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Spojenie myšlienky
s tvorivosťou
Súčasná doba priniesla vnímanie okolitého sveta a jeho hodnôt
trošku inak. Našou základnou myšlienkou v škole bola pomoc a vyjadrenie spolupatričnosti k detským
pacientom a zamestnancom Detskej fakultnej nemocnice v Banskej
Bystrici. Ako? Spojením tvorivosti
učiteľov a žiakov vznikli krásne
maľované obrazy, ktoré zarámovali
do starých farebných rámov. Promenáda poskytla krásny výstavný
priestor na výstavu, spojenú aj s ich
predajom. Srdce sa pri kúpe obrazov prejavilo u deti, rodičov aj širokej verejnosti. Zúčastnilo sa množstvo ľudí a o kreslené detské obrazy
bol veľký záujem. Nik z prítomných
hostí neodišiel naprázdno. Výťažok
podujatia bol krásnych 647 €. Veríme, že práce našich žiakov budú
ozdobou ich príbytkov a budú robiť
ľuďom radosť po dlhý čas, rovnako
ako darčeky z keramiky v DFNsP
v Banskej Bystrici.

Návšteva detí v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v B. Bystrici

Poďakovanie zamestnancov
Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou v B. Bystrici

Na Facebookovej stránke DFNsP
uverejnili zamestnanci svoje poďakovanie za odovzdanie 350 ks anje-

likov a magnetiek pre choré deti, ale
aj zamestnancov ako poďakovanie
za prácu, ktorú odvádzajú pre tých
najviac zraniteľných – pre deti.
Z poďakovania vyberám:
V detskej nemocnici sa stretávame so všeličím, niekedy máme
pocit, že nás už nič neprekvapí a aj
napriek tomu sa nájdu chvíle, ktoré
v nás vyvolajú veľké dojatie. Toto
bolo jedno z nich.
Veľmi ďakujeme a prajeme leto
plné radosti a smiechu.

Príhovor
šéfredaktorky
Milí naši čitatelia,

čas neúprosne beží a ponúkame
vám už druhé vydanie Ľubietovských novín v roku 2021. Verím,
že sme v dobrom zdraví prežili
náročné jarné obdobie spojené
s testovaním, ktoré bolo uskutočňované v závislosti od Covid automatu a chaoticky začínajúcim
očkovaním proti COVID-u 19. Situácia sa však upokojila a po nečakane chladnej jari sme sa dočkali slniečka, ktoré je pripravené
dodať nám potrebné množstvo
vitamínu D, ktorý v súčasnej dobe
tak potrebujeme. Práca v záhradkách nám pomohla odpútať sa od
každodenných problémov, ktorými nás zásobujú médiá. Je čas zamyslieť sa nad tým, aké sú naše
priority. Pre niekoho rodina, pre
niekoho priatelia a pestovanie
dobrých vzťahov, pre všetkých
nás zdravie. Chcem vám do letného dovolenkového obdobia
popriať veľa oddychu, pekných
zážitkov a načerpanie nových síl
do jesenného obdobia, v ktorom
nás čaká zasa viac práce a možno
nečakané prekvapenia, ktorým
budeme musieť čeliť.
Ďakujem vám za podporu
a čítajte Ľubietovské noviny naďalej.
Krásne leto vám želám.

Kolektív zamestnancov DFNsP
v Banskej Bystrici

Maľovali malí, maľovali veľkí
30. mája 2021

Učitelia Základnej školy s materskou školou T. G. Masaryka v Ľubietovej nainštalovali 30. mája 2021
na promenáde úžasnú výstavu detských maľovaných obrazov spojenú
s ich predajom. Na výstave som bola
medzi prvými a pohľad na obrazy mi
skoro vyrazil dych. Krásne, zaujímavé
maľby vo farebne zladených rámoch
Pokračovanie na 2. strane u

Z pohľadu návštevníka

Jana Majerová
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u Pokračovanie z 1. strany
pôsobili dojmom profesionality
a zároveň boli akoby oknom do duše
dieťaťa, ktoré vyjadrilo svoje pocity
rôznymi figúrami, tvarmi a farbami.
Bolo vidieť, že obrazy vznikali pod
vedením skúsenej pani učiteľky
a veru, všetky sa podarili. Keď som sa

Poďakovanie
Bývam neďaleko grantu na ul.
J. J. Kmeťa a dlhé roky mi záleží
na jeho čistote. Preto som si vzala
za svoje pravidelne ho čistiť. Už
to nie jen grant, čo býval. V súčasnosti je z neho po zničení pri
dopravnej nehode len polovica.
Pri oprave grantu sa museli použiť okrem liatiny aj iné materiály
a tým sa vnútro nádrže zanáša
nečistotou častejšie. Občas sa
tam nájde aj niečo pohodené, čo
ma vždy nemilo prekvapí. Veď
pre vodu z tohto prameňa chodí
mnoho ľudí, nielen z Ľubietovej,
ale aj z okolitých obcí a aj mnohí
z prechádzajúcich turistov. Myslím, že práve z tohto dôvodu grant
potrebuje pravidelnú údržbu.
Touto cestou chcem poďakovať p. Jurajovi Muránskemu, ktorý vyhovel mojej prosbe a ochotne, na vlastné náklady, urobil
novú podložku na grant, ktorá
slúži na položenie fľaše, vedra aj
bandasky. Poďakovanie patrí aj
Peťovi Benčovi st., ktorý tam dal
nerezovú platňu.
Som rada, že sa ešte nájdu
ochotní občania, ktorí urobia
dobrú vec, nie len pre seba, ale
pre obec.

opýtala pani riaditeľky, čí bol tento
skvelý nápad, odpoveď bola jednoznačná: „Nápad bol všetkých“.
Verím, že sme kúpou obrazov
podporili dobrú myšlienku detí.
Touto cestou ďakujeme za spríjemnenie nedeľného popoludnia.
J. M.
Autorka foto: S. Pupalová

Hasiči si zmerali sily
30. 5. 2021

Každoročne si testujú hasiči
z okresu a kraja svoju zdatnosť rýchlosť a pohotovosť. 26. ročník Okrskovej súťaže sa tohto roku konal
na futbalovom ihrisku v Ľubietovej

30. mája 2021 za účasti družstiev
z Ľubietovej, Strelník aj Povrazníka,
hoci vďaka existujúcim opatreniam
proti šíreniu koronavírusu bez divákov či fanúšikov. Dobrá nálada a prirodzená súťaživosť však nikomu

nechýbala. Dobrovoľní hasiči sú dôležitým článkom pri ochrane obyvateľstva a majetku nielen pri požiari,
ale aj pri akejkoľvek živelnej pohrome a musia prejaviť v tú správnu
chvíľu odvahu a pohotovosť.

Výsledky okrskovej súťaže - muži
Por. DHZ
1.
2.
3.
4.

DHZ Strelníky
DHZ Povrazník
DHZ Ľubietová - 1
DHZ Ľubietová - 2

Výsl.
čas
97,43
104,57
105,13
113,40

Výsledky okrskovej súťaže – ženy
Por. DHZ
1.

DHZ Strelníky

Výsl.
čas
117,09

Po súťaži v Ľubietovej

Okresná súťaž v Hronseku
6. 6. 2021

Po okrskovej súťaži sa hasiči
znova stretli už na okresnom kole

v Hronseku, kde naši chlapci obstáli
a získali pekné tretie miesto.
J.M.

Viera Chládeková

V akcii – Hronsek

Grant J. J. Kmeťa

Toto sme my

Hrdí na pohár
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Rodáci z Ľubietovej a ich životná púť
Veda je jasným poznaním pravdy,
osvietenia rozumu, nepoškvrnenej
zábavy pre život, chvály mladosti, staroby, zapadákova, staviteľa
miest, plukov, pevnosti úspechu
v nešťastí, šťastia - výzdoby, všade
verného a stáleho spoločníka.
M. V. Lomonosov

Spoznajte pani
Ing. Martu Liškovú, CSc.
Pochádzam z Ľubietovej, kde som
sa v roku 1943 narodila Emílii a Jánovi Filadelfiovcom-Štelarovie.
Prvé spomienky ešte spojené
s Ľubietovou mám na materskú
škôlku. Základy vzdelania som získala na našej Osemročnej škole,
kde si ešte z prvej triedy spomínam
na p. učiteľa Švoňavca. Vo vyšších
ročníkoch to boli napr. pani učiteľky
Veličová, Lojková, p. učitelia Šišiak,
Ťažký, Tokár.... Myslím si, že sme
dostali dobré vzdelanie, na ktorom sme mohli ďalej stavať. Doma
v súkromí nás zasa rodičia automaticky, i bez pedagogickej metodiky,
viedli k poctivej práci a najmä, aby
sme si každého vážili.
V roku 1960 som maturovala na
Všeobecnovzdelávacej výberovej
strednej škole (dnes Gymnázium)
v Banskej Bystrici a bola otázka,
čo ďalej. Študijné výsledky boli
rôzne – matematika mi nešla, iné
predmety ako chémia a jazyky som
zvládala veľmi dobre. Avšak po absolvovaní takejto školy som nemala
predstavu konkrétneho zamestnania, nakoľko tento typ školy je prípravkou pre univerzitné štúdium.
Tak som sa nakoniec rozhodla, že sa
prihlásim do Nitry na Vysokú školu
poľnohospodársku – agronomický
smer. Prečo práve také rozhodnutie? Veď som vyrastala v roľníckom

Usmievavá p. Ing. Marta Lišková, CSc.
prostredí, kde ako deti, keď sme už
boli k práci schopné, sme od jari do
jesene úplne samozrejme pomáhali našim rodičom. Začínali sme
čistením lúk a končili sme kopaním
zemiakov a sušením mládze. Tak sa
prirodzene, asi práve vtedy a tam,
začal formovať môj vzťah k zemi,
pôde, ktorý ma potom sprevádzal
cely život.
Vysokú školu som ukončila
v roku 1965 obhajobou diplomovej
prace ako inak - z pôdoznalectva.
Po škole som nastúpila na umiestenku ako pomocná agronómka na
JRD Pliešovce. Na umiestenky do
pracovného pomeru vtedy nastupovala väčšina absolventov vysokých škôl tam, kde bola požiadavka.
V tom období sa formovalo riešenie
celoštátneho projektu „Komplexný
prieskum pôd“ v celej Československej republike. Na Slovensku boli tri
pracoviská - v Bratislave, Banskej
Bystrici a Prešove. Tak som na jar
1966 odišla z Pliešoviec pracovať

V teréne so zahraničným kolegom

na Výskumný ústav pôdoznalectva
do Banskej Bystrice. Úlohou nášho
kolektívu v Banskej Bystrici bolo
presondovať a zmapovať všetku
poľnohospodársku pôdu v Stredoslovenskom kraji, čo znamenalo
preskúmať a zmapovať pôdy katastra každej obce. Za túto prácu
som veľmi vďačná, splnil sa môj sen
pracovať s pôdou.
Osud však chcel, aby som v Bystrici pracovala len krátko, tri roky,
lebo už v roku 1969 som sa vydala
za bývalého spolužiaka z vysokej
školy a odišla som za ním na východ, do Košíc. Ale tu nastala dilema, kde tam pracovať, lebo ja som
mala zafixovanú ideu – len niečo
s pôdou. Iste by som bola dostala
miesto v Prešove na Výskumnom
ústave pôdoznaleckom, kde by som
mohla aj pokračovať v mapovaní
pôd na východe Slovenska, avšak
dochádzať denne z Košíc do Prešova a pracovať od jari do jesene v teréne nepripadalo do úvahy. Preto
mi môj manžel začal hľadať nové
miesto. Zašiel aj na Helmintologicky ústav Slovenskej akadémie vied
– veď vraj tam je oddelenie Rastlinnej nematodológie. A skutočne,
práve na toto oddelenie ma vzali na
študijný pobyt, čo bola štvorročná
príprava na vedeckú ašpirantúru.
Od začiatku som sa venovala pôdnym nematódom – háďatkám, voľne žijúcim aj parazitujúcim na rastlinách, no v prvej fáze mojej práce
predovšetkým háďatkám v pôde vinohradov na Slovensku. Táto tematika sa nakoniec stala aj predmetom
mojej dizertačnej prace.
Pôdne nematódy – háďatká sú
drobné mikroskopické červy, pozorovateľné len pod mikroskopom.
Podstatou mojej práce bolo izolovať
tieto červíčky z pôdy, zafixovať ich
a identifikovať – určovať pod mikro-

skopom. Musela som veľa študovať,
pretože na svete sa vyskytuje viac
ako 10 000 druhov nematód. Len na
Slovensku je v súčasnosti známych
viac ako 700 druhov. Popri voľne žijúcich pôdnych nematódoch
bolo potrebné všímať si aj druhy,
ktoré škodia priamo na rastlinách
– ako sú najznámejšie háďatká na
zemiakoch, repe, koreňovej zelenine, okrasných rastlinách, atď. A,
samozrejme, výsledky výskumnej
práce publikovať vo vedeckých,
odborných, ale aj populárnych časopisoch, či monografiách. Na túto
prácu som nebola sama, boli sme
malý kolektív, a témy sme mali aj
spoločné, aj samostatné.
Po „revolúcii“ sa nám, vedeckým
pracovníkom, otvorili možnosti
spolupracovať aj s kolegami z „kapitalistického zahraničia“, a tak som
sa postupne dostala na študijné pobyty do Škótska, Nemecka a Talianska. Výsledkom tejto intenzívnej
spolupráce bolo publikovanie desiatok spoločných vedeckých prác.
Tie, ktorých obsahom bolo predovšetkým zistenie a opis troch pre
svetovú vedu nových druhov nematód práve z územia Slovenska, boli
napokon publikované v USA.
A tak som sa pôdnym háďatkám
- nematódom venovala celý svoj
pracovný život – 42 rokov a som za
túto príležitosť v mojom živote veľmi veľmi vďačná. Veď to bola práca
s pôdou, ako inak ...
Nedá mi však nedodať, že som
veľmi vďačná za všetko aj svojim
rodičom, pretože mi nikdy v ničom
nebránili, a najmä v štúdiu, keď
to pre dievčatá nebolo ešte také
samozrejmé, nechali ma ísť si svojou cestou, a tak i vďaka nim som
sa dostala aj k mojej celoživotnej
láske – nematódom.
Ing. Marta Lišková, CSc.

Spomienka na mladosť – odborná
prednáška
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Výpis z uznesení zasadania obecného zastupiteľstva
Ľubietová zo dňa 16. apríla 2021
Prítomní poslanci: Ing. Marián
Benka, Bc. Jana Majerová, Peter
Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan,
Bc. Zdenko Urva
Hlavná kontrolórka: Tatiana
Jančurová
č. OcZ 22 – 1/2021 – schválenie
programu zasadania. Za: všetci
č. OcZ 22 - 2/2021 – schválenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za: všetci
č. OcZ 22 – 3/2021 – voľba návrhovej komisie. Za: všetci
č. OcZ 22 – 4/2021 – vzatie na
vedomie správy o plnení uznesení
s predchádzajúceho zastupiteľstva
prednesenej hlavnou kontrolórkou
obce. Za: všetci
č. OcZ 22– 5/2021 – schválenie
úpravy rozpočtu v zmysle predloženého návrhu. Za: všetci
č. OcZ 22 – 6/2021 – schválenie
predĺženia nájmu obecného bytu
v budove súpisné číslo 2, pre Ľubicu Debnárovú do 31. 12. 2021. Za:
všetci
č. OcZ 22 – 7/2021 – schválenie
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí spôsobu a zámeru prevodu
majetku obce Ľubietová vymedzenom v písm. b) tohto uznesenia,
a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov; rozhodnutie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o zámene nehnuteľností v katastrálnom území Ľubietová,
obec Ľubietová, a to:
pozemku C-KN parc. č. 743/3
o výmere 3396 m², druh pozemku
ostatná plocha, katastrálne územie
Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 865, vedené Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres
Banská Bystrica, spôsob využitia:
pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné, umiestnený
v zastavanom území obce, v celosti
vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod,
Hlavná 5, 976 96 Medzibrod, za no-

vovytvorený pozemok C-KN parc. č.
1363/7 o výmere 14 932 m², ktorý
vznikne odčlenením z pozemku
C-KN parc. č. 1363/1, o výmere 142
962 m², druh pozemku trvalé trávne porasty, katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný
na liste vlastníctva č. 1670, vedené
Okresným úradom Banská Bystrica,
katastrálnym odborom pre okres
Banská Bystrica, spôsob využitia:
pozemok lúky a pasienky, trvalo porastený trávami, alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny
porast, pozemok umiestnený mimo
zastavaného územia obce podľa
geometrického plánu č. 37056565124/19, vyhotovenom Ing. Beátou
Smolkovou, Geodetické práce, V.
P. Tótha 17, 960 01 Zvolen, IČO:
37 056 565 z 12. 08. 2019, autorizačne overeným dňa 12. 08. 2019
Ing. Beátou Smolkovou, úradne
overeným 20. 08. 2019 Ing. Lenkou
Cílikovou pod č. 761/2019 (ďalej aj
„Geometrický plán“) vo výlučnom
vlastníctve obce Ľubietová, s doplatkom za rozdiel vo výmerách a hodnote zamieňaných nehnuteľností
v prospech Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Medzibrod, za cenu 8 591,88
eur, je prípadom hodným osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov z dôvodu, že ide o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Medzibrod, Hlavná 5, 976
96 Medzibrod, keďže na pozemku
C-KN parc. č. 743/3 o výmere 3396
m², vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosť Medzibrod, sa nachádza futbalové ihrisko, využívané
obcou, ako aj širokou verejnosťou
pre rôzne športové a kultúrnospoločenské aktivity, čím sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu tohto
majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Za:
všetci
č. OcZ 22 – 8/2021 – vzatie na
vedomie žiadosti Jozefa Grofčíka
a súhlas s vybudovaním parkovacích miest žiadateľom na pozemkoch obce Ľubietová, a to časti
pozemkov KN E 7-922/131 a KN E
7090/1. Parkovacie miesta budú
umiestnené medzi pozemkom KN C
1206/5 a účelovou miestnou komunikáciou na staré banské haldy Zelená voda. Parkovacie miesta budú
urobené na kolmé státie tak, aby
koniec zaparkovaných vozidiel bol
minimálne od 0,5 do 1 m od vyasfaltovanej cesty – ulice Podlipa. Za:
Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,

Pavol Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko
Urva, zdržali sa: Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská
č. OcZ 22 – 9/2021 – schválenie
vyasfaltovanie cesty k rodinnému
domu súpisné číslo 266 vo vlastníctve Dalibora Michalidesa – žiadateľa. Za: Katarína Resutíková Mandyčevská, proti: 8
č. OcZ 22 – 10/2021 – vzatie na
vedomie žiadosti Libora Chebeňa,
Ľubietová 677 o odkúpenie časti
parcely vo vlastníctve obce č. KN E
3279/1 o výmere cca 88 m² z dôvodu prístupovej cesty k pozemku
vo vlastníctve žiadateľa. Za: nikto;
proti: Ing. Marián Benka, Bc. Jana
Majerová, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva,
zdržali sa: Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka.
č. OcZ 22 – 11/2021 – vzatie na
vedomie žiadosti Roberta Pepicha,
Hrnčiarska 170/34, Ľubietová o odkúpenie parcely vo vlastníctve obce
č. KN C 599/15 o výmere 43 m², parcely č. KN C 599/16 o výmere 175 m²
a časti parcely č. KN C 599/14 z dôvodu vysporiadania pozemkov pod
stavbou a v bezprostrednej blízkosti
existujúcej stavby vo vlastníctve
žiadateľa. Za: Bc. Zdenko Urva, proti:
Ing. Marián Benka, Bc. Jana Majerová,
Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan,
zdržal sa: Katarína Resutíková Mandyčevská
č. OcZ 22 – 12/2021 – schválenie podpísania Dohody o obstaraní
územnoplánovacej dokumentácie
č. 01. 31. 2021 s firmou eR STAR, s.
r. o., so sídlom Trieda SNP 75, Banská Bystrica. Za: všetci
č. OcZ 22 – 13/2019 – vzatie na
vedomie žiadosti spoločnosti BLESSING, s. r. o., Studená 2, Bratislava
o dlhodobý prenájom parciel uvedených v žiadosti v dvoch alternatívach vo vlastníctve obce za účelom
realizácie investičného zámeru vytvorenia rekreačného areálu pre
rodiny s deťmi. Za: nikto, proti: Ing.
Marián Benka, Bc. Jana Majerová,
Peter Kováč, Katarína Resutíková
Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Ján Turčan, zdržal sa: Bc. Zdenko Urva.
č. OcZ 22 – 14/2021 – chválenie vzatie na vedomie žiadosti Ing.
Miloša Koľaja o prenájom poľnohospodárskeho pozemku a súhlas
s prenájmom parcely KN E3130 TTP
o výmere 6520 m2. Za: nikto, proti:
Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Mi-

loš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol
Šimun, Ján Turčan, Bc. Zdenko Urva.
Zdržali sa: Bc. Jana Majerová, Katarína Resutíková Mandyčevská.
č. cZ 22 – 15/2021 – vzatie na
vedomie odvolania Jozefa Sedláka,
Ľubietová 459, zo dňa 16. 3. 2021,
evidovaného pod č. R2021/00169,
vo veci nepredĺženia nájomných
zmlúv na poľnohospodársku pôdu,
ale svoje rozhodnutie o neprenajatí
poľnohospodárskej pôdy nemení.
Za: 8; zdržal sa: Bc. Jana Majerová
č. OcZ 22 – 16/2021 – vzatie na
vedomie odvolania odvolanie Ing.
Miloša Jahodu, Ľubietová, zo dňa
22. 3. 2021, evidovaného pod č.
R2021/00186, voči bodom nájomnej zmluvy na poľnohospodársku
pôdu. Obecné zastupiteľstvo Obce
Ľubietová trvá na pôvodnom znení
zmluvy. Za: všetci
č. OcZ 22 – 17/2021 – schválenie
vyhlásenia výberového konania na
funkciu konateľa Obecnej píly Ľubietová, s. r. o. Za: všetci
č. OcZ 22 – 18/2021 – určenie komisie, ktorá vykoná kontrolu vodných
tokov Hutná a Vôdka v termíne do
15. 5. 2021. Predseda: Katarína Resutíková Mandyčevská, členovia: Ivan
Debnár, Michal Majoroš. Za: všetci
č. OcZ 22 – 19/2021 – Obecné
zastupiteľstvo (so znepokojením)
berie na vedomie Správu o výsledku kontrol v oblasti ochrany
pred povodňami za obdobie rokov
2019 a 2020 predloženú Komisiou
životného prostredia. Obecné zastupiteľstvo žiada povodňovú komisiu o predloženie správy o svojej
činnosti a opatreniach prijatých na
ochranu pred povodňami za obdobie kalendárnych rokov 2019
a 2020 v písomnej forme, v zmysle
Smernice na ochranu pred povodňami. Za účelom riešenia ohrozujúcej
situácie v ochrane života, zdravia
a majetku obyvateľov obce povodňami, OcZ navrhuje riešiť tento stav
na spoločnom zasadnutí povodňovej komisie a komisie životného
prostredia. O výsledku tohto spoločného zasadnutia oboznámiť OcZ
na jeho najbližšom zasadnutí.
Zodpovedný: predseda povodňovej komisie Termín: do najbližšieho
zasadnutia OcZ predsedníčka komisie ŽP Za: všetci
č. OcZ 22 – 20/2021 – schválenie
vypísania ponuky na prenájom budovy bowlingu do 30. 4. 2021. Za:
všetci
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Výpis z uznesení zasadania obecného zastupiteľstva
Ľubietová zo dňa 21. mája 2021
Prítomní: Ing. Marián Benka
,Bc. Jana Majerová, Peter Kováč,
Katarína Resutíková Mandyčevská,
Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
OcZ 23 –1/2021 – schvaľuje
program zasadania OZ. Za: všetci,
uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 23 –2/2021 – schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za: všetci, uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 23-3/2021 – schvaľuje návrhovú komisiu. Za: všetci. Uznesenie
bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 23-4/2021 – schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámenu nehnuteľností, a to - pozemku
C-KN parc. č. 743/3 o výmere 3 396
m², druh pozemku ostatná plocha,
katastrálne územie Ľubietová, obec
Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 865, vedené Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym
odborom pre okres Banská Bystrica,

spôsob využitia: pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko,
športová dráha, autokemp, táborisko a iné, umiestnený v zastavanom
území obce, v celosti vo výlučnom
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Medzibrod, Hlavná 5, 976
96 Medzibrod, za novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 1363/7
o výmere 14 932 m², ktorý vznikne
odčlenením z pozemku C-KN parc.
č. 1363/1, o výmere 142 962 m²,
druh pozemku trvalé trávne porasty,
katastrálne územie Ľubietová, obec
Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1670, vedené Okresným
úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, spôsob využitia: pozemok lúky
a pasienky, trvalo porastený trávami
alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast, pozemok umiestnený mimo zastavaného
územia obce podľa geometrického
plánu č. 37056565-124/19, vyhotovenom Ing. Beátou Smolkovou,
Geodetické práce, V. P. Tótha 17, 960
01 Zvolen, IČO: 37 056 565 z 12. 08.
2019, autorizačne overeným dňa
12. 08. 2019 Ing. Beátou Smolkovou,

úradne overeným 20. 08. 2019 Ing.
Lenkou Cílikovou pod č. 761/2019
(ďalej aj „Geometrický plán“) vo výlučnom vlastníctve obce Ľubietová,
s doplatkom za rozdiel vo výmerách
a hodnote zamieňaných nehnuteľností v prospech Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosť Medzibrod, za cenu 8
591,88 eur, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu, že ide o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Medzibrod, Hlavná 5, 976
96 Medzibrod, keďže na pozemku
C-KN parc. č. 743/3 o výmere 3 396
m², vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi, farnosť Medzibrod sa nachádza futbalové ihrisko, využívané
obcou, ako aj širokou verejnosťou
pre rôzne športové a kultúrnospoločenské aktivity, čím sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu tohto
majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Za:
všetci, uznesenie bolo jednomyseľne prijaté. Uznesenie nepodpísané
starostom obce.

OcZ 23-5/2021 - a) vyhovuje
Protestu Okresnej prokuratúry Banská Bystrica č. Pd 30/21/6601-4
z 09. 04. 2021, doručený obci Ľubietová dňa 12. 04. 2021, b) ruší
uznesenie obecného zastupiteľstva
obce Ľubietová č. OcZ 17-14/2020
z 11. 12. 2020 a uznesenie obecného zastupiteľstva obce Ľubietová č.
OcZ 19-5/2021 z 25. 01. 2021. Za:
všetci Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
OcZ 23-6/2021 - schvaľuje zámer
obce vybudovať turistickú útulňu
a ohnisko s prístreškom v priestoroch pod Hrbom. Uvedené objekty
budú na pozemku p. č. KN E3356, LV
č.1670 vo vlastníctve obce Ľubietová, katastrálne územie Ľubietová.
OcZ dáva súhlas na vypracovanie
všetkých potrebných dokumentov
pre realizáciu uvedených objektov.
Za: všetci. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Odkaz na uznesenia:

https://www.lubietova.sk/
samosprava-1/uznesenia/

Statočné srdcia
„Aj keby som šiel údolím tône
smrti, nebudem sa báť zlého, lebo
Ty so mnou si“.
... nebáli sa ani toho najhoršieho,
čo sa mohlo stať pri záchrane troch
židovských občanov a dvojročného
židovského dievčatka. Aký to bol
vlastne príbeh?
Nastala neskorá sychravá jeseň
roku 1944, keď sa ešte ťažké mračná druhej svetovej vojny vznášali
nad starobylou Ľubietovou. Môj
starý otec Ludvik Majnhold, známy
to kachliarsky majster z Ľubietovej,
išiel pozrieť na lúku zvanú Viselník,
kde mal postavený senník. Našiel
tam v sene ukrytých spomínaných
neznámych ľudí. Pretože sa už blížila zima, neváhal a všetkých nočnou
hodinou priviedol domov a ukryl
ich.

Nanešťastie bol u nás v tom
čase ubytovaný aj mladý nemecký
dôstojník. Jemu sme poskytli malú
izbičku v hornej časti domu. Podľa

Rodný dom Majnholdovcov - Kachliarovie

rozprávania starého otca bolo zrejmé, že tento dôstojník bol vcelku
dobrý človek a mojich starých rodičov si obľúbil. Raz prišiel spomína-

Rodný dom v súčasnosti

ný dôstojník do dolnej časti domu,
kde mal starý otec Ludvik dielňu na
výrobu kachlí. Práve tam, za provizórnou stenou, boli ukrytí Židia.
Keď otvoril dvere, všetkých zbadal,
ako sa hriali pri peci. Zmeraveli a od
strachu ani nedýchali. Dôstojník sa
opýtal starej mamy, kto sú títo ľudia. Stará mama, ktorá dobre vedela
po nemecky, pohotovo odpovedala,
že je to návšteva zo Zvolena. Uspokojený priamou odpoveďou sa viac
sa o týchto ľudí nezaujímal. Možno,
že aj tušil, že sú to Židia, ale všetko
vďaka starým rodičom dobre dopadlo.
Pomaly prichádzala jar, blížil sa
ruský front. A tento dôstojník, keď
odchádzal z Ľubietovej, plakal. Pobozkal moju starú mamu a povedal
po nemecky „Zbohom moja dobrá
mama“.
Čo dodať na záver? Túto skutočnú udalosť mi porozprávala moja
mama Júlia Filadelfiová rod. Majnholdová - dcéra Ludvika a Anny
Majnholdových, ktorí si túto statočnosť odniesli vo svojich srdciach do
večnosti. S láskou na nich spomíname.
Rodina Janka Filadelfiho ml., synovia
Stanislav a Igor s rodinami.
V Ľubietovej 25. 3. 2021
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Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Nachádza sa v historickom centre
Ľubietovej pri vstupe do mestského
parku. Je to klasicistická rímskokatolícka kaplnka postavená v roku
1803 z príspevkov farníkov. Dokončená bola v roku 1806 a posvätená
v roku 1807. Je to malý sakrálny
objekt s polkruhovým uzáverom
a strešnou vežičkou, ktorá má ihlanovú strechu. Fasáda je hladká,
členená segmentovo ukončenými

oknami. V interiéri sa nachádza
neskorobaroková socha sv. Jána
Nepomuckého s anjelom od ľubietovského rodáka, sochára Vavrinca
Dunajského, ktorý sa narodil 15.
júla 1784 v Ľubietovej a zomrel 15.
februára 1833 v Budapešti.
Rekonštrukčné práce prebiehali
v troch etapách. Prvá etapa sa uskutočňovala od roku 2015. Reštaurátorský výskum a návrh na reštauro-

vanie spracoval v roku 2014 akad.
sochár J. Filo. Druhá etapa sa začala
v roku 2016 vďaka podpore ministerstva kultúry cez výzvu Obnovme
si svoj dom 2016. V roku 2019 MK
SR poskytlo dotáciu 8 000 € na realizáciu tejto etapy prác, ktoré v roku
2019 realizoval už reštaurátor Mgr.
art. Tomáš Ovsianka.
V roku 2020 sa stalo reštaurovanie tejto národnej kultúrnej pamiat-

ky predmetom dotácie Ministerstva
kultúry SR na ochranu, obnovu
a rozvoj kultúrneho dedičstva. Ide
o tretiu etapu prác, kedy bola poskytnutá ďalšia dotácia vo výške 6
000 €. Reštaurátorské práce však
v roku 2020 neboli dokončené v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku
financií.
Jana M.
Autorka Foto: S. Pupalová

Skúška nervov Deň Zeme
17. mája 2021

Intenzívne májové dažde potrápili na Slovensku nejednu obec
a spôsobili problémy vo viacerých
mestách a obciach. Ľubietová sa
tentoraz vyhla tomu najhoršiemu,
no bola to zasa skúška pripravenosti zasiahnuť v pravý čas a ochrániť
tak životy a majetok občanov. Voda
sa neliala prúdom len v potoku, ale
aj z každého kopca a svoju cestu
si našla cez všetky prekážky, ktoré
jej stáli v ceste. Ulica Majerčok sa
zmenila na potok a voda sa liala
do pivníc vďaka zanesenému kanálu i napriek prehrádzkam, ktoré
boli vybudované v tejto lokalite
v roku 2011 v rámci druhého realizačného projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodí SR na rok
2011.

Sútok Vôdky a Hutnej - Rôšt

Spojili sme príjemné
s užitočným

potok Vôdka – hrable
Práve tento projekt mal riešiť zvýšenie retenčnej schopnosti vybraných lokalít, tj. obmedziť povodňové
riziká v obci. Z kontrolného dňa 18.
4. 2012 zameraného na kvalitu zhotoveného diela v lokalite Majerčok
bol vyhotovený zápis, kde bola spochybnená kvalita a tiež vodozádržná
schopnosť diela. Preverila to už prietrž mračien a aj tohtoročné vytrvalé
dažde a potvrdilo sa, že opatrenia
nie sú dostatočné. O jarok a zbernú
šachtu sa treba pravidelne starať,
na čo som upozornila už dávnejšie
a treba sa vážne zaoberať vybudovaním novej kanalizácie z Majerčoka
na Hrnčiarsku ulicu.
Boli sme však v správnom čase
bdelí a pripravení zasiahnuť. Nočnú
službu mali dobrovoľní hasiči, zamestnanci obecného úradu a my, bývajúci blízko potoka v jeho najkritickejších častiach. Je až neuveriteľné,
ako rýchlo sa z pokojného potoka
stane divá dravá rieka, ktorá dokáže
ohroziť majetok a životy ľudí.
			

J. M.

V minulom čísle novín sme uverejnili výzvu na uskutočnenie brigádnických aktivít našich občanov
v rámci Dňa Zeme a tiež sme požiadali o zaslanie fotodokumentácie na adresu redakcie. Bohužiaľ
nám do termínu uzávierky neprišla
žiadna informácia o brigádnických
aktivitách, no s istotou môžem potvrdiť, že občania na výzvu reagovali a pustili sa do čistenia nášho
chotára v jeho rôznych častiach.
Poslanci OcZ už tretí rok organizujú brigádu v rámci Dňa zeme
a zúčastňujú sa na odstraňovaní odpadu voľne pohodeného po našich
krásnych dolinách. Na jednej strane
sme hrdí na to, aká krásna príroda
nás v okolí Ľubietovej obklopuje,
no na druhej strane jej krása trpí

Katka v akcii
práve naším nezodpovedným a necitlivým prístupom k nej. Potvrdila
to naša skúsenosť vo Vôdke. Kedysi
oáza pokoja a čistej krásy, často navštevovaná, dnes zanedbaná dolina
plná odpadkov. Nielen popri ceste,
na lúkach, ale aj v potoku Vôdka.
Nezaspime a starajme sa o prírodu
v našom okolí po celý rok.
Touto cestou ďakujeme za všetky brigádnické aktivity, ktorými ste
prispeli k zveľadeniu a ochrane životného prostredia.

Brigáda poslancov 15. 5. 2021 v doline Vôdka

Jana M.

Ročník V. l Číslo 2

Ľubietovské   noviny

Jún 2021 l

7

Z každého rožka troška

Užitočné informácie

Online rezervácia termínu na doklady a kataster
Rezort vnútra na svojej web stránke
informuje o novej možnosti pri
vybavovaní dokladov a návšteve
katastra v rámci skvalitňovania
elektronických služieb obyvateľstvu.
Ministerstvo vnútra od pondelka 10. mája 2021 v pilotnom
režime sprístupnilo prvé služby
novovybudovaného Univerzálneho
rezervačného systému, s pomocou
ktorého je možné dohodnúť si termín na konkrétny čas.
Po novom, okrem dopravných inšpektorátov sa bude dať objednať aj
na oddelenia dokladov na pracoviskách katastra.
Od pondelka 10. mája to bude
možné na pracoviskách v Bratislavskom a Prešovskom kraji, postupne
budú do nového systému pripojené
aj ostatné kraje:
- od 17. mája Nitriansky a Košický
kraj,

- od 24. mája Trnavský a Trenčiansky
kraj,
- od 31. mája Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.
Systém v pilotnom režime je
zabezpečený tak, aby mal žiadateľ možnosť vybaviť rezerváciu na
pracovisku v dostupnosti 50 km od
miesta svojho trvalého pobytu.
Postupne budú možnosti online
rezervácie v novom systéme doplnené aj o ďalšie agendy ministerstva
vnútra, napríklad na úseku hlásenia
pobytu či cudzineckej polície.

Pravidlá a postupy

Na rezerváciu nie je potrebné použitie elektronického občianskeho
preukazu.
Po úspešnej rezervácii žiadateľ
dostane PIN kód, ktorý v deň návštevy pracoviska zadá do kiosku vyvolávacieho systému. Kiosk vytlačí lístok s poradovým číslom a používateľ
vyčká na pozvanie k pracovisku.

PIN kód možno použiť v časovom
rozmedzí 15 minút pred a 15 minút
po termíne rezervácie, potom stráca
platnosť.
Rezervácia je platná pre konkrétnu osobu, ktorej zadané údaje musia byť zhodné s platným dokladom
totožnosti. Ak občan nemá platný
doklad /v prípade straty či krádeže OP/, o nový môže požiadať len
osobne na ktoromkoľvek pracovisku
dokladov. Pri agendách dopravných
inšpektorátov navyše prebehne
kontrola, či žiadateľ je vlastníkom
alebo držiteľom vozidla, v prípade používateľa-sprostredkovateľa
bude potrebné predložiť splnomocnenie s podpisom osvedčeným na
notárskom či matričnom úrade.
Ministerstvo vnútra bude splnenie podmienok rezervácie dôsledne
vyžadovať. Rezerváciu, ktorá ich nebude spĺňať, nebudeme akceptovať.

Rezervácia pri evidencii vozidiel

Na dopravných inšpektorátoch,
vybavených novým rezervačným
systémom, ministerstvo vnútra otestuje novú politiku. Spočíva v tom, že
v utorok a vo štvrtok budú vybavovať len online objednaných klientov,
v ostatných troch dňoch klientov
bez objednania. Tieto pravidlá platia od 17. mája. Ministerstvo vnútra
následne vyhodnotí ich prínosnosť.
Úkony v rámci Národnej evidencie
vozidiel totiž patria medzi najžiadanejšie služby. V roku 2020 ministerstvo vnútra zaznamenalo na dopravných inšpektorátoch vyše 300-tisíc
online rezervácií, čo z celkového
počtu všetkých návštev predstavuje
asi 40 percent.
Od navýšenia počtov termínov
a rozšírenia online rezervácií aj na
agendy dokladov a katastra očakáva MV SR zrýchlenie a skvalitnenie
vybavovacích procesov a skrátenie
čakacích lehôt. Taktiež nižšiu koncentráciu osôb v priestoroch pracovísk, čo je obzvlášť dôležité v časoch
pandémie.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Držitelia motorových vozidiel pozor!
Mestá a obce môžu od 1. mája
2021 sankcionovať držiteľov
vozidiel za porušenie zákazu
zastavenia a státia. Budú môcť
zasielať rozkazy s pokutou priamo
na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie
osobne s vodičom. Túto možnosť
mal doteraz len Policajný zbor.

Príjem z pokuty bude patriť obci

Aktuálna novela zákona č.
8/2009 o cestnej premávke rozširuje právomoc obcí kontrolovať
porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
Výška sankcie v tomto režime
je pevne daná zákonom sumou 78
eur.

Ak držiteľ pokutu uhradí do 15
dní od doručenia rozkazu, stačí, že
uhradí dve tretiny z tejto sumy,
teda 52 eur.
Za neoprávnené parkovanie na
mieste vyhradenom pre osoby so
zdravotným postihnutím (ako aj na
železničnom priecestí, v podjazde
a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej
ako 15 m pred a za nimi) sankcia 198
eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.
Pokuty za nesprávne zastavenie
a státie v blokovom konaní (čo je
max. 50 eur, resp. max. 150 eur za
parkovanie na mieste pre osoby so
zdravotným postihnutím) a v riadnom konaní (čo je max. 100 eur,
resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 r. za parkovanie na mieste
pre osoby so zdravotným postih-

nutím) ani možnosť použiť „papuču“ sa v tejto súvislosti nemenili.
(Obecná polícia môže prerokovať
priestupok vodiča iba v blokovom
konaní, v riadnom konaní je to iba
v právomoci Policajného zboru.)

Čo môžu robiť mestá a obce

- zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla techn.
prostriedkami (zákaz zast. a státia),
- vydať rozkaz o pokute,
- prijať a vybaviť prípadné podanie
odporu,
- rozhodovať v konaní o správnom
delikte po podaní odporu.
Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.

Nová reklama COOP Jednota Krupina
Filmový štáb zavítal do Ľubietovej
31. mája 2021, aby natočil ďalšiu
obľúbenú reklamu pre COOP Jednotu. Záujem o predajňu Jednoty práve
v Ľubietovej spočíva v atraktivite jej
umiestnenia v centre obce.
Ďakujem Sonke Pupalovej, že je
vždy tam, kde sa niečo deje.
J. M.
Autorka foto: S. Pupalová

Dôvody zmeny

Obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia
vo veci správnych deliktov držiteľa
vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť). Vyvodzovanie subjektívnej
zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez
žiaduceho výsledku. Policajný zbor
však nemá dostatočné personálne
ani technické kapacity na riešenie
všetkých deliktov v statickej doprave.
Poslanecký návrh novely zákona
o cestnej premávke schválila Národná rada Slovenskej republiky v marci
2021, k uvedenému zákonu Združenie miest a obcí v rámci medzirezortného pripomienkového konania
uplatnilo niekoľko pripomienok.
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Školstvo

Deň detí v školskom klube Náš deň detí
Mám koníčka bieleho,
posadím sa na neho.
Hijó, cválaj, koník môj
a keď poviem pŕŕ - tak stoj!

Medzinárodný deň detí je sviatok,
ktorý sme v škole každoročne oslavovali veľkými kultúrnymi a športovými podujatiami. Tento rok sa oslavy preniesli do tried, kde žiaci dostali
od svojich učiteľov a rodičovského
združenia malé pozornosti a mali
upravený program vyučovania. Popoludní si pripomenuli a spríjemnili
krásny slnečný Deň detí v školskom
klube športovými súťažami a hrami,
ktoré si pre svojich žiakov pripravili
pani vychovávateľky. Žiaci súťažili
v družstvách, prekonávali rôzne prekážky ako napr. plazenie sa v tuneli,
skákanie po atletickom rebríku, beh
pomedzi kužele. Svoju koordináciu
a šikovnosť ukázali pri nosení stolnotenisovej loptičky na lyžičke. Žiakom sa všetky disciplíny páčili. Na
záver bola pripravená pre každého
účastníka sladká odmena.
Do kolečka, do kolesa,
chytil sa dub topoľa,
chytili sa stromy z lesa,
do kolečka, do kola.
Ba aj deti všetkých pletí,
spievali si do kola ....

Hneď z rána Dňa detí boli najmenšie deti motivované rozprávkou „Maťko a Kubko“, z ktorej sa
vyvíjali hlavné aktivity, najmä
športové súťaže. Súťaže sa konali
v školskej záhrade, kde súťažil tím
„Maťkov“ a „Kubkov“ v rôznych
disciplínach: preťahovanie lanom,
beh s vajíčkom na lyžičke a vedierkový tanec. Na tvárach detí bolo
vidieť nadšenie a radosť. Smiali
sme sa, súťažili a nakoniec boli
deti odmenené za skvelý výkon.
Deň detí sme slávili aj ďalšie dni.
Vo štvrtok sa deti tešili z úžasného
zážitku, ktorý sa konal na záhrade
Peťky Černákovej. Jej rodičia pre
nás pripravili jazdu na koňoch, kde
sa mohlo každé dieťa osobitne previezť. Týmto chceme poďakovať rodine Černákovej za možnosť jazdy
na koňoch a tiež za pohostenie.
Ďalej nás čakajú aj iné prekvapenia
ako maľovanie na tvár a zmrzlinová párty.

V piatok 28. 5. 2021 navštívili deti
z materskej školy Jazdeckú školu
v Ľubietovej. Veľkým zážitkom pre
deti bola aj cesta autobusom - veď
niektoré deti sa viezli autobusom po
prvýkrát. Vystúpili sme na Píle a potom sme sa už vydali na zaujímavú

cestu. Pani Danka Búgelová deťom
porozprávala veľa zaujímavého
o živote koníkov, napríklad aj to, že
počujú 16-krát lepšie ako my ľudia.
Najviac sa však tešili jazde na koni,
pomocou ktorej sa zlepšuje rovnováha, posilňuje kondícia a obratnosť
celého tela, zvyšuje schopnosť koncentrácie a pamäti. Našli sa aj deti,
ktoré na začiatku boli nesmelé, ale
keď z poníka zosadali, bolo neuveriteľné sledovať ich rozjasnené
a vysmiate tváričky. Každý z nás mal
radosť, že sme mali možnosť prejsť
sa v sedle na koníkovi.
Ďalšia naša cesta nás zaviedla
na Zelenú vodu, kde sme sa vrátili
o niekoľko rokov späť. Zahrali sme
sa na naozajstných baníkov, hľadali sme farebné kamene, ktoré si
deti ako pamiatku zobrali domov.

Jazdecká škola p. Búgelovej

Alexandra Majerová,
Milena Jahodová

Prekvapenie
Po návrate z dištančného vzdelávania počas vyhlásenia opatrení proti šíreniu koronavírusu
čakalo žiakov v škole prekvapenie
– celkom nové zrekonštruované
šatne.
No, čo na ne poviete?

Vynovené šatne v základnej škole

Blahoželanie

Dobrý nápad: lavička v prírode Upútavka na akciu

Blahoželáme dvom úspešným
riešiteľkám celoslovenského
kola Biblickej olympiády.

Keďže po rekonštrukcii šatní ostali lavičky, škola ich ponúkla športovcom, ktorí si ich osadia podľa
potreby na futbalové a multifunkčné
ihrisko. Jednu lavičku si však nechali
druháci. Pýtate sa, na aký účel? Veľmi prostý. Napísali na ňu, že ju majú

Eme Majerovej z 3. ročníka
a Anne Tornyosovej z 5. ročníka.

v patronáte, budú sa o ňu starať a poslúži unaveným turistom na oddych.
Dôležité je zároveň upozornenie, aby
si po oddychu každý vzal svoje smeti domov. Na túto lavičku si môžete
sadnúť a oddychovať na Obraze.
Foto: S. Pupalová

Pozývame vás na
29. ročník

Michalského
jarmoku
do Ľubietovej

25. septembra 2021
Program:

Lavička na Obraze

FSk Kýčera
FS Podpoľanec
speváčka Božanka
a Jadran šou
do tanca hrá kapela Durexx
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Multifunkčné ihrisko
Multifunkčné ihrisko už tretí rok
plní funkciu nového športoviska
obce v letnom aj zimnom období.
Využívajú ho ako deti, tak aj dospelí. V tomto roku sa konečne podarilo zrealizovať reklamáciu nedostatkov, ktoré sa objavili na ploche pod
umelým trávnikom. Pri realizácii
prvej reklamácie sa opravili nedostatky len čiastočne, vyrezaním
malých plôch trávnika a znova jeho
položením, čo samozrejme nevyriešilo vzniknutý problém. Vyjadrenie
firmy, ktorá dielo zhotovovala, že
podklad pod trávu bol jeden z najlepších, neobstálo. Len čas ukáže,
či po poslednej oprave, ktorá bola
vykonaná za nepriaznivého počasia

J. M.

O kampani
V roku 2012 pätica škôl v Londýne oslavovala outdoorovú edukáciu
- vyučovanie vonku v rámci kampane Deň prázdnej triedy, ktorú založila Anna Portch. V roku 2015 sa
k tejto kampani pridalo už 600 škôl
z 15 krajín. O rok neskôr sa kampaň
premenovala na Deň vyučovania
vonku. A o ďalší rok, v roku 2017
sa do kampane zapojilo viac ako 2
milióny detí z viac ako 100 krajín
celého sveta. V roku 2018 to už
bolo viac ako 3,5 milióna detí, pričom s 88 školami a 6 580 deťmi sa
pridalo aj Slovensko.

Tento rok sa Deň vyučovania
vonku uskutočnil 20. 5. 2021

Vzdajme
hold padlým
hrdinom
Členovia Miestnej organizácie
SZPB pod vedením Mgr. Mileny
Vachovej 22. marca 2021 položili
vence k pamätníkom obetí 1. a 2.
svetovej vojny.
J. M.
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Deň vyučovania vonku

ako aj samotné zhotovenie ihriska
v decembri 2018 budeme športovať na kvalitnom umelom trávniku.
Už sme upozorňovali návštevníkov
ihriska prostredníctvom novín na
dodržiavanie poriadku a šetrné
správanie, no zasa sa dozvedáme
o porušovaní základných pravidiel
využívania ihriska. A aby ste vedeli,
že vybudovanie multifunkčného ihriska nebolo zadarmo, uvádzam, že
bolo prefinancované:
71.724,76 € vrátane DPH – celkové náklady odsúhlasené zastupiteľstvom
21.892 € – náklady naviac bez
schválenia

Z prác na reklamácii

Jún 2021 l

V tento deň sa deti na celom svete učia vonku a stávajú sa súčasťou
tejto skvelej udalosti.
Hlavnou myšlienkou je, aby sa
deti viac učili vonku, čo prináša
množstvo benefitov vo všetkých
oblastiach vývoja žiakov. Nadácia
Strom života už tradične podporuje
túto unikátnu akciu. Nabáda inšpirovať sa aktivitami na ich stránke,
v časopise Stromáčik, alebo tvorivých zošitoch Stromáčik pre naj-

menších, a vziať v tento deň svoju
triedu von, veď „trieda“ ako taká
vôbec nemusí mať štyri steny ...
Pre učiteľov, ktorí realizujú outdoorovú edukáciu pravidelne, môže
byť tento deň oslavou ich doterajších úspechov. A pre ostatných môže
slúžiť ako impulz, aby s deťmi trávili
viac času vonku. Veď netreba ísť
hneď do lesa, stačí pravidelne využívať školský dvor alebo blízky park.
Keď sa dospelých opýtate na ich
najšťastnejšie spomienky z detstva,
väčšina z nich sa odohrala vo vonkajšom prostredí. Pobyt v prírode
však nemusí byť len o spontánnej
hre. Vyučovanie vonku obsahuje
prvky výchovy, vzdelávania a výcviku (teda nadobúdania praktických
skúseností a zručností), rozvíja kreativitu, flexibilitu, originalitu, kritické
a hodnotiace myslenie, deti si pri
ňom budujú vzťah so svetom živej
i neživej prírody, rozvíjajú svoje
sociálne a komunikačné zručnosti
a posilňujú vlastný imunitný systém.
Vo vonkajšom prostredí zároveň zažívajú ohromný pocit slobody, vnútorného sebauspokojenia a šťastia.
Zdroj: www.stromzivota.sk
J. M.

Upozornenie
Okresný úrad Banská Bystrica,
pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka,
nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil
základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý
vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) v
 ykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu
a zachovanie kvalitatívnych
vlastností poľnohospodárskej
pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
2.) p
 redchádzať výskytu a šíreniu
burín na neobrábaných pozemkoch,
3.) z abezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby
nebola ohrozená ekologická
stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom
prostredí,

4.) u
 sporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku
s jeho evidenciou v katastri.
Ten, kto svojou nečinnosťou
spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho
pozemku
v blízkosti poľnohospodárskeho
pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany
poľnohospodárskej pôdy dopustí
sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov.
V roku 2021 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti
o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa harmonogramu
v letných mesiacoch. V zmysle
právnych predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
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Deň matiek

Záchytná nádrž. Buď, alebo?

Milí oteckovia!

Všetky kvety do rúk mamy
vkladám ako drahokamy.
Za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko,
aby si ma pohladila
– moja mama, nežná, milá.

Približne pred rokom starosta
spoločne s poslancami našej obce
uvažovali o pristavení ďalšej miestnosti v zadnej časti Klubu mládeže.
Vznikol by tak prijateľný priestor
pre potreby knižnice, a tiež pre
športovcov ako odkladací priestor
športových pomôcok. V súčasnosti
je zadná miestnosť, ktorá slúži ako
sklad, v nevyhovujúcom stave. Cez
strechu zateká a pôsobí to veľmi
provizórnym dojmom. Pôvodný
spoločný záujem ma osobne potešil, avšak nestalo sa tak a asi sa už
ani nestane.
V tom čase totiž obec získala
dotačnú podporu 5 000 € v rámci výzvy Využitie dažďovej vody
a hneď v novembri 2020 preinvestovala v tejto súvislosti 5 687 €.
Dažďová voda, ktorá by mala slúžiť
na polievanie detského ihriska pred
klubom, sa zachytáva do zakopanej
umelohmotnej nádrže v zemi práve

Možno viete, možno nie, prvá
oslava sviatku otcov sa konala
19. júna 1910 v meste Spokan
v americkom štáte Washington.
Tento sviatok začal vlastne dňom
pamiatky na otca Sonori Smart
Doddovej, ktorý bojoval v občianskej vojne a po smrti svojej
manželky vychovával sám 5 detí.
Návrh na zavedenie tohto sviatku predložila svojmu pastorovi
s tým, že aj otcovia by mali mať
podobný sviatok ako matky, aby
si ich deti v tento symbolický deň
mohli uctiť. Dátum Dňa otcov nie
je vždy rovnaký, pripadá vždy na
tretiu júnovú nedeľu. Na Slovensku to nie je oficiálny sviatok, no
nič nebráni v tom, aby sme si ho
urobili a svojim otcom prejavili
úctu a lásku. Zaslúžia si to.

Deň matiek tento rok vyšiel
na 9. mája. Byť mamou, či už
fyzickou alebo duchovnou, je
najkrajšie povolanie v živote
každej ženy. Práve v tento deň
je špeciálny čas povedať našim
mamám ako ich máme radi, čo
pre nás znamenajú a vyjadriť im
našu vďačnosť za všetko, čo pre
nás urobili! Napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovolila spoločne osláviť sviatok
všetkých mám, mysleli sme na
vás v mene lásky, ktorú preukazujete svojim deťom a v mene
lásky, ktorú vám deti opätujú.
Úprimne vám k vášmu sviatku blahoželáme a želáme veľa
lásky, trpezlivosti, dobrotivosti,
porozumenia a materinskej nežnosti, ktorú v rodine rozdávate.

Stav po ukončení prác
v bezprostrednej blízkosti zadnej
časti klubu, čo v budúcnosti znemožní realizáciu uvažovanej prístavby.

Ten náš tato najlepší je,
môžu nám ho závidieť.
Život vždy s ním zábavný je,
rozveseliť hneď nás vie.
Dnes mu chceme za to
veľkú vďaku vyjadriť.
Že je taký super tato,
netromfne ho veru nik!

Vaša redakcia

Všetko najlepšie oteckovia.
Nádrž na zachytenie dažďovej vody

Vaša redakcia

Očkovanie proti COVID-19
Ak máte záujem o očkovanie proti
ochoreniu COVID-19, môžete
sa prihlásiť ako náhradník cez
webstránku www.nahradnici.sk.
Náhradníci sú volaní na očkovanie telefonicky. V prípade, ak sa
na očkovanie nedostavia všetci
riadne prihlásení uchádzači.
Prihlásiť sa môže každý občan
nad 18 rokov s trvalým pobytom
v Banskobystrickom kraji.

Časté otázky a odpovede:

Kto sa môže nahlásiť do systému
pre náhradníkov na očkovanie?
Všetci občania nad 18 rokov,
s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji, ktorí sú schopní dostaviť sa na miesto očkovania buď
v deň zavolania, a ak to nie je možné, tak deň po zavolaní.
Ako budú náhradníkov kontaktovať, aby sa dostavili na očkovanie? Čo ak práve nebudú môcť?
Náhradníci budú kontaktovaní
telefonicky a je im ponúknutý termín. Ak nebudú môcť ponúknutý

termín využiť (časová tieseň, mimo
lokality, osobné, či pracovné povinnosti), môžu ho odmietnuť a naďalej môžu ostať v zozname náhradníkov na ďalšie dni.
Keď sa nahlásim medzi náhradníkov, nemusím sa už nahlásiť na očkovanie do systému NCZI?
Stránka www.nahradnici.sk NIE
JE náhradou ku riadnej registrácii cez stránku NCZI Ministerstva
zdravotníctva. Aj po registrácii do
zoznamu náhradníkov odporúčame registrovať sa na riadny termín
na stránke NCZI https://www.old.
korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php .
Stránka www.nahradnici.sk slúži
na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý budú očkovacie centrá
v Banskobystrickom kraji využívať
v prípade, že sa na očkovací termín
nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez
stránku Ministerstva zdravotníctva.
V akých mestách sa dnes očkuje?
Ľudia do 70 rokov (vakcína Astra-

Zeneca): Banská Bystrica, Brezno,
Lučenec, Zvolen
O 2 týždne budú pridané očkovacie centrá v Rimavskej Sobote
a Žiari nad Hronom. Neskôr je v pláne otvoriť aj očkovacie centrá v Revúcej a vo Veľkom Krtíši.
Ľudia nad 70 rokov (vakcíny Pfizer, Moderna – nemocnice a polikliniky): Banská Bystrica, Brezno,
Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký
Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom
Čo ak sa nahlásim ako náhradník,
ale potom získam termín očkovania cez NCZI, alebo pre iný dôvod
už nechcem byť v zozname náhradníkov?
Na webstránke www.nahradnici.
sk sa dá veľmi jednoducho zo zoznamu náhradníkov odhlásiť bez
udania dôvodu.
V akom poradí budú náhradníci volaní?
Systém oprávnených záujemcov
automaticky zoraďuje podľa princípov očkovacej stratégie štátu – teda
podľa veku a pridružených diagnóz.

Zo zoznamu následnej jednotlivé
očkovacie centrá povolávajú záujemcov v prípade uvoľnenia termínov na očkovanie.
Čo ak nahlasujem do systému
osobu, ktorá nemá telefón/nedvíha telefón/zle vidí, počuje?
Môžete do systému zadať telefón na inú osobu, ktorá vie náhradníkovi rýchlo dať vedieť, že
bol zavolaný na očkovanie.
Vedia si náhradníci vybrať vakcínu, ktorou chcú byť očkovaní?
V tejto chvíli nie. Náhradníci
do 70 rokov sú automaticky volaní na vakcináciu AstraZeneca,
náhradníci nad 70 rokov na Pfizer
alebo Moderna. Môže sa to však
v budúcnosti zmeniť v závislosti
od zmeny situácie s vakcínami.
V prípade problémov s nahlasovaním je na portáli www.nahradnici.sk okrem detailných inštrukcií
pripravený aj kontakt na zákaznícke call centrum, ktoré počas
každého pracovného dňa pomáha
ľuďom pri registrácii.
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Príbehy kávy a jej cesta na náš stôl každodenný

Dnes si môžeme vypestovať kávovník priamo doma v kvetináči.
Alebo si kedykoľvek odskočiť na
dobrú kávičku trebárs do Kaviarničky za rohom . Nebolo to však vždy
také jednoduché. Káva má bohatú
a zaujímavú históriu. Chcete vedieť
viac? Tak si uvarte šáločku skvelej
kávičky, usaďte sa do svojho obľúbeného kresla a ...

Príbehov kávy je neúrekom

Najznámejšia rozpráva o tom, že
„čierne zlato“ objavil pastier Kaldi
v Keni alebo Etiópii. Divné správanie svojho stáda spozoroval potom,
ako kozy objedali neznámy ker
s červenými bobuľami. Z Etiópie
vraj pochádza aj jej názov kaffa.
Jedna z legiend z 9. storočia
hovorí zas o tom, že zázračné
účinky červených bobúľ vyskúšal
opát kláštora, ktorý zistil, že po vypití horúceho nápoja z nich mohli
mnísi vykonávať svoje modlitby
dlho do noci a bez únavy. Čaj sa stal
v kláštore veľmi populárny, a tak
ho mnísi začali zbierať a sušiť nad
otvoreným ohňom. A keď raz padla
červená bobuľa do ohniska, zuhoľnatela a vypustila veľmi príjemnú
arómu. Mníchov to zaujalo, opečené bobule podrvili a pripravili si
z nich nový nápoj, ktorý mal ešte
lahodnejšiu chuť ako predtým.
Ďalší príbeh je o tom, ako sa spolu s etiópskymi bojovníkmi dostali
bobule kávy na terasovité záhrady
Jemenu. Nie je možné jednoznačne
určiť, odkedy sa začína káva pestovať. Ale prvé písomné zmienky uvádzajú rok 575, kedy sa káva začala
pestovať práve v Jemene.

„kahve“ - omamný nápoj.
Dôležitý prelom nastal v roku
1511 kedy bola káva zakázaná
mocnými náboženskými vládcami. Považovali ju za škodlivú, pretože im pripomínala opojenie ako
pri alkohole. Nariadili tak spálenie
všetkých zásob a predaj bol úplne
zakázaný. Prirovnávanie kávy k alkoholu však nebol skutočný dôvod
zákazu. Panovníci sa báli voľnomyšlienkarstva, ktoré mohlo pri
pití kávy v kaviarňach prebiehať.
No káva bola natoľko obľúbená,
že to jej rozmach nemohlo zastaviť
a keďže Mekka bola obchodným
mestom, káva sa opäť začala predávať a dokonca aj v iných veľkých
mestách ako sú Káhira, Damask,
Aleppo. Hlavným centrom obchodu sa stal prístav Mokka, po ktorom
dostala názov silná arabská káva.
Arabi si dôležitosť obchodu s kávou uvedomovali, preto vládcovia
zakázali akýkoľvek vývoz kávovníka z Jemenu. Krajinu mohli opustiť
iba semená kávy, ktoré boli buď
opražené alebo zbavené vonkajšej
vrstvy, bez ktorej sa káva nedala
ďalej zasadiť. Krádeže a pokusy
o vývoz tohto „čierneho zlata“ boli
prísne trestané. Toto sa im podarilo udržať do začiatku 16. storočia,
kedy sa dostala vďaka Turkom do
Carihradu. To bolo po prvý raz, čo
káva dorazila do Európy. Začiatkom
17. storočia získali úrodné bobule
ako prví Holanďania, ktorí ich začali
pestovať v skleníkoch, v holandskej
kolónií Jáve (dnešná Indonézia). Na
Jáve mal kávovník výborné podmienky a dobre sa mu v tejto oblasti darilo, vznikla tu prvá zámorská
kávová plantáž na svete.

Káva dobýva Európu

Neskôr sa káva dostala z prístavného mesta Adenu do Mekky v Saudskej Arábii, ktorá je najdôležitejším putovným miesto islamu. Veľký
počet pútnikov bol príčinou, že sa
stala aj obchodným centrom, čo je
v histórii kávy veľmi dôležité, pretože práve tu vznikli prvé kaviarne. Tu
káva získala arabské pomenovanie

V roku 1615 priniesli benátski
kupci prvé vrecia kávy do západnej
Európy. Jej delikátna aróma a povzbudivý účinok z nej veľmi rýchlo
spravili obľúbený nápoj a čoskoro
začali vyrastať po celej Európe kaviarne ako huby po daždi. Meštianstvo sa myšlienkami nikdy priveľmi
nevzďaľovalo od obchodníckych
rozváh, preto už čoskoro začalo
spievať chválu na účinky kávy, ktorá robila z pijanov triezvych a spoľahlivých pracovníkov. Holandskí
a anglickí moreplavci vyviezli kávovník do svojich kolónií na celom
svete.

Holandské kolónie sa stali hlavným dodávateľom kávy v Európe
a neskôr sa začali rôzne experimenty s pestovaním kávy. Už ku koncu
17. storočia boli podniknuté prvé
úspešné pokusy o jeho pestovanie v skleníkoch. Jednu z týchto
rastlín dostal v roku 1714 v Paríži
do daru aj kráľ Ľudovít XIV. Panuje
názor, že tento exemplár je predkom miliónov kávovníkov. Približne
v rovnakom čase sa káva dostala aj
do Nemecka. V roku 1673 vznikla
v Brémach prvá kaviareň, o dva roky
neskôr druhá v Hamburgu.
Viedeň sa tak ľahko ku káve nedostala, pretože v tom čase bola
obliehaná Turkami. Turci však
v roku 1683 v bitke pod Viedňou
prehrali a podľa legendy tam v panike zabudli 500 vriec kávy. Využil
ich podnikavý poľský obchodník,
ktorý v meste otvoril prvú kaviareň. No horká turecká káva mokka
Viedenčanom veľmi nezachutila.
Tak sa začali prvé „kávové“ experimenty, pretože majitelia kaviarní
nápoj obohatili o šľahačku a med
– vznikol známy „Wiener Melange“
- „viedenská káva“. To však nebolo
všetko, ku káve sa začali pridávať
rôzne cukrárenské výrobky, čo prilákalo ešte viac návštevníkov. A tak
sa tento nápoj dostal až na cisársky
dvor. Kaviarne sa stali natoľko obľúbené, že sa v nich usporadovali
malé verejné koncerty známych
umelcov. Johann Sebastian Bach
bol tiež jedným z nich. V roku 1732
bola práve v kaviarni uvedená jeho
Kávová kantáta.
Tak ako aj Arabi, aj Nemci si uvedomovali silu kávy a akýkoľvek vývoz bol zakázaný. Taktiež boli rôzne
pokusy a samotné pašovanie kávy
prísne trestané. No pašeráci boli
vynaliezaví. Známym prípadom sa
stal pokus prepašovať kávu v rakve, kedy trúchliaci pozostalí tvrdili,
že ich príbuzná trpela malomocenstvom, takže colníci zachovali
úctivú vzdialenosť a prevoz rakvy
povolili.
Príchod kávy do Talianska bol
spätý so vzburami a konfliktmi.
Cirkev ju najprv označila za dielo
diablovo. Bolo to kvôli obavám, že
by mohla káva nahradiť víno, ktoré, ako verili, bolo posvätené Kristom. Jedného dňa sa však pápež
Klement VIII. rozhodol, že diablov
nápoj vyskúša. Po jeho ochutnávke

bol kávou natoľko očarený, že ju vyhlásil za pravý kresťanský nápoj.
Vo Švédsku kávu považovali za
jedovatú látku so smrteľnými účinkami. Kráľ Gustáv III. nariadil dvom
odsúdencom namiesto trestu smrti
piť kávu a čaj. Všetci s napätím očakávali, čo sa s odsúdenými stane
a uzatvárali stávky, ktorý z nich smrtiacemu jedu podľahne skôr. A ako
to dopadlo? Obaja odsúdení prežili
kráľa Gustáva III. Naopak v Rusku
kávu prijali v 16. storočí bez obáv
a čoskoro si získala nesmiernu obľubu. Dokonca takú, že muži pri
svadobnom obrade museli zložiť
sľub, že svoju ženu nenechajú za
žiadnych okolností žiť bez kávy.
Dopyt po káve urobil z tohto
horúceho nápoja postupne druhú
najobchodovanejšiu komoditu na
svete hneď po ropných produktoch. Tento trend bol sprevádzaný
fázami nadprodukcie, spaľovania
nadbytočných zásob, kolabujúcich
cien, svetovými hospodárskymi
krízami, poklesom spotreby počas
oboch svetových vojen a vznikom
svetovej dohody o káve s cieľom
stabilizovať jej ceny. V Nemecku
sa káva po 2. svetovej vojne stala
symbolom ekonomického oživenia
a hospodárskeho zázraku. Tí, čo si
mohli dopriať popíjanie kávy, to už
niekam naozaj dotiahli.
Pokračovanie nabudúce
Spracovala: F. Prôčková

Iba päť otázok
Toto je kvíz pre ľudí, ktorí vedia
všetko! Ja som veľmi rýchle poznal, že všetko neviem. V kvíze
nie sú žiadne záludné otázky.
Sú to priame otázky a vyžadujú
priame odpovede.
1. Menuj jediný šport, v ktorom
ako diváci, tak účastníci nepoznajú skóre, ani kto vedie až
do konca stretnutia.
2. Ktorá známa severoamerická
prírodná atrakcia sa neustále
pohybuje smerom dozadu?
3. Zo všetkých druhov zeleniny
iba dva druhy rodia niekoľko
rokov. Všetky ostatné druhy
zeleniny musia byť každý rok
znova nasiate. Ktoré sú jediné
dve trvalky medzi zeleninami?
4. Ktoré ovocie má semienka na
vonkajšej strane plodu?
5. Menuj jedinú zeleninu, ktorá je vždy predávaná čerstvá
- nikdy ju v obchode alebo
na trhu nenájdeš zmrazenú,
konzervovanú, uvarenú alebo
akokoľvek spracovanú.
Odpovede nájdete na str. 12
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Rázny signál
FK Baník Ľubietová vydal v apríli
2021 vyhlásenie týkajúce sa ohlásenia vzniku novej súťaže pod názvom
Európska Superliga, kde by mali
štartovať vybrané kluby. Súťaž má
byť konkurenciou pre Ligu Majstrov.
Mnohé kluby sa už voči tomu ohradili a Ľubietová sa k nim bez váhania
pridala zverejnením vyhlásenia na
Facebookovej stránke, čo spôsobilo
veľmi sympatické reakcie a vyjadrenie podpory tomuto vyhláseniu.
FK Baník vyhlasuje, že teraz, ani
v budúcnosti nemá záujem pôsobiť
v novej Super League! Prioritou pre
nás ostáva I. trieda, kam sa chceme
prebojovať. Dôvodov pre náš nezáujem o tento projekt je hneď viacero:
• naši diváci by mali ďaleko na zápasy, povedzme do Barcelony

• nám sa tiež nebude chcieť absolvovať dlhé cesty na obecnej Avii
niekam do Madridu
• UEFA hrozí, že zakáže štartovať
hráčom z klubov pôsobiacich
v Super League za reprezentáciu
svojich krajín a my nechceme
obrať našich hráčov o možnosť
Slovensko reprezentovať.
My sa tešíme na súboje v susedných Strelníkoch, radi u nás privítame neďaleké Brusno a zmeriame
si sily trebárs s Lučatínom. Tešíme
sa, kedy už odštartujú naše súťaže
a na chvíle spolu s našimi fanúšikmi a sympatizantmi, na zápasoch
doma či vonku. Takto pekne to
okomentoval Leoš Turčan – tréner
FK Baník Ľubietová
HYBAJ BANÍK!

Recepty a dobré rady
zo zázračnej kapsy
Som veľmi rada gazdinky, že čítate naše novinky. O tom, že ich čítate,
svedčí zapožičanie kapsy so zásobou
receptov a dobrých rád p. Riečanovej,
ktorú mi pred časom požičala p. Elena
Brnová. S jej dovolením budeme uverejňovať v rubrike Recepty vzácne,
niekedy temer historické receptúry
na liečenie rôznych neduhov, ako aj
na pečenie koláčov podľa starých receptúr. Vyskúšame, uvidíme.
Touto cestou ďakujem p. Elene
Brnovej, že mi umožnila nazrieť do
zázračnej kapsy, aby som sa s vami
prostredníctvom novín o to bohatstvo podelila.

Futbalisti budujú
Pred začiatkom futbalovej sezóny
sa naši futbalisti pustili do úpravy
futbalového ihriska. Začali siatím
novej trávy. Nezaháľajú a snažia sa
spoločnými silami o kvalitu a pekný

Z múky, uvarených a prelisovaných zemiakov, masla, kvasníc, cukru a vlažného mlieka vypracujeme
tuhšie cesto, ktoré necháme nakysnúť. Potom cesto na pomúčenej
doske rozvaľkáme na hrúbku prsta
a okrúhlou formičkou vykrajujeme
pagáčiky. Ukladáme na vymastený
plech. Vrch potrieme maslom a vo
vyhriatej rúre pečieme doružova.

Dobrá rada stojí groš
Kto dobre nepočuje,
každý
večer 1 kvapku
orechového oleja
nech si do ucha
kvapne.

Soľ a ocot

vzhľad trávnatej plochy. A postupne
pripravujú miesto i pre stavbu bufetu
s posedením pre svojich fanúšikov.
Jana M.
Zdroj: Facebook FK Baník

Rýchly jablkový koláč
od Kútnych
Potrebujeme:

3 vajcia
25 dg cukor kryštál
20 dg múka polohrubá
1 kypriaci prášok
2 ½ dl šľahačkovej smotany
1 kg jabĺk
Posýpka: 10 dg hrubej múky, 8 dg
práškový cukor, margarín
Z malých raz budú veľkí futbalisti

Radosť z pohára a medailí

Postup:

Brigáda na ihrisku

Postup:

Celé vajcia s cukrom dobre v miske vyšľaháme, pridáme múku preosiatu s kypriacim práškom, smotanou
a dobre premiešame. Cesto vylejeme na vymastený, múkou vysypaný
plech. Navrch dáme očistené , olúpané a postrúhané jablká a posypeme
posýpkou. Posýpku pripravíme tak,
že do múky s práškovým cukrom rozsekáme margarín a rukou ho v múke
rozdrobíme. Dáme do chladničky
stuhnúť. Pripravený koláč upečieme
v stredne vyhriatej rúre.

Zemiakové pagáčiky
Potrebujeme:

3. miesto ObFZ B. Bystrica, II. trieda skupina A - 2017/2018

50 dg hrubá múka
20 dg zemiaky
10 dg masla
2 dg kvasníc
5 dg práškový cukor
1 vajce
mlieko
5 dg masla na potretie

Soľ a ocot pomáhajú pri cirkulácii
krvi a pokožke. Pretierajte si pokožku trochou hrubej soli. Soľ spôsobuje hlboké čistenie kože. Pokožka
sa stáva jemnou. Masírujte sa každé
ráno mäkkou kefkou namočenou
v troške ovocného octu. Ocot z jabĺk zmäkčuje aj vodu. Môžete si ho
pridať do kúpeľa alebo ho použiť
pri oplachovaní vlasov. Pokožka sa
stáva hebkou a vlasy získajú lesk.

Tekvicové semienka

Sú bohaté na zinok a bielkoviny. Obsahujú tiež vitamíny a veľké
množstvo minerálnych látok, napr.
fosforu. Využívajú sa s úspechom
v ľudovom liečiteľstve pri liečení
kožných ochorení, najrôznejších
vyrážok a akné. Podporujú rast vlasov a odstraňujú lupiny. Navyše ich
môžete používať v prevencii chrípkových ochorení.
Zdroj: Zo zázračnej kapsy M. Riečanovej
J. Majerová

Iba päť otázok
Odpovede na otázky zo str. 11

1. Box
2. Niagarské vodopády (prepadová hrana vodopádu sa posunie za rok dozadu asi o 75 cm
z dôvodu opotrebenia spôsobeného miliónmi litrov vody,
ktoré cez ňu pretečú každú
minútu)
3. Špargľa a rebarbora
4. Jahoda
5. Hlávkový šalát
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