynamický, krásny,
dokonca poetický. Bol akoby vytrhnutý zo života Sládkovičovho
„špatnokrásneho ľudu“. Bol svojou
neúprosnou tvrdosťou aj učiteľom.
Učiteľom statočnosti, poslušnosti,
úctivosti, spolunažívania, vytrvalosti a strádania, spolupráce a úcty
k svojmu okoliu. Bol to však aj život
radostný, do určitej miery spokojný a svojím spôsobom naplnený aj
úspechmi.

(pokračovanie)
Po skončení strednej školy, a tým
študentského života, sa môj život
znovu lámal ďalej. Bol som odvedený a musel som nastúpiť na vojenskú
prezenčnú službu. Počas dvojročnej
vojenskej služby som vymenil viac
vojenských kasární. Nakoniec som
sa ocitol mimo kasární, ako sa hovorilo „v poli“. Bol som na východnom
Slovensku s dvomi vojenskými divíziami, ktoré pripravovali zákopové
práce a opevnenia pred blížiacim
sa Východným frontom. Nálada vo
vojsku bola vystupňovaná proti
nemeckým vojskám a ich pomocníkom a vôbec proti vojne. V noci
a často aj cez deň nás navštevovali
ruskí partizáni. Nepovažovali sme
ich za nepriateľov. Čakali sme na
priblíženie frontovej línie a jednotného velenia, na prechod k „Svobodovej armáde“. To však neprichádzalo a tento stav narušil začiatok
Slovenského národného povstania.
Obidve divízie sa bez jednotného velenia rozpadli a jednotky sa
na vlastnú päsť začali sťahovať na
povstalecké územie. Z týchto čias
si uchovávam dve piesne, pieseň
„Sestrička, ty kvietok ľúbej Slovače, prečo ťa vzali z venca sedmikrás
...“, vyjadrovala smútok za odtrhnutím územia na južnom Slovensku,
a druhá pieseň „Píšem ti mama zase
z frontu list ...“, vyjadrovala položenie vojakov na Východnom fronte.
Autormi piesní boli vojaci. Obidve
pesničky opatrujem ako fragment
tej doby, dnes historickú pamiatku
na tie časy a na vojenskú ašpirantskú školu.
Po skončení SNP a ústupe do hôr,
skupina dobrovoľníkov, domácich
i cudzincov, pod vedením staviteľa
Hyneka Kolíka vytvorila ozbrojené
družstvo, ktoré sa neskôr stalo sú-

časťou Partizánskeho pluku sídliaceho v chate na Hrbe. Družstvo plnilo
úlohu vysunutej stráže zo smeru
od Ľubietovej. Partizánska jednotka
na Hrbe, ktorej velil kpt. Kaličenko,
súvisela organizačne s vyššou partizánskou jednotkou na Prašivej, ktorej velil mjr. Jegorov, hrdina ZSSR.
Naše družstvo sídlilo v bunkri
nad Starým majerom, v Okrúhlom.
Zapájali sme sa do jednotlivých
partizánskych akcií v rámci vyššieho velenia. Tu sme stratili v jednom boji schopného, nebojácneho
ruského partizána Jaroslava (poznávali a oslovovali sme sa len podľa krstných mien), veliteľa nášho
družstva. Po priblížení frontu náš
pluk prešiel frontovú líniu a jeho
väčšia časť sa presunula do Popradu, kde sme sa stretli s Čsl. armádnym zborom zo ZSSR vedeným gen.
Svobodom. Ja som bol zaradený do
1. čsl. brigády tohto zboru. Vo funkcii veliteľa pešej roty, neskôr protitankovej roty, som sa s touto brigádou zúčastnil všetkých bojov na
území Slovenska a Moravy. Vojna
skončila 8. mája, v deň mojich narodenín, čo som si v tej situácii ani
neuvedomil. Naša frontová vojenská púť skončila v Prahe vítaním
príchodu prezidenta Beneša. Na záver tejto frontovej kapitoly nemôžem nespomenúť, že sme bojovali
po boku „veľkej armády“. Armády,
v ktorej každý dôstojník aj obyčajný
vojak bol okrem vlastenca v každom okamihu, na každom mieste
aj samostatným stratégom a taktikom. Veď len taká armáda dokázala
po napadnutí a nepripravenosti za
čiastočného ústupu z ničoho vybudovať vojnový priemysel a ozbrojeného vraha zahnať do jeho brloha
a tam ho poraziť.

Ešte niekoľko slov k životu
„frontovníka“, ako sa hovorilo frontovému vojakovi. Bola to z hľadiska
psychického a fyzického najťažšia
etapa môjho života. Bol som neprestajne na nohách, bez spánku,
premočený, hladný, pritom zodpovedný za životy podriadených, za
splnenie bojových úloh, za zásobovanie stravou, strelivom, za konský
poťah, za pomoc raneným. Život
frontovníka môže pochopiť len ten,
kto toto peklo prežil.
V týchto súvislostiach sa s pietou
pozerám na vyznamenania, ktoré
mi pri príležitosti Dňa vojnových
veteránov 8. novembra 2017 udelil
prezident SR a minister Národnej
obrany SR pri príležitosti 73. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Cez
tieto vyznamenania sa hlboko skláňam nad hrobmi padlých spolubojovníkov, ktorých sme zanechali na
fronte a ktorí sa nedožili konečného víťazstva, za ktoré položili svoje
mladé životy.
Po skončení druhej svetovej vojny sa môj životný osud opäť lámal.
Týkal sa teraz bezprostredne už
konkrétne mojej osobnej životnej
púti, môjho životného povolania.
Táto otázka sa dostala na poradie
môjho dňa. Vo víre širokých, rôznorodých povojnových ponúk ma
v cudzom civilnom svete, hoci neskúseného, ovládal triezvy pohľad
a morálne city na konkrétny život,
na moje budúce životné povolanie.
Nestaval som si vzdušné ružové
zámky, ani som si nenárokoval žiadne zásluhy. Poznal som život bez
ilúzií, taký aký v skutočnosti bol.
Cítil som však potrebu vzájomnej
spolupráce, ovládla ma myšlienka
altruizmu, neskôr družstevníctva.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
Ing. Milan Filadelfi

Pamätná medaila udelená nášmu rodákovi
Dňa 25.februára 2020 odovzdal
atašé veľvyslanectva Ruskej
federácie v Slovenskej republike
Nikita Griščenko nášmu rodákovi
Milanovi Filadelfimu medailu pri
príležitosti 75 rokov Víťazstva vo
Veľkej vlasteneckej vojne
1941 - 1945.
Odovzdávanie sa uskutočnilo
formou výjazdového slávnostného
udeľovania medailí veľvyslanectva
Ruskej federácie nariadená prezidentom Ruskej Federácie Vladimirom Putinom.
Gratulujeme!

Ing. Milan Filadelfi
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Vtáčia chrípka
Pravdepodobne ste zaznamenali,
že sa na území Slovenska po
dvoch rokoch, kedy to bol subtyp
A(H5N1) znova objavila vtáčia
chrípka, tento raz subtyp A(H5N8).
Tak ako v prípade ľudskej (bežnej)
chrípky aj vtáčia chrípka má
vírusový charakter.

Charakteristika ochorenia:

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a vtákov
spôsobujúce úmrtnosť a poruchy
zdravotného stavu hydiny a voľne
žijúcich vtákov.
Môže sa vyskytnúť aj u domácich
vtákov – morka, kačka, hus, kura
domáca, aj voľne žijúcich vtákov –
bažant, prepelica, divé kačky a husi,
iné druhy divo žijúceho vodného
vtáctva. Existuje riziko rozšírenia
pôvodcu ochorenia na veľkú populáciu divo žijúceho vtáctva a hydiny
chovanej na farmách. Ochorenie sa
z chovných vtákov môže preniesť aj
na iné druhy cicavcov, napríklad na
ošípané, ale aj na človeka.

Zdroj nákazy:

Hlavným rezervoárom vírusu
vtáčej chrípky v prírode sú voľne
žijúce vtáky, hlavne sťahovavé druhy vodného vtáctva, ktoré sa najviac podieľajú na šírení ochorenia.
Rizikovými oblasťami rozšírenia
ochorenia sú vodné plochy, rybníky, mokrade a jazerá, na ktorých
sa môže zhromažďovať sťahovavé
vtáctvo.

Domáca hydina sa môže
nakaziť:


priamym kontaktom s divo žijúcim vtáctvom
-
chov domácej vodnej hydiny na
vodných plochách s výskytom
divo žijúceho vodného vtáctva
-
umiestnenie chovu domácej hydiny v blízkosti rizikových vodných plôch
-
kontakt domácej hydiny s divo
žijúcim vtáctvom vo voľných výbehoch a ohradách na chov
-
prístup divo žijúcich vtákov ku
kŕmidlám a napájadlám domácej
hydiny

nepriamym kontaktom
-
prísun domácej hydiny z nekontrolovaných chovov
-
kŕmenie domácej hydiny krmivom znečisteným trusom voľne
žijúcich vtákov
-
zavlečenie choroby do chovu
kontaminovanými pracovnými
pomôckami a znečisteným odevom a obuvou chovateľa

Možnosť prenosu ochorenia na
človeka.

Človek sa môže nakaziť len pria-

mym kontaktom s chorými vtákmi.
Je vylúčená možnosť nakazenia
človeka konzumáciou hydinového
mäsa a vajec po tepelnej úprave.
Možnosť nakazenia človeka je aj
priamym kontaktom so surovinami živočíšneho pôvodu, ktoré boli
získané z chorých vtákov, napríklad
peria, trusu a znečistenou podstielkou. Riziko prenosu tohto vírusu na
ľudí je nízke a ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) sa
u ľudí v Slovenskej republike doteraz neobjavili.

Ochrana domácich chovov
hydiny.

Odporúčané opatrenia:
Zabránenie priamemu a nepriamemu kontaktu domácej hydiny
s voľne žijúcim vtáctvom. Oddeliť
chovy domácej vodnej hydiny od
chovu iných druhov domácej hydiny, exotického a okrasného vtáctva.
Hydinu na domáci chov nakupovať
len zo schválených fariem, ktoré sú
pod dohľadom veterinárnej správy.
Zabrániť prístupu domácej vodnej
hydiny na voľné vodné plochy. Zariadenia na kŕmenie a napájanie
domácej hydiny umiestniť do vnútorných priestorov tak, aby voľne
žijúce vtáctvo nemalo k nim prístup

a aby voda a krmivo pre domácu hydinu nemohlo byť kontaminované
voľne žijúcim vtáctvom. Informovať
súkromného veterinárneho lekára
a príslušnú regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu o zmene zdravotného stavu v chove domácej hydiny. Zabrániť vstupu cudzích osôb
do domácich chovov hydiny.

Príznaky ochorenia u domácej
hydiny:


pokles v príjme krmiva a vody
o viac ako 20 %

výrazný pokles znášky vajec, trvajúci dlhšie ako 2 dni

zvýšený úhyn

ochorenie dýchacích orgánov
s prejavmi kašľa, kýchania, chrapotu a slzenia, opuchy hlavy, výtok z nosných otvorov

nervové príznaky

v prípade výskytu týchto príznakov je chovateľ povinný ihneď
informovať súkromného veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu.

Podozrenie na výskyt
ochorenia u voľne žijúceho
vtáctva:


nález uhynutého voľne žijúceho

vodného vtáctva v blízkosti vodných plôch a vodných tokov

hromadný úhyn iných druhov voľne žijúceho vtáctva (holuby, drozdy, vrabce, hrdličky a iné), ak je
v jednej lokalite pozorovaný úhyn
viac ako 5 kusov vtákov

nález hromadne uhynutého voľne žijúceho vtáctva je potrebné
ihneď ohlásiť na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu

zakazuje sa dotýkať uhynutých
vtákov nepovolanými osobami
v
prípade výskytu jednotlivých nálezov uhynutých vtákov, u ktorých
je zrejmé, že príčinou úhynu sú
traumatické vplyvy, ohlásiť nález
na obecný úrad, ktorý zabezpečí
neškodné odstránenie.

Prečo je potrebné venovať
vtáčej chrípke zvýšenú
pozornosť aj v našich
podmienkach?

Stálym rezervoárom chrípkových
vírusov, a nielen vtáčích, je najmä
divá kačica, a tiež iná voľne žijúca
vodná hydina. Divá kačica je nebezpečným bacilonosičom, lebo je
voči vírusom chrípky imúnna, v jej
črevách sa však intenzívne množia a potom vylučujú do okolitého
prostredia. Na Slovensku, teda v našich podmienkach, v nadväznosti
na globálnu zmenu klímy a globálne otepľovanie, sa bežne objavujú
druhy voľne žijúceho vtáctva, ktoré
donedávna žilo v inom klimatickom
pásme, čo v súčte so sťahovavým
vtáctvom bežne žijúcim na našom
území, úmerne zvyšuje riziko prenosu pôvodcu ochorenia vtáčou
chrípkou.
Určite ste si všimli, že v našom
potoku sú nasťahované a zdá sa, že
sa tu natrvalo usadili kŕdle divých
kačíc. Samozrejme to veľmi príjemne oživilo biotop vodného toku, no
treba si uvedomiť tiež s tým súvisiace riziko. V záujme vyhnúť sa naplneniu tohto rizika je treba venovať
uvádzaným opatreniam potrebnú
mieru pozornosti. Nejde len o nebezpečenstvo možného prenosu
ochorenia na človeka, kde riziko je
zatiaľ pri výskyte doterajších subtypov nízke. No predstavte si, že
by sa potvrdil výskyt vtáčej chrípky
v chove domáceho vtáctva v obci
a v okruhu 10 km od ohniska nákazy
bude nariadená likvidácia všetkých
chovov domáceho vtáctva. Samozrejme vzniknú veľké škody a kto
bude za ne zodpovedný?
(Zdroj: Vzdelávací a technický
ústav civilnej ochrany Slovenská
Ľupča, informácie z internetu)
Mgr. Ivan Chládek
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Telo je jediné miesto, kde musíme žiť!
Jeden z top vitamínov
prospievajúcich imunite mnohým
chýba: Patríte medzi nich?
V úzadí nášho častého boja s oslabenou imunitou sa schováva mimoriadne cenný vitamín, s nenahraditeľným pre nás významom – vitamín
D. Pričom väčšina z nás trpí jeho nedostatkom. Každý z nás samozrejme
vie, že ľudské telo dokáže vytvárať
vitamín D v koži pôsobením slnečného žiarenia. Ale...

Potrebný po celý rok a pre
každého bez rozdielu veku,
pohlavia ...

ba vitamínu D je tým obmedzená.
Častejšie sa objavujú virózy a aj ich
priebeh je komplikovanejší. Riešením je podporovať imunitu dopĺňaním aj vitamínu D.

Dospievajúci majú vyššie
nároky:
s 20-ročným už iba 25 % schopnosť
vytvoriť si vitamín D. Ohrozené sú
v dôsledku hormonálnych zmien
najmä ženy. Dostatok vitamínu D,
ktorý je nevyhnutný na správne
využitie vápnika a fosforu v tomto
období, môže pomôcť.

Ľudia s kilami navyše majú
vitamín v tukoch miesto v krvi:

Vitamín D je nevyhnutný na optimálne udržanie zdravia, prispieva totiž k správnemu fungovaniu
imunitného systému, k správnemu
vstrebávaniu vápnika a fosforu,
k udržaniu zdravých kostí i fungovaniu svalov, aj na udržanie zdravých
zubov. Ak patríte do niektorej z nasledujúcich skupín, príjem vitamínu
D by ste mali sledovať ešte viac.

U ľudí s nadváhou až obezitou sa
vitamín D neželane ukladá v prebytočných tukových zásobách. Na to,
aby efektívne účinkoval, musí byť
krvou distribuovaný do tkanív po
celom tele. Vitamín D uviaznutý
v tuku však nedokáže plniť svoju
úlohu.

Starší ľudia strácajú jednu
dôležitú schopnosť:

Pracujúci v kancelárii, kam sa
slnko nedostáva:

Starnúca pokožka prichádza postupne o schopnosť syntetizovať
vitamín D, aj keď strávia na slnku
dostatok času. Organizmus 70-ročného človeka má totiž v porovnaní

Rizikovou skupinou sú aj pracujúci v kancelárii či v uzavretých
priestoroch. Intenzita slnečného
žiarenia je najvyššia v čase, keď sú
ukrytí v budovách. Prirodzená tvor-

U detí v období puberty dochádza k zrýchlenému rastu, a tým aj
k zvýšeným nárokom na spotrebu
vitamínov a minerálov. Až 80-90 %
kostnej hmoty - základu pre zdravú
opornú sústavu dospelého človeka,
sa vytvorí do 20. roku života. Vitamín D v tomto období zohráva kľúčovú úlohu pri vstrebávaní vápnika
do kostí. Preto by strava detí a dospievajúcich mala byť pestrá, výživovo hodnotná a nezabúdalo sa na
pobyt vonku.

Tmavšie typy - chránení pred
slnkom, ale aj pred vitamínom
D:

Ľudia s tmavšou pokožkou získavajú vitamín D zo slnečného žiarenia ťažšie. V tmavšej pokožke je
vyššia hladina melanínu – na jednej
strane sú lepšie chránení a ich pokožka sa ťažšie spáli, no prirodzená tvorba vitamínu D je podstatne
pomalšia. Ak ste „španielsky“ typ,
alebo sa z rôznych dôvodov slnku
vyhýbate, užívanie D-éčka môže

byť pre vaše zdravie skutočne prospešné.

Vegánom chýbajú živočíšne
zdroje:

Väčšina potravín s vyšším obsahom vitamínu D je živočíšneho
pôvodu. Náhradou môžu byť rastlinné zdroje - sójové mlieko, huby
či tofu, v ktorých sa malý obsah
vitamínu D nachádza, no nedokážu
pokryť dennú potrebu.

Z akých zdrojov vitamín D
získavame?

Samozrejme a v prvom rade
z každodenného pobytu na slniečku. Pokryť dennú potrebu vitamínu
D je však pomerne náročná úloha,
preto je nevyhnutné dopĺňať ho
i vhodne volenou stravou. Dopriať
si treba najmä morské ryby, olej
z treščej pečene, vajcia, mlieko
a mliečne výrobky. Ani to však nestačí, treba ho dopĺňať aj kvalitným
výživovým doplnkom. Vitamín D je
totiž aj napriek svojmu názvu v skutočnosti hormónom, ktorý pomáha
riadiť dôležité procesy v ľudskom
tele. A okrem mastných rýb je jeho
množstvo v iných potravinách skôr
podpriemerné.
Tvoje telo je jediné miesto, kde
musíš žiť!
Spracované: FP

COV ID-19 alebo KORONAVÍRUS
Táto téma je v súčasnej dobe
najpálčivejšia a zamestnáva mysle
ľudí na celom svete.

Slovensko odolávalo koronavírusu dosť dlho, no neubránili sme
sa jeho rozšíreniu aj k nám. Od 12.

ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY
NOVÝM KORONAVÍRUSOM A OBJAVÍ SA U VÁS
TEPLOTA, KAŠEĽ ALEBO DÝCHAVIČNOSŤ?
Ak sa u Vás v priebehu letu vyskytnú
príznaky respiračného ochorenia, okamžite
to oznámte palubnému personálu.
V prípade, ak už ste na letisku, neopúšťajte
priestor letiska a vyhľadajte stálu lekársku
službu na letisku.
Ak už ste doma, nikam nechoďte. Vyhnite
sa kontaktu s ostatnými ľuďmi.
Telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo
lekársku pohotovostnú službu. Informujte
ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.
Často si umývajte ruky mydlom a vodou.
Ak nie sú dostupné, používajte dezinfekčné
prostriedky na báze alkoholu.
Pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou
alebo použite rukáv, nie ruky!

Spracoval Státní zdravotní ústav, Praha podle CDC, USA

marca 2020 platí na území Slovenska mimoriadna situácia. Platí zákaz
organizovania hromadných športo-

Ako znížiť riziko infekcie
koronavírusom?
Umývajte si ruky mydlom a vodou
alebo prostriedkom na báze alkoholu
Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete
a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým
lakťom
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu
s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy
alebo chrípky
Mäso a vajíčka dôkladne prevarte
Zabráňte nechránenému kontaktu
s divými alebo hospodárskymi
zvieratami

vých, kultúrnych a spoločenských
podujatí. Pravidelne zasadá krízový
štáb a rozhoduje o ďalších opatreniach, s ktorými informuje obyvateľov cez všetky dostupné médiá.
Hrozí zatvorenie všetkých škôl na
Slovensku aj povinná karanténa
pre tých , ktorí sa vracajú zo zahraničia. Každá inštitúcia si vypracováva interné opatrenia na zníženie
rozšírenia koronavírusu. Primátori
a starostovia obcí riešia situáciu
a spoločne postupujú v riešení situácie podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a v súlade
s pokynmi krízového štábu.
Sme pripravení na krízovú situáciu aj v Ľubietovej? Správajú sa občania zodpovedne? Odporúčanie je
jednoznačné: karanténa po návrate
zo zahraničia – nielen z Talianska,
dôkladné dodržiavanie hygieny,
dezinfekcia.
Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 3. 2020
Počet negatívnych vzoriek: . . . . . . . 703
Počet pozitívnych vzoriek: . . . . . . . . . . 10
Poučme sa z iných krajín a nepodceňujme koronavírus
J. Majerová
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Ochrana pred povodňami
Riziko, ohrozenie a nebezpečenstvo
vyplývajúce z možného vzniku
povodne v našej obci, podobne
ako hocikde inde, je vysoké
a stále sa zvyšuje, vzhľadom na
vývoj globálnej zmeny klímy
a globálneho otepľovania. Je to
problém celej planéty a my nie
sme výnimkou. Nemôžeme si
dovoliť podceniť situáciu, zvlášť
po skúsenostiach z posledného
obdobia, z povodní v rokoch
1999, 2002, 2017 a povodňovej
situácie vo februári 2019. Ochrana
pred povodňami je dôležitou
a neoddeliteľnou súčasťou
všetkého, čo sa v obci deje. Pocit
toho, že žijeme v prostredí,
v ktorom nám nič nehrozí, že je
bezpečné, je prirodzená potreba,
tak ako vzduch, ktorý dýchame.
Nesmieme to podceniť a našou
povinnosťou je tento stav
zabezpečiť v maximálnej možnej
dostupnej miere.
Za posledné dva roky sa v ochrane pred povodňami (písali sme
o tom v predchádzajúcich článkoch
obecných novín) podarilo realizovať
niekoľko opatrení, žiaľ zatiaľ len administratívneho charakteru. Ktoré
sú to. Na základe žiadosti podanej
na odštepný závod SVP, š. p., Banská
Bystrica vo februári 2018 o určenie
k. ú. Ľubietovej ako geografickej oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom sme uspeli a od
22. 12. 2018 sme ako takáto oblasť
určení. Naša iniciatíva umožnila prevod vlastníckych práv priepustov
vložených do koryta vodného toku
Hutná na vodohospodárov, čo im
rozviaže ruky pri prijímaní opatrení
na ochranu pred povodňami v tomto
kritickom mieste.
Bolo spracované a prijaté Všeobecne záväzné nariadenie na určenie preventívnych opatrení na
obmedzenie následkov živelných
pohrôm – povodní, spôsobujúcich
stav núdze obyvateľov obce. Zmysel
tohto VZN spočíva vo vykonávaní
kontrol stavu na vodných tokoch
a v ich okolí v časovom cykle každé
dva roky, za účelom predísť splaveniu rôznych predmetov do vodných
tokov. Bola spracovaná Smernica
obce na určenie postupu pri ochrane pred povodňami, ktorá určuje postup v oblasti prevencie, o opatreniach prijímaných počas povodňovej
situácie, o opatreniach po povodni
a o povinnostiach subjektov, ktorých
sa ochrana pred povodňami týka.
Bola určená trasa cestnej komunikácie k priepustom, realizácia ktorej je
nevyhnutná v čo najkratšom čase.
Tým posledným opatrením bolo
stretnutie so zástupcami odštepné-

ho závodu SVP, š. p., Banská Bystrica, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra
2019 za účelom naštartovania koordinovaného postupu pri ochrane
pred povodňami v obci Ľubietová.
Účastníkmi stretnutia za obec boli
starosta obce Ing. Pavel Zajac, predseda komisie ŽP Ing. Peter Sedláček
a člen komisie ŽP Mgr. Ivan Chládek.
V úvode boli zástupcovia vodohospodárov oboznámení s opatreniami
na ochranu pred povodňami, ktoré
obec vykonala v posledných dvoch
rokoch. Rovnako s predstavou ako
chce obec pokračovať, aké konkrétne ochranné opatrenia chce postupne prijímať. Vyriešiť rizikovú lokalitu
pod zosuvom v mieste vložených
priepustov do vodného toku Hutná,
vybudovať ďalšie zádržné zariadenia na zachytávanie splavenej
biomasy vo vodných tokoch Hutná
a Vôdka nad už existujúcimi, riešiť
zadržiavanie vody v prítokoch z lesa
a poľnohospodárskej pôdy do vodných tokov Hutná a Vôdka.
Vodohospodári oboznámili zástupcov obce s priebehom prevodu
vlastníctva priepustov do ich majetku. Ďalej vysvetlili, že obec Ľubietová
je síce určená ako geografická oblasť
s potenciálne významným povodňovým rizikom, no cyklus aktualizácie prebieha až do roku 2021, kedy
bude ukončený predložením návrhov aktualizovaných plánov manažmentu povodňového rizika. A až potom bude možné čerpať prostriedky
na ochranu pred povodňami. Hlavné
slovo budú mať projektanti a odborníci, ktorí budú posudzovať, či sa navrhované ochranné opatrenia budú
realizovať. A realizovať sa budú len
v tom prípade, ak predpokladané
škody vzniknuté následkami povodne budú nižšie, ako náklady na
realizáciu ochranných opatrení. Vodohospodári prisľúbili svoju účasť
pri obhliadke horných častí vodných
tokov za účelom výberu vhodných
miest na vybudovanie ďalších záchytných zariadení. Na otázku, či

je možné počítať s tým, že jedným
z opatrení bude aj odstránenie priepustov z vodného toku, odpoveď
bola nie. Existuje záznam o tom, že sa
v tejto veci rokovalo už v roku 1982,
no vzhľadom na to, že zosuv je živý
a náklady spojené s ich odstránením
a hlavne s vybudovaním bariéry na
zabránenie prehradeniu potoka zosunutou zeminou sú príliš vysoké,
bolo to zamietnuté. A zamietnuté je
to aj v prítomnosti. Vodohospodári
pozitívne ohodnotili naše znalosti,
náš prístup k ochrane pred povodňami a potvrdili konštruktívnu spoluprácu do budúcnosti.

Záver:

u Obec sa zaviazala v čo najkratšom

čase vybudovať prístupovú komunikáciu k prepustom.
u Je potrebné, spolu so zástupcami
obce Strelníky, urobiť kontrolu
spôsobu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde v lokalite nad
Zábavou, kde pri prívalových dažďoch steká dolu svahom extrémne množstvo vody, čo spôsobuje
značné škody. Následne bude
potrebné prijať opatrenia, ktoré
tomu zabránia.
u Identifikovať prítoky do vodných
tokov Hutná a Vôdka, posúdiť ich
výdatnosť v prípade prívalových
dažďov a určiť, ktoré treba opatriť
vodozádržnými prehrádzkami.

Je na zamyslenie, či sme v poslednom čase urobili dosť v ochrane pred povodňami. To nech si
vyhodnotí každý sám, najmä tí, ktorých sa to bytostne týka a ktorým
prejde mráz po chrbte pri každom
zahrmení. Vždy sa dá urobiť viac
a teraz nastal čas, kedy by sa to
malo potvrdiť. Po uvedených administratívnych opatreniach je treba
vykonať konkrétne praktické kroky bez zbytočného špekulovania.
Hlavnú úlohu tu zohráva starosta
obce a zároveň predseda povodňovej komisie spolu s povodňovou komisiou a ostatné subjekty uvedené
v Smernici obce na určenie postupu
pri ochrane pred povodňami.
Ale nezabúdajme, že spoluzodpovední sme tiež my všetci. Zodpovednosť každého jedného z nás
spočíva v tom, že do vodných tokov
a ich okolia nebudeme ukladať veci
a nechávať drevnú hmotu po ťažbe,
ktoré budú do nich, v prípade prívalového dažďa splavené, následne
upchajú vodný tok a spôsobia povodeň.
A úplne na koniec dôležitá informácia. Vážení spoluobčania, hlavne
tí, ktorých sa priamo týka možnosť
ohrozenia života, zdravia a majetku
spôsobených povodňou. Nespoliehajte sa na to, že tí, ktorí sú zodpovední za stav prostredia v akom
- z pohľadu na vašu bezpečnosť
- žijete, k tomu pristupujú s potrebnou vážnosťou. Žiaľ, skutočnosť je
taká, že opak je pravdou. Táto téma
pre nich zaujímavá nie je napriek
tomu, že na zasadnutí obecného
zastupiteľstva bol premietnutý
videofilm z povodne v roku 2002,
čo malo byť jasným odkazom, že
debaty o ochrane pred povodňami
nie sú mlátenie prázdnej slamy, ale
ide o vážny problém, ktorému sa
s plnou vážnosťou treba venovať.
Pokiaľ nepríde tlak od verejnosti
priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva, tak sa v tejto veci, po
doterajších skúsenostiach, pozitívneho obratu nedočkáme.
Mgr. Ivan Chládek

Každodenná modlitba úprimného
kresťana
Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojím chodníkom.
Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy,
Na Teba denno-denne čakávam.
Nakloň moje srdce, moje myslenie, k Tvojim svedectvám,
Aby som im rozumel, aby som ich prijal za svoje
A aby som v ich sile kráčal životom pravdy, lásky a nádeje
Po všetky dni môjho života.
Amen
Podľa 25. žalmu podáva Jozef Grexa, ev. farár v. v.
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Kultúrna a školská komisia
vás srdečne pozýva na

BESEDU S PROF.
IVANOM HRIČOVSKÝM
4. apríla 2020 (sobota) o 14.00 hod.
Téma: Vrúbľovanie ovocných stromov
a iné cenné rady do záhrady
Miesto: Obecný úrad Ľubietová a vybrané záhrady
Súčasťou besedy bude predaj kníh
22. apríla si tradične pripomenieme Deň Zeme, aby sme si uvedomili, aké dôležité je chrániť našu
planétu. Téma rozsiahleho poškodzovania životného prostredia čoraz viac rezonuje aj v súčasnosti.
Uvedomujeme si čím ďalej, tým
viac, že otázkam životného prostredia je potrebné sa aktívne venovať,
a tiež je nám všetkým jasné, že ľudstvo je závislé na zdrojoch, ktoré
nám poskytuje naša planéta. Deň
Zeme nás upozorňuje, že tieto zdroje nie sú nevyčerpateľné.
Slovensko je tiež krajinou, ktorá
podniká kroky vedúce k celkovému

zlepšeniu životného prostredia.
Preto sa aj tento rok v rámci Dňa
Zeme pridáme k tejto myšlienke
svojimi aktivitami. Poslanci obecného zastupiteľstva už po druhý
rok budú organizovať brigádu na
čistení verejných priestranstiev
obce, na ktorú pozývajú všetkých
dobrovoľníkov. O termíne brigády
budete včas informovaní vyhlásením v obecnom rozhlase a vyvesením plagátov.
Ďakujeme, že sa aktívne zapojíte
do skrášľovania našej obce.
Ilust. obr.
J. M.
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Viete, že...
Podľa legendy starogrécky dramatik Aischylos zomrel tak, že
orol pustil na jeho holú hlavu
korytnačku? Pomýlil si ju totiž
s kameňom, o ktorý chcel pancier
korytnačky rozbiť.

Obdobie Veľkej noci
je v kresťanstve najvýznamnejším
a najdôležitejším sviatkom
cirkevného roku.

Albigenských veriacich pred
smrťou krstili slovom, nie vodou
(consolamentum), a potom začali totálny pôst na smrť (endura).
Starokambodžské mesto Ankgor
projektovali podľa starovekých
indických teórií ako symbolický
vesmír. Na jednom kopci postavili
pyramídový chrám, okolo ktorého
sa sústreďovalo mesto.
Aristoteles, starogrécky filozof
a učiteľ Alexandra Macedónskeho, vytvoril zbierku rukopisov,
ktorá sa stala vzorom pre neskoršie budovanie knižníc a organizoval výskumné projekty,
ako napríklad porovnávaciu štúdiu o 158 mestských štátoch.

Prosba
Hľadáme člena/nov rodiny
Jolany, Márii, Ondreja Vrbických,
ktorí bývali na pôvodnej adrese
Ľubietová č. d. 217 alebo vetvu
rodiny Vido, Valuška, ktorá mala
rodinné spojenie s Vrbickými, za
účelom skontaktovania sa vnučky
pani Jolany Vrbickej, žijúcej v Argentíne s rodinou na Slovensku.
Prosím informáciu poslať
Whats-appom / mobilom na:
0950277296.
Ďakujem.
Mária Pšenková

Pôvod sviatku pochádza zo starožidovského sviatku Pésah (obchádzanie). Veľká noc sa slávi prvú
nedeľu po prvom splne mesiaca
nasledujúcom po jarnej rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je tak pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na čas od druhej polovice marca
do konca apríla. Kresťanstvo spojilo
pôvodné pohanské znovuzrodenie
jari a príchod hospodárskeho roka
s oslavou zmŕtvychvstania Ježiša
Krista.
V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje spojené s príchodom jari, obrady vykonávané počas tohto obdobia patria
k obradom prechodu. Prosperitné
a magické úkony mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho
roka, hojnosť, prospievanie a zdravie ľudí a dobytka. Mnohé úkony
využívané v pohanských obradoch
prevzalo kresťanstvo a používajú sa
aj v súčasnosti: svätenie vody, zelene, potravín a zapaľovanie ohňa.
Voda mala očistný, ale i ozdravujúci charakter a úspešnosť vykonávaných obradov bola podmienená
čistotou samotných realizátorov

a prostredia, preto na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielu sobotu
bolo časté obradné umývanie sa
ľudí v potoku ešte pred východom
slnka. Zeleni a čerstvým vetvičkám
bola pripisovaná schopnosť prinavrátiť životnú silu a zabezpečiť
zdravie. Oheň mal magický – očistný charakter a pomáhal zaháňať
nečisté sily na začiatku poľnohospodárskeho cyklu.
Významnú časť veľkonočného
týždňa tvorila príprava veľkonočného obradového jedla. Konzumácia mäsa po štyridsaťdňovom
pôste mala zabezpečiť hojnosť
v nasledujúcom období. K typickým
obradovým jedlám patrí vajce, ktoré symbolizovalo znovuzrodenie
a vo Veľkonočný pondelok ním boli
obdarovávaní kúpači. Najmä na východnom Slovensku sa pripravoval
obradový koláč, paska. Mal okrúhly
tvar a symbolizoval hojnú úrodu. Aj
dnes sú pre veľkonočné obdobie
typické kysnuté koláče a koláče rôznych tvarov, napr. v tvare baránka.
Veľkonočná nedeľa ukončovala štyridsaťdňový pôst, na rannej
omši sa posväcovali jedlá. Kto sa
vraj prvý vrátil z omše domov, tomu
prvému mala dozrieť úroda na poli
a prvý mal ukončiť poľnohospodárske práce. Po príchode domov
začala spoločná konzumácia jedál,
prestretý stôl hojnosťou pripomínal
ten štedrovečerný. Zvyšky z posvätených jedál (škrupiny, kosti ...) sa
v žiadnom prípade nesmeli zahodiť.
Zakopávali sa na poli, alebo primiešavali do potravy pre dobytok, prípadne spálili v peci.
Veľkonočný pondelok je posledným dňom sviatku Veľkej noci.
Tento deň je spájaný s takzvanou
kúpačkou, oblievačkou, šibačkou.

Mládenci v skorých ranných hodinách chodievali v skupinkách
a oblievali mladé dievčence vodou,
ktorá mala magickú funkciu a mala
zabezpečiť nielen zdravie, ale i krásu. V dome im ponúkli pripravené
pohostenie (koláče, vajcia, pálenku)
a obdarovali ich maľovaným vajíčkom. V súčasnosti kúpači navštevujú prevažne iba najbližšiu rodinu,
vodu častokrát nahradila voňavka
a namiesto kraslíc sú obdarovávaní
peniazmi alebo naturálnymi darmi.

K radu ďalších vinšovníkov
aj my podľa dobrých zvykov
pripojiť chceme, keď nie inšie,
aspoň ešte tieto vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom nech tiež sladko je,
nech si prídu na svoje.
Krásne Veľkonočné sviatky želá
Redakčná rada
Ľubietovských novín

Petržlenová krémová polievka
Polievka

2-3 väčšie korene petržlenu
1 zemiak (nemusí byť)
1 stredne veľká cibuľa
2 strúčiky cesnaku
vývar
olej
soľ
čierne mleté korenie
1,5 dcl smotany na varenie

Na ozdobenie
olej
štipka soli

petržlenová vňať
1 malý koreň petržlenu
1 stredne veľká cibuľa

Príprava polievky

Na primeranom množstve oleja
orestuje nasekanú cibuľku do sklovita, pridáme pokrájaný petržlen a zemiak a zalejeme vývarom tak, aby bol
ponorený, nie viac. Varíme do mäkka
asi 12-15 min., pridáme nasekaný
cesnak, korenie, soľ a ešte 1 minútu
povaríme. Pridáme smotanu a všetko
dobre rozmixujeme do hladka.

Príprava ozdobenia

Na oleji so štipkou soli orestujeme osobitne najprv na tenučké
krúžky nakrájaný petržlen, až nám
vzniknú chrumkavé čipsy. Rovnako
na troche oleja so štipkou soli orestujeme až do zlatohneda aj na kolieska nakrájanú cibuľu. Čipsy môžu
postáť, cibuľku treba podávať ešte
teplú. Hotovú polievku na tanieri
ozdobíme nasekanou petržlenovou
vňaťou, orestovanou cibuľou a petržlenovými čipsami.
Dobrú chuť!
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