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Príhovor
Vážení spoluobčania,
skončila sa nám zima a prišiel čas,
kedy sa príroda po zimnom spánku prebúdza k životu.
Keď hodnotím činnosť v našej obci
v zimných mesiacoch, musím s radosťou konštatovať, že aj počas nich bol u
nás spoločenský život aktívny. Začalo
sa to Mikulášom, potom sa uskutočnila
Vianočná besiedka, Štefanská zábava,
začiatkom roka to bola Zimná veselica
športu, nasledoval tradičný Lučatínsky ples a vyvrcholilo to fašiangovým
sprievodom masiek a zabíjačkou. Keď
si uvedomíme, že uvedené akcie sa realizovali v priebehu troch mesiacov,
patrí organizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom o
ne pričinili veľké Ďakujem! Musíme si
uvedomiť, že za všetkými podujatiami
sa skrýva veľa práce, či už v príprave
akcie, počas jej trvania, ako aj po jej
skončení. Preto si želám, aby takýchto
aktivít a aktívnych ľudí bolo čo najviac.
Táto zima nás vyskúšala aj dlhými
mrazivými dňami. Odniesli si to najmä
vodovodné potrubia v našej obci. Ani
budova obecného úradu nebola výnimkou. Zamrzla nám vodovodná prípojka,
mráz zničil vodomer. A to aj napriek
tomu, že máme vo vodomernej šachte
elektrické vykurovanie. Taktiež došlo k
jej zaplaveniu a pri vyčerpávaní vody
nám s hasičskou technikou vypomohol
Peter Hraško. Bola potrebná výmena
potrubia, pri ktorej mi pomáhali Ivan
Predajniansky, Róbert Majer a Miloš
Stolár, za čo im ďakujem, lebo na moju
otázku, čo som dlžný, odpovedali, že
nič, veď je to pre nás všetkých. Ešte raz
veľká vďaka!
Marián Píši, starosta obce
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Pripomenuli sme si 72. výročie oslobodenia našej obce

Ťažko vykúpená sloboda

Aj do našej dediny zavítala jar, ktorú
už túžobne očakávame. Oveľa túžobnejšie očakávali jar v roku
1945, lebo s jarou vtedy
prichádzala aj
dlho
očakávaná
sloboda
a mier. Aj vtedy boli
takéto krásne slnečné
dni, aj keď atmosféra
bola naplnená strachom, čo bude zajtra,
pozajtra?
Odvtedy ubehlo 72 rokov a za
ten čas sa naša dedinka rozrástla o nové
domy, ulice. Obraz dedinky bol vtedy iný.

Občania v strachu, ale aj v nádeji očakávali
príchod frontu.
Prvých sovietskych vojakov bolo
vidieť 23. marca predpoludním,
ako sa zakrádajú dolu Hacnom
a Brdom. Prekvapili nepriateľov útokom zboku. Ale
aj tak bol ich odpor veľký,
lebo pod Strážou bolo jedno z posledných opevnení,
ktoré mohlo zadržať sovietskych vojakov v ich postupe
na Banskú Bystricu. Nielen odpor nepriateľských vojakov, ale aj
pomsta voči občanom boli veľké.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

Dobrovoľná práca hasičov
mladých ľudí neláka
Na 17. zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Lučatín (OZ),
ktoré sa konalo 13. februára t. r.,
sa okrem starostu Mariána Píšiho,
hlavného kontrolóra Ing. Miloša
Strmeňa a troch občanov, zúčastnili
štyria poslanci (J. Kováčová,
P. Loučka, R. Riečan, M. Vojník).

OZ súhlasilo s vypracovaním geometrických plánov a cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu na miestne komunikácie do Sypáka a na Družstve a s geometrickým
plánom na miestnu komunikáciu v oblasti
na Hôrku. Poslanci spolu s vedením obce
však rozoberali ďalšie záležitosti a plány
súvisiace so životom jej obyvateľov. Ako
uviedol starosta: „V sobotu 13. mája organizuje u nás Mikroregión pod Pánskym
dielom turistický prechod pre seniorov. Požiadal som D. Rolincovú, aby vypracovala
nejaké ľahšie turistické trasy, ktoré budú
končiť na našom ihrisku. Je to akcia, ktorej
sa zúčastní 6-7 autobusov. Všetky výdavky,
najmä občerstvenie pre účastníkov, pričom

ľudia dostanú lístky na guláš, pivo alebo
malinovku, hradí mikroregión. My sa na
celej akcii budeme podieľať organizačne,
chcel by som Vás teda požiadať o pomoc.
Potrebujeme na to viac ľudí. Myslím si, že
by bolo dobré otvoriť aj bufet.“
Na zasadnutí OZ sa ďalej okrem iného
hovorilo aj o návrhoch riešenia problémov v miestnom školstve, ale aj v tunajšej Základnej organizácii Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ). Činnosť DHZ
momentálne maximálne stagnuje. Po skončení 5-ročných mandátov súčasného vedenia sa zatiaľ nenašiel nikto, kto by prevzal
funkciu veliteľa tejto organizácie. Ako za
DHZ informoval Peter Hraško, je ťažké
zohnať ochotných ľudí. Nehovoriac o tom,
že nemáme ani dobrovoľníkov, ktorí by sa
venovali práci s mládežou. Pritom hasiči v
minulosti patrili k aktívnym zložkám celého obecného diania. Je preto aj v záujme
vedenia obce pokúsiť sa o oživenie záujmu
pracovať v DHZ, predovšetkým už v radoch žiakov a dorastencov.
LZ

Ťažko vykúpená sloboda
(Dokončenie z 1. strany)
Počas oslobodzovania dediny predpoludním zapálili časť obce Kutina a ešte večer,
už oslobodenú obec, podpálili jej horný
koniec pomocou vystreľovania zápalných
mín. Hasiť pomáhali aj sovietski vojaci.
Hrozný bol pohľad na dohárajúce domy v
Kutine a vysoké plamene na hornom konci.
Následky tejto hroznej vojny boli v Lučatíne nesmierne veľké. Zhorelo 24 domov aj s
hospodárskymi staviskami. Celkom zostalo
zničených požiarmi a inými bojovými akciami 34 domov. O život prišli štyria občania našej obce a pri jej oslobodzovaní aj traja sovietski vojaci. Tak ako v živote človeka
sú dni, ktoré si navždy zapamätá, tak aj v
živote každého národa, mesta či dediny sú
obdobia a udalosti, ktoré sa natrvalo vryjú
do pamäti a sŕdc obyvateľov a zapíšu sa zlatými písmenami do histórie. Takouto dejin-

nou udalosťou v existencii Lučatína bolo,
a verím, aj zostane - jeho oslobodenie.
V týchto slobodných dňoch si môžeme
želať to, čo všetci ľudia potrebujú najviac,

Blahoželanie
Medzi ocenenými aj naša
bývalá pani učiteľka
Zlatica Frčová
Za výraznú angažovanosť v práci s
mládežou a ako jedna z najstarších na
podujatí prítomných členiek Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB) si Zlatica Frčová z Lučatína
odniesla ocenenie za svoju činnosť. Kyticu kvetov si prevzala na slávnostnom

stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v piatok
11. marca t. r. v zasadačke Okresného
úradu v Banskej Bystrici. Jeho organizátorom pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a Dňa učiteľov je už
tradične Oblastná organizácia SZPB v
Banskej Bystrici.
LZ

Pozvánky
8. apríl - Jarné tvorivé dielne

bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť,
politickú príslušnosť alebo náboženské vyznanie. Je to mier - všade vo svete, spokojnosť a trocha ľudského šťastia, na ktoré má
každý človek nárok.
Marián Píši
(Spomienková slávnosť
pri príležitosti oslobodenia
našej obce sa uskutočnila
popoludní 23. marca 2017
pred Obecným úradom v
Lučatíne za prítomnosti
starostu, členov Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a občanov. O
kultúrny program sa postarali žiaci Základnej školy v
Lučatíne.)

Pozývame všetkých na nevšedné zdobenie kraslíc, ručnú výrobu
vlastnej píšťalky, najkrajšieho veľkonočného zajaca, jarnej ikebany.
* * *

7. máj - Deň matiek

Kočovné divadlo Medzibrod divadelné predstavenie: S brokovnicou na manžela.
* * *

4. jún - MDD

Spoločne oslávime MDD s deťmi z
Mikroregiónu pod Panským dielom
na Fuggerovom dvore - Selce.
* * *

17. jún - Zájazd Modrý Kameň
Návšteva múzea bábok, koštovka
vín so sprievodným programom, individuálny výlet na kalváriu.
Kultúrna komisia OZ
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Sme tu, aby naša jeseň života nebola prázdna...
Zasa sme o rok starší a poniektorí
spomíname, čo sme v minulom roku
zažili, urobili. Šťastie, zdravie to sú slová, ktoré sú začiatkom roka
opakované, a to nielen v kruhu
rodiny, ale aj v kruhu ľudí,
s ktorými sa stretávame. Týmto Vám
prajem aj ja všetko dobré a ďakujem
za podporu, ktorú nám poskytujete
ako klubu dôchodcov.

Máme tu rok 2017 a otvárame ďalší program klubu „Lúčina“. Môžeme sa pochváliť
novými členmi - klub sa rozrástol o pár
„mladších“. Začali sme 9. januárom, kedy
sa stretli členovia výboru, aby sme pripravili štvrťročnú činnosť pre našich členov.
V popoludňajších hodinách 7. a 9. februára
sa naše ženičky klubu stretli na tradičných
páračkách starých mám. O pohostenie sa
postarala E. Hlinková, ktorá popárané pierko chystá svojím vnúčatám, aby boli ako
v perinke. Pri páraní sme si pospomínali
na dobu, keď sa páralo perie po domoch u
gazdiniek, ktoré chovali husi, kačky a dokonca morky, na tradičné zábavy a plesy
športu a rodákov. Chcem sa poďakovať za
vykúrenú miestnosť v obecnom úrade.
V piatok 24. februára pozval výbor klubu „Lúčina“ svojich členov na výročnú

schôdzu za rok 2016. Náš klub má 59 členov a účasť bola 54 členov. Sme radi, že
sa k nám pridali novočlenovia, mladší vekom a tiež, že z klubu dobrovoľne neodišiel nikto. Hlavným zámerom
našej činnosti je spestrenie
a spríjemnenie života po
produktívnom veku, na
dôchodku. Tešíme sa,
že starí rodičia prichádzajú s vnúčatami na
naše akcie, zúčastňujú sa
opekačiek a iných akcií,
ktoré organizujeme. Výročnú členskú schôdzu otvorila

Zdenka Slivková, správu o činnosti a plán
na rok 2017 prečítala predsedníčka klubu
Zorka Senková, o hospodárení informovala Anna Dianišková. Vo výbore nastala zmena, prijali
sme medzi nás nového člena. Starostovi
M. Píšimu ďakujeme za účasť a jeho
príhovor. Chcem
sa poďakovať aj
členom výboru za
spoluprácu a zabezpečenie pohostenia k výročnej schôdzi a tiež všetkým
členom klubu, lebo bez nich
by organizácia nebola. Po schôdzi nasledovala diskusia a výborné pohostenie.
Na tento rok máme veľa plánov a predsavzatí, ktoré by sme chceli zrealizovať.
Čakáme, že do našich radov prídu novodôchodcovia, ktorí budú mať záujem v
klube pracovať a stretávať sa, aby tá naša
jeseň života nebola prázdna, ale naplnená
spokojnosťou a aby sa z nás necítil nikto,
že je nepotrebný a osamelý.
(Pokračovanie na 8. strane)

Julo Kasa: Fašiangové vinšovačky
Fašiangy mám rád, lebo sú spojené so smiechom,
radosťou a veselosťou. Otvárajú priestor maškarám,
spevákom, muzikantom, tým, čo sa radi a čo iných radi
zabávajú. Súvisí to aj s odchodom zimy a návratom
slnka - slnovratu. Ako malé repetitórium zopár lučatínskych vinšovačiek o fašiangoch a o pôste, ktorý po nich
nasleduje.
l

l

Fašiangy, Turice, Veľka noc príde, kto nemá kožuška zima
mu bude. Ja nemám kožucha, len sa tak trasiem, dajte mi
slaniny, nech sa vypasiem. A tam hore na komíne, sedí kocúr
na slanine, choďte si ho odohnať, a nám kúsok odrezať. Ak
sa máte pozerať, pôjdeme si sami odrezať.
Na fašiangy výskal, v pôste bruchom stískal. Za fašiangami
pôst býva.

l
l

l

l
l
l

l

Keď fašiangy začínajú, len veselých vyberajú.
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, dievčatá plačú, že sa
nevyskáču.
Pred fašiangom: mladý, pekný, bohatý...; na fašiangy: trebárs krivý, alebo slepý; po fašiangoch: aký, taký, len aby
dáky bol.
Pôst nikoho neumoril a nikomu neublížil.
Ľahko je pohostiť hosťa v pôste.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia
klobásy. Tí čo nemajú čo piti a jesti, musia sa z domu do
domu po dedine pliesti.
Kde sa veľa pije, žerie, tam otvára nemoc dvere - kto chce
dlho živý byť, mal by málo jesť a piť.

4.
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Tradičný Lučatínsky ples 2017 aj v netradičnom
podaní Petra Svetlíka

„Som veľmi vďačný a veľmi hrdý, že tu
môžem byť. Ale zároveň aj prispieť svojim
spevom a príjemným slovom do programu
Vášho, ale aj môjho Lučatínskeho plesu pretože ja som, aj budem srdcom i dušou
Lučatínčan.“ To boli slová nášho rodáka a
operného speváka Petra Svetlíka, ktorý prijal
pozvanie a pri všetkých jeho povinnostiach
a aktivitách sa ujal moderovania a zároveň
aj hlavného programu na tohtoročnom
tradičnom Lučatínskom plese. Citujem: „Je
to milé, že tu vidím známe tváre priateľov,
rodiny a určite každý z nás tu tých tvárí vidí
niekoľko. Teším sa, že je to v duchu pohody,
dobrej zábavy a verím, že s nimi strávim
príjemné chvíle...“
Na otvorenie plesu Peter Svetlík zaspieval so svojimi kolegami a rodákmi zo
Slovenska, ktorí s ním pôsobia v Ostrave,
z opery La Traviata od Giuseppe Verdiho.
Prípitok - a tým slávnostne otvoril tradičný
Lučatínsky ples 2017. Do programu nám
zaradil náš „Peťo“ aj árie z Hrnčiarskeho
bálu, z opery, kde účinkuje, ktoré v nás
zanechali nezabudnuteľný zážitok, čomu
nasvedčoval aj dlhotrvajúci potlesk všetkých prítomných.
Keďže termín plesu bol v tesnej blízkosti
sviatku zaľúbených, tak aj výzdoba priesto-

teší, že zo šiestich obrázkov, štyri putovali
mimo Lučatína a tým aj zviditeľnili šikovnosť našich detí a ich pani učiteliek. Možno
ani netušíme, akí umelci nám
tu v našej malej dedinke
vyrastajú.
V dnešnej dobe,
pri množstve plesov, koncertov a
ostatných kultúrnych podujatí v
okolí, nie je vôbec
ľahké získať si priaznivcov a zároveň ich nesklamať, keď si vyberú práve to, ktoré organizujeme v Lučatíne. Viem, o čom hovorím,

rov bola ladená do srdiečok a v červenom
štýle, ktorým sme rozžiarili stoly a ostatné
priestory v kultúrnom dome. Témou nášho
programu bola odvaha v podaní troch mladých dievčat, ktoré nám predviedli ohňovú
šou, na ktorú sme pozerali so zatajeným dychom. Druhou témou programu bola dobročinnosť, a to v podobe dražby obrázkov,
ktoré ma napadlo zrealizovať, keď som v
lete počas nášho Dňa obce videla veľa známych, ktorí si kupovali diela detí z MŠ a ZŠ
v Lučatíne. Som veľmi rada a dúfam, že do
budúcna sa nám podarí vydražiť čoraz viac
a vo väčšej sume, aj keď takmer sto euro
nie je na začiatok vôbec zlé. Tým viac ma

a preto sa snažíme hoci len po druhýkrát
stále prísť s niečím novým, zaujímavým,
zábavným a obohacujúcim programom,
krásnym prostredím, vynikajúcim menu, a
v neposlednom rade zaujímavou a hodnotnou tombolou. Toto všetko je práca nie jedného ani dvoch ľudí. Hodiny a dni strávené
nad prípravou sa nedajú vyčísliť a niekedy
ani zrátať. Som šťastná, že mám tím ľudí,
ktorí mi v tom pomáhajú, za čo im veľmi
pekne ďakujem a teším sa na ďalší a určite
zaujímavý tradičný Lučanínsky ples v roku
2018.
(PS: Bolo to krásne zviditeľnenie Lučatína formou tradičného Lučatínskeho plesu.

Ďakujeme za skvelý zážitok - to sú slová
poetky Janky Chorvátovej a jej manžela
profesora Chorváta).
Poďakovanie sponzorom:
Obec Lučatín, starosta obce
Marian Píši, BAUtradeIN,
s.r.o., Autodoprava Salón Pavel, Nóbia, s.r.o.,
MVDr. Dušan Hanzel,
Reštaurácia Grajciar,
Baltxia, s.r.o., Kozmetika Just - Maťka Šramčíková, Kozmetika Manufaktúra,
Hudecová Janka, Invinum Ing. Mikušinec, Barzuz, s.r.o., Ranč Čelienec Ľubietová, Vrábeľ Pavel, Dobrík Dušan, Mikulová
Katarína, Ing. Spevák Peter, Ďurčík Peter,
Lux B. B., H.M.MONT Peter Hejduk, Luptáková Katarína - dekorácie, Bobáková Braňa
- dekorácie, Ing. Benko Milan, Riečanová
Hana, Verešová Martina, Bibi dekor.
Všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii, výzdobe, obsluhe a upratovaní:
Elenka Oravcová, Zorka Senková, Františka Majerová, Zuzana Majerová, Erika Kováčiková, Janka Ružinská, Pavla Jackuliaková,
Nikola Turčanová, Diana Šprláková, Katarína
Majerová, Vladimír Sauka, Peter Kán, Peter
Hejduk, Pavel Vrábel, Elenka Majerová, Katarína Ďurčíková, Dušan Lichý.
Veľká vďaka kultúrnej a školskej komisii: Silvia Jackuliaková, Ján Uhrík, Denisa
Turčanová, Monika Zemanová, Janka Hudecová.
Finančné vyúčtovanie
Príjmy:
Vstupné, tombola, drink bar
3114,- €
Výdavky: Propagácia, výzdoba, hudba, program, menu, bufet, darček, prenájom, ceny do
tomboly
2 849,41 €
Výťažok z plesu:
264,59 €
Dokúpenie pohárov
6,98 €
Korken flaša 1l
38,74 €
Výzdoba
31,42 €
Knižnica
20,00 €
Menovky
16,00 €
Peniaze v depozite OU:
151,45 €
(použitie - osadenie linky)
Dana Lichá,
predsedníčka kultúrnej komisie
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožuštek
kožúštek , zima mu bude...
Tohtoročná zima bola veru taká, na
akú sa patrí, poriadna. Vytešovali
sme sa s deťmi zo snehu, na ktorom
sme sa mohli lopárovať, hrali sme
sa s ním, naberali sme ho lopatkami
do vedierok a nadšene sme sledovali
rôzne útvary, ktoré nám vznikali.

Zima bola pre nás netradičná i tým, že
sme mohli chodiť na ľad k rodine Predajnianskej, ktorá mala na dvore hotový
zimný ľadový štadión. Ujo Ivan sa s nami
hral pri lopárovaní, keď sme sa začali šmýkať, tak sme skončili s lopárom na ľade.
Oboznamovali sme sa s ľadovou plochou,
učili sme sa kĺzať tak, aby sme nespadli.
Niektoré staršie deti ako Katka Riečanová,
Lukáško Kováč a Leika Slobodníková si
doniesli korčule a skúšali sa i korčuľovať.
To bolo radosti, keď sa s nami hrali aj školáci, ktorí okolo nás krúžili na korčuliach
a šmýkali sa na lopároch na ľade. Boli to
nezabudnuteľné zážitky, za čo sme veľmi
vďační Ivanovi Predajnianskemu.
Ako som uviedla v úvode, pred fašiangovým obdobím sme aj my s deťmi v ma-

terskej škole vyspevovali túto známu
pesničku. Vo februári sme sa vytešili na
karnevale, ktorý prišiel neuveriteľne rýchlo. Už ráno mali niektorí skryté karnevalové masky v skrinkách. Po obede sme si
rýchlo oddýchli a karneval sa mohol začať. V kultúrnom dome sme sa zmenili na
rôzne masky. Nechýbali princezné, pirát,
Batman, Angry birds. Súťažili rodičia aj
deti, ktorí namotávali papier okolo svojej
ratolesti, aby vytvorili múmiu. Zatancovali
sme si i s balónmi, balónový tanec, so stoličkami, stoličkový tanec. Bolo nám veselo
s dobrou hudbou, pri tanci, ale aj s dobrotami a sladkosťami, o ktoré sa postarali
šikovné mamičky.
V decembri k
nám prišlo divadielko s prosociálnymi prvkami, mohli
sme sa zahrať

s rôznymi zaujímavými hrami na rozvoj
myslenia, pamäte a fantázie. Keďže lásky
nikdy nie je dosť, tak sme si od ujov z divadielka vypočuli krásny príbeh.

V tomto školskom roku, v druhom
polroku, nás čaká ešte veľa pekných
zážitkov a akcií v materskej škole. Napríklad recitačná súťaž Bodkolienka a tak
isto aj v Hiadli, kde sa pôjdeme prezentovať s básničkami. Veľmi sa na ňu tešíme,
ako aj do knižnice v Lučatíne. Predsa múdrosti sa dozvedáme i z kníh, ktoré potrebujeme a učíme sa s nimi pekne zaobchádzať.
Aj o rôznom inom nám vie vždy s ochotou
porozprávať teta Elenka Oravcová.
V závere chcem vyjadriť poďakovanie
našim rodičom za ich pomoc a ochotu.
Zvlášť sponzorom - rodine Davidka Majera, ale aj mamičke Šarlotky Čiefovej z Ľubietovej, Ivanovi Predajnianskemu. Bronislave Bobákovej ďakujeme za aktivity v
prospech materskej školy.
Mgr. Monika Kobesová,
riaditeľka MŠ Lučatín
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Postrehy, návrhy a plány Iniciatívy rodičov

Na obecnom zastupiteľstve
13. februára t .r. vznikla diskusia
ku kvalite a osvete Základnej
a Materskej školy Lučatín. Týmto
by sme radi upovedomili verejnosť
ako aj predstaviteľov obce, že rada
školy má v kompetencii monitorovať
kvalitu výučby a osvetu školy
a škôlky a túto funkciu aj plní.

S poľutovaním však musíme konštatovať, že takáto forma prezentácie zo strany
obce bez možnosti diskusie a konfrontácie
s pedagógmi a rodičmi nie je férová. Rodičia a členovia rady školy mali zasadnutie
v januári 2017 k marketingovej stratégii na
zápis do základnej školy. Po diskusii sme
sa dohodli na niekoľkých uzneseniach ako
postupovať, čo nové priniesť a ako upútať
žiakov a rodičov (plagát, vývesná tabuľa,
otvorené vyučovacie hodiny pre predškolákov a ich rodičov, aktívne zapájanie
predškolákov a oboznámenie ich s priestorom a učiteľmi školy a vyučovaním hravou formou na „prváčikov“). Pedagógovia
už niekoľko rokov pracujú na socializácii
predškolákov z materskej školy, napríklad
školou v prírode, na ktorej sa zúčastňujú, a
spoločnými akciami organizovanými škôlkou a školou. Veríme, že sa nám spolu s
pedagógmi podarí upútať na zápis do ZŠ
Lučatín. Rozhodnutie je však vždy na rodičoch detí, a ak si aj dieťa umiestnia do
iného školského zariadenia, neznamená to,
že naša škola v niečom pochybela.
Ďakujeme kultúrnej komisii za možnosť
umiestniť krásne výrobky našich detí na
tradičnom Lučatínskom plese. Umelecké
diela vyrobené pani učiteľkami a deťmi
sa takto dražili po prvýkrát. Taktiež ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru a
účastníkom tradičnej lučatínskej zabíjačky
za podporu našej školy a škôlky formou finančnej zbierky počas tejto akcie.

Naše plány a vízie?

Na obecnom zastupiteľstve sme dostali
podporu predložiť finančnej komusii ná-

vrhy úprav školského dvora. Na vizuáloch
prestavby a úpravy dvora v okolí budovy
školy dopracovávame posledné úpravy
a následne predložíme naše návrhy. Radi
by sme dali do povedomia občanov, že v
prípade schválenia je táto budúca investícia prínosom pre všetkých občanov obce.
Školský dvor sa nezamyká a je otvorený
pre všetky naše deti. Veríme, že sa nám
podarí vytvoriť pekný priestor na oddych,
hru a šport pre všetkých, samozrejme, aj

na rôzne kultúrne akcie. Bola by to jediná pekná zelená komplexná plocha v obci,
ktorá však má veľmi veľa nedostatkov
(porušený plot a deti môžu prejsť k železničnému priecestiu, ošarpaná skladová
budova, ktorá pôsobí veľmi neesteticky, nedostatok zelene, šmykľavý povrch
kobercovej plochy, dolámané betónové
chodníky, atď). Investície do tohto priestoru budú určite prínosom a veríme, že za
pomoci obce vytvoríme pekný priestor pre
všetky generácie. Rodičia ZŠ a MŠ sa spolu s pedagógmi dohodli aj na jarnej brigáde na školskom dvore. Na rôzne milé doplnky pre deti vynakladáme vlastné zdroje
z predaja výrobkov a zo zbierky Iniciatívy
rodičov. Na veľké prestavby však potrebujeme veľkú podporu obce. V plánoch sú
nevyhnutné úpravy priestoru, ktoré súvisia
predovšetkým s bezpečnosťou a estetikou.
Návrh obsahuje varianty prestavby skladovej budovy, plot a plocha v okolí budovy,
dopadová plocha pri šmykľavke, strieška
nad pieskovisko.
Veríme, že sa pre tento projekt schvália
dostatočné finančné prostriedky, aby sme
tak prispeli k atraktivite našej obce a najmä
vytvorili pekný priestor pre nás všetkých.
Branislava Bobáková,
za Iniciatívu rodičov
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Zhodnotenie činnosti turistického klubu za minulý rok

Spoznali sme jaskyne, ale aj Vlkolínec
Rok 2016 zasa ubehol neskutočne
rýchlo a my sme hodnotili už našu
štvrtú turisticky pomerne dobrú
sezónu.

Počas nej vyrazilo 199 turistov (z toho
130 členov Klubu slovenských turistov v
Lučatíne), ale aj neorganizovaných priaznivcov turistiky, za poznávaním nových
miest do rôznych lokalít, aby sa oboznámili s ďalšími krásami našej prírody. Okruh
poznania sme vlani rozšírili o poznanie
jaskýň. V minulom roku to boli Gombasecká a Ochtinská aragonitová. Opäť sa
nám podarilo navštíviť miesto zapísané v
zozname kultúrneho dedičstva UNESCO

- Vlkolínec. Môžeme konštatovať, že z
naplánovaných 14 turistických akcií sa
nám podarilo uskutočniť takmer všetky
(aj keď niektoré v náhradnom termíne - na

Kope sme neboli na jar, ale v peknom jesennom počasí, neboli sme v romantických
Západných Tatrách - opäť nevyšlo počasie,
nahradili sme ich blízkou Ľubietovskou
Vysokou (skalou.) Rovnako sa neuskutočnil prekrásny Slovenský raj (Ľubo, čo-tak
vyskúšať si ho koncom roku v zimnom
období v zaujímavej nevšednej zamrznutej
prírode?). Ostatné akcie boli zorganizované v termíne podľa plánu a k spokojnosti
zúčastnených.
Tentokrát chceme vysloviť poďakovanie našej členke Dadke Rolincovej za celú
administratívnu činnosť, ktorú vykonáva
pre náš klub. Naša základňa má v súčasnosti 36 členov. Vy, ktorí
váhate pridať sa k nám,
urobte tak čím skôr, určite banovať nebudete.
Krásna príroda a príjemný kolektív je toho
zárukou. Do budúceho
obdobia chceme zapojiť
mladých turistov aj ako
vedúcich pre populárnu
cykloturistiku a možno využiť aj blížiacu sa
sezónu na pešie prechádzky.
Veľa krásnych zážitkov na turistických cestách a chodníkoch
v roku 2017 praje:
Klub slovenských turistov, Lučatín

7.

POZVÁNKA
Či si mladý, alebo v zrelom veku, či
si novým alebo pôvodným obyvateľom
Lučatína, ale cítiš, že by si mohol priložiť ruku k dielu príď

1. apríla 2017
o 9.00 hod. (sobota)
na úpravu:

ü Chodníka lásky - pre mladých, aby
počúvali trávu rásť.
ü Náučného chodníka - pre rodičov s
deťmi, aby sa drobce a škôlkári naučili
poznávať prírodu a jej obyvateľov.
ü Vychádzkového chodníka - pre venčenie štvornohých miláčikov.
ü Turistického chodníka - na odskúšanie si spôsobilosti terénu pred dlhšími túrami, alebo len tak.
ü Chodníka zdravia - pre všetkých
na udržanie si životnej sily a kondície
mimo smogu v lone prírody.
Chodník zahŕňa aj dve odpočívadlá
s možnosťou opekania si vlastných zásob, poskytuje výhľady nielen na našu
obec, ale aj na Ľupčiansky hrad týčiaci
sa nad Hronom a po obídení Skaly končí pri našom obľúbenom odpočívadle
po túrach v „lučatínskom“ Grajciari.
Stretneme sa nad lučatínskou Kutinou v sypáku.
Na všetkých sa tešia organizátori
z Klubu slovenských turistov, Lučatín.

Do ankety sa zapojila vyše polovica oslovených rodičov detí

Škola v Lučatíne má určite svoje opodstatnenie
Z dôvodu zistenia spätnej odozvy
na Základnú školu v Lučatíne, som
na Obecnom zastupiteľstve obce
Lučatín (OZ) navrhol realizáciu
anonymného dotazníka rodičom detí,
ktoré sa narodili v Lučatíne po roku
2003.

Za pomoci obecného úradu sme vyhodnotili zoznam 50 detí, ktorých sa to týkalo.
Z celkovo 50 odovzdaných dotazníkov sa
vrátilo 27 vypracovaných, z toho 5 dotazníkov boli prázdne = 54 % ľudí dotazník
odovzdalo.
Je veľmi pozitívne, že ľudia do dotazníka písali svoje postrehy a poznámky,
čo znamená, že im na škole záleží a má v
našej obci opodstatnenie. Viac ako 97 %
respondentov odpovedalo, že sú spokojní
s výučbou na škole, ako aj s jej materiálno-technickým zabezpečením. K otázke - či
ma škola nedostatky? - tu sa respondenti
zhodli 50 % na 50 % kladných aj zápor-

ných hodnotení, pretože asi každá škola
má nedostatky a úplný ideál zrejme neexistuje…
Na otazky aké „má naša škola pozitiva?” sa respondenti zhodli:
l
deti nemusia cestovať
l
rodinný prístup
l
milé učiteľky
l
škola je v obci, nie mimo
l
všetci sa poznajú.

K negatívam našej školy respondenti
poznamenali:
l
chýba kvalitný telocvik ako aj telocvičňa, chýbajú krúžky
l
chýba ZUŠ
l		škola sa zatvára skoro, pokiaľ sú rodičia ešte v práci a chodia domov po
16. hod.
l		viac sa snažiť, aby škola naďalej
fungovala z pohľadu učiteliek (proaktívnejší prístup)

l
l
l
l

zlepšiť komunikáciu obec - škola
jedna učiteľka vyučuje štyri ročníky
„jednotriedka“ nie je ideálna
škola bez výraznej koncepcie.

Z pohľadu vyhodnotenia dotazníka je
evidentné, že škola v Lučatíne má zmysel,
občania, ktorým deti chodili do školy, sú
spokojní a dali by sem svoje dieťa opäť.
Určite je potrebné zlepšiť prístup a komunikáciu obec - škola obojstranne, tiež vedeniu školy pripraviť koncepciu jej smerovania s výhľadom na najbližšie štyri roky.
Keďže detí v škole nie je veľa, bude veľmi
potrebné (určite nie jednoduché), nájsť
každý rok nemalé finančné prostriedky na
jej prevádzku.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým rodičom za spoluprácu pri vyplnení a odovzdaní dotazníka, tiež kolegovi - poslancovi
Petrovi Loučkovi s pomocou pri realizácii
tejto dotazníkovej ankety.
Mgr. Marek Vojník,
poslanec OZ
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Tradičné zvykoslovie v období Veľkej noci
Veľká noc je tzv. pohyblivý sviatok.
Jeho termín je odvodzovaný od splnu
mesiaca: Veľkonočná nedeľa je prvá
nedeľa po prvom splne mesiaca,
ktorý nasleduje po jarnej rovnodennosti. Štyridsať dní pred Veľkou
nocou sa končia fašiangy a prichádza Popolcová streda. Päťdesiat dní
po Veľkonočnej nedeli je stanovený
dátum Turíc.

Časť predkresťanských veľkonočných
obradov má svoje korene v histórii - v období, keď začiatok roka bol stotožňovaný
so začiatkom hospodárskych prác na jar.
Do tohto jarného obdobia patrili obrady,
ktoré mali zabezpečiť dobrú úrodu, zdravie ľudí i domácich zvierat, očistu chotára od zlých síl. Prostriedkami, pomocou
ktorých mali ľudia tieto ciele dosiahnuť,
boli zelené prútiky ako symbol začínajúceho života, vajíčka ako symbol plodnosti
i nepretržitosti života, ale aj oheň a voda
ako magicko-očistné prostriedky. Prívarky z mladej zeleniny, najviac zo žihľavy,
mali upevniť zdravie a silu - tak môžeme
nájsť pôvod konzumácie špenátu na Zelený štvrtok.
K veľkonočným sviatkom nevyhnutne patrili zelené konáriky. Ich svätenie zaviedla cirkev koncom
7. storočia. Rozvíjajúce sa
vŕbové prúty, ktoré v rôznych regiónoch Slovenska nazývame bahniatka, maňúšky, birky či mládniky, na Kvetnú nedeľu
svätí kňaz modlitbami, kadidlom
a svätenou vodou. Naši predkovia si

Nádherné veľkonočné
sviatky všetkým obyvateľom
želajú
starosta obce, poslanci a spolupracovníci
Obecného úradu v Lučatíne

po príchode z kostola zastokli posvätené konáriky za obrazy alebo za drevený
trám pod stropom, aby bol dom chránený
po celý rok pred bleskami. So Zeleným
štvrtok sa v tradíciách viazalo obradné
umývanie ľudí. K Veľkému piatku sa v
tradícii viažu početné zvyky súvisiace s
prvým výhonom dobytka na pašu. Ale aj
s prísnym pôstom. Biela sobota bola v
domácnostiach venovaná príprave obradných jedál. Varila sa údená šunka, ale aj
klobásy a huspenina. Masť z veľkonočnej
šunky naši predkovia odkladali
na liečenie rán. Vo viacerých oblastiach Slovenska pripravovali
jahňa, ktoré však bolo starožidovským veľkonočným rituálnym pokrmom a do európskych kultúr sa
dostalo prostredníctvom kresťanstva. Zajac ako symbol Veľkej noci
k nám zasa prenikol z germánskych

Zo života klubu seniorov „Lúčina“
(Dokončenie z 3. strany)
Možno sa zhodneme v tom, že tradícia
v našej obci v období fašiang je úspešná
vďaka našim občanom. Obdobie od

Troch kráľov do Popolcovej
stredy nazývame fašiangy.

Je to prechod medzi zimou a jarou. V
tomto období prevláda zábava, svadby,
zabíjačky, nadmerné pitie a jedenie s humorom. V našom klube sa začala príprava na toto obdobie chystaním masiek, aby
sme 18. februára v ranných hodinách spolu
s organizáciou požiarnikov otvorili symboliku fašiangového obdobia. Sprievod seniorov v maskách na čele s harmonikárom
Dankom spevom aj tancom prešiel hornou
časťou obce, obchod, krčmu, Dlhú, Mokraď, Kutinu, až o 14.30 hod. sa náš pochod
zastavil na školskom dvore pri zabíjačke.
Na obecnom úrade nás čakala naša gazdiná Zdenka, ktorá sa o nás postarala. Touto
cestou ďakujeme naším občanom za krásne
privítanie, pohostenie, odmenu, pridanie

sa do spevu a tanca. A nakoniec - vďaka
naším seniorom v maskách, ktorí v tomto
zrelom veku s humorom a spevom zvládli
v pohode pochod a najmä harmonikárovi
Dankovi, ktorý udával hlavný tón.
Blížia sa jarné sviatky:

Veľkonočné trojdnia.

Sú symbolom nového života, novosti,
zelene spojené s očistou. Budeme čistiť
svoje príbytky, záhrady, tak prispejme svojou prácou aj k očiste našej obce. Potešíme
sa, keď sa k nám pripojíte pri čistení železničnej stanice, obecného cintorína a okolia. Každá ruka je vítaná a tak privítajme
sviatky jari.
Veľká noc prináša zábavu. Veľká noc
prináša šťastie. Veľká noc prináša nekonečné požehnanie. Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari. Nech všetky tieto krásne
veci zavítajú aj do vašej rodiny a usídlia sa
tam počas celého roka.
Zorka Senková,
predsedníčka klubu „Lúčina“

území. Naši predkovia na Bielu sobotu z
bieleho kysnutého cesta piekli veľkonočný
biely koláč nazývaný v rôznych regiónoch
Slovenska ako paska, baba, mrváň, osuch,
beluš.
Kvetná nedeľa je hlavným veľkonočným sviatkom. Aj v minulosti patrila
najbližšej rodine a jej stretnutiu za slávnostným stolom. Stôl bol prikrytý čistým
obrusom, chlieb sa v tento deň zo stola
neodkladal, gazdiná v priebehu obeda
nevstávala od stola. Prvým chodom bolo
vajíčko, ktoré gazda rozdelil medzi všetkých prítomných.
Veľkonočný pondelok patril veľkonočným šibačkám a oblievačkám. Zmyslom šibačky aj oblievačky je želanie, aby
dievčence a ženy boli v nastávajúcom roku
také svieže, ako čerstvá voda a aby ich neboleli nohy, ktoré im mládenci vyšibali
mladým zeleným prútikom.

Recept na vitamínovú
jarnú polievku: PÓRKA
Ingrediencie: 3-5 ks pór, 3 lyžice
masla, 3 lyžice hlad. múky, 1 zeleninový bujon, 3 dcl kyslej smotany, 0,5
litr. mlieka, 1 žĺtok, čierne korenie, soľ,
petržlenová vnať, pažítka, 2-3 rožky.
Postup: Na jednej lyžici masla opražíme na kolieska pokrájaný pór, zalejeme ho vývarom z 1/2 bujona a dusíme
do mäkka. Zo zvyšného masla spravíme záprašku. Zalejeme zbytkom vývaru a vlejeme do polievky. Dochutíme
smotanou, žĺtok zmiešame s mliekom, pridáme koreniny podľa
chuti a nakoniec posypeme vnaťou a pažítkou. Na oleji opražíme pokrájané rožky,
ako krutony, ktoré si ľubovolne dáme
do taniera s polievkou.
Dobrú chuť vám želá Zorka!
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Zo života stolných tenistov

Čo je nové u „ping-pongistov“?
Je marec a stolnotenisová sezóna
pomaly vrcholí. Prvý aprílový týždeň
odohrá náš stolnotenisový oddiel svoj
posledný majstrovský zápas a sezóna
2016/2017 bude definitívne za nami.
Už teraz ju môžeme hodnotiť ako
vydarenú, keďže sa nám podarilo
naplniť všetky ciele, ktoré sme si na
začiatku sezóny stanovili.

„A“ mužstvo si pár kôl pred koncom súťaže udržuje stabilne 2. miesto vo 4. lige
majstrovstiev kraja, keď v celom priebehu
utŕžilo jedinú prehru v celej súťaži hneď v
prvom kole na pôde stolnotenisového klubu STK Vyhne. S týmto súperom sme sa
stretli v januári v prvom odvetnom kole
na domácej pôde a boli sme rozhodnutí
im túto jedinú prehru vrátiť a zabojovať o
prvé miesto tabuľky. V dramatickom zápase, ktorý bol ozdobou celej súťaže a hral
sa pred vynikajúcou diváckou kulisou vo
fantastickej atmosfére si obidve mužstvá
nič nedarovali a všetci hráči bojovali až
do poslednej loptičky. Nakoniec sa zrodila zaslúžená remíza 9:9. Súperom z Vyhní
blahoželáme k 1. miestu v tabuľke.
„B“ mužstvo si v 5. lige majstrovstiev
okresu BB a BR počína taktiež veľmi dobre. Po polovici súťaže boli na 8. mieste, čo
bol výborný výsledok, vzhľadom na to, že
hrajú o súťaž vyššie ako v minulom ročníku. Je to zásluha mladých hráčov, musím
vyzdvihnúť najmä Sama Hrušku, ktorý sa
v 5. lige rozohral k vynikajúcim výkonom

a darí sa mu bodovať aj za „A“-čko v krajskej súťaži. Pochvalu si však zaslúžia aj
obidvaja Patrášovci spolu s Mirom Kánom,
ktorí odohrali väčšinu zápasov a spočíva na
nich najväčšia zodpovednosť za výsledky
„B“ mužstva.
„C“ družstvo hrá v tejto sezóne v trochu pozmenenej zostave, nakoľko okrem
Mira, Paťa a Heni Hruškovcov pravidelne
nastupujú za „C“-čko aj Peter Heyduk, Peter Hraško a Paľo Vrábeľ. Ich hra sa zápas
od zápasu zlepšuje, no najväčšie problémy
robí vyrovnanosť výkonov. Každý jeden z
nich je schopný jeden deň poraziť výborného hráča a na ďalší týždeň prehrať s hráčom podpriemerným. Musíme popracovať,
pričom nemyslím len hráčov „C“-čka, ale
najmä na psychickej príprave, odolávaniu
nervozity počas zápasov a udržaní si stabilne vysokého herného štandardu počas
dlhšieho obdobia. Veľká zásluha okrem
hráčov patrí OÚ v Lučatíne a predstaviteľom obce. Osobitne sa chcem poďakovať
Dane Lichej za jej ochotu a trpezlivosť,
ktorú s nami má, aj za ústretovosť pri organizovaní rôznych našich turnajov alebo zápasov. Verím, že dobrá komunikácia bude
pokračovať aj naďalej a že plody našej spolupráce budú prospešné pre celú obec.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým našim fanúšikom, ktorí nám držali
palce počas celej sezóny.
Peter Kán,
predseda stolnotenisového oddielu

9.

Julo Kasa: Športforizmy
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Aj
amatérski
hráči môžu podávať
profesionálne výkony. A naopak.
Po pravidelnej konzumácii piva sa futbalista stáva rýchlo
ležiakom.
Recept na ozdravenie lučatínskeho
futbalu netreba hľadať v lekárni.
Futbalisti na ihrisku by mali hrať,
nie mudrovať a rečniť.
Víťazi pijú od radosti, porazení
od žiaľu, tí, čo remizujú, pijú rovnako.
Aký je rozdiel medzi autom a rohom? Aut sa hádže, roh sa kope.
Nová dohoda medzi divákmi a futbalistami, obidve strany si nebudú v
tomto roku nič dlžné.
Vo futbale vyhráva viac ten, kto
okrem svalov používa aj rozum.
Porazeným česť, víťazom peniaze a
body. Aj v športe, ako všade, vždy
ide o peniaze.
Peniaze nie sú ani v športe zďaleka
všetko, zblízka však hej.
Šport a futbal zvlášť je zábava, jeho
aktéri by mali hlavne zabávať. Seba
aj iných.

Ján Šutka: Tak začínali (roky 1996/97)

Zaslúžený postup našich do II. triedy
V súťažiach futbalového ročníka
1996/97 hralo v I. triede 14 mužstiev,
v II. triede 12 a v dvoch tretích
triedach 17. Spolu 43 mužstiev
okresu Banská Bystrica.

Lučatín bol zaradený v III. triede do „A“
skupiny. Kostru mužstva tvorilo 15 hráčov
z Lučatína. Skúseného Petra Šišiaka,
Róberta Majera a Dušana Lakomčíka
dopĺňali mladší nádejní chlapci - Rastislav
Majer, Miroslav Hruška, Jozef Hlinka,
Martin Barta, Patrik Fraňo, Ľubomír
Hruška, Miroslav Majer, Ivan Hruška,
Miroslav Turčan, Michal Chovan, Martin
Lupták a Roman Gebauer.
Po doplnení o Reného Virága, Mariana
Adamoviča, Petra Chriaštela a Martina
Adamoviča zo Slovenskej Ľupče, vytvorili
mladé, ale silné a perspektívne mužstvo.
Svojich súperov jasne prevýšili a súťaž
vyhrali. Práca s mládežou v Lučatíne
priniesla ovocie. Bude však záležať na

nich, ako spolu s funkcionármi klubu
vstúpia do novej sezóny. V II. triede na

nich čakajú silnejší súperi - Medzibrod,
Šálková, Hronec, Jasenie a ďalší.

V športových futbalových triedach pri ZŠ v Slovenskej Ľupči vyrastali pod vedením trénerov Jána Šutku a Jána Majera ďalší chlapci z Lučatína - Ján Sedliak, Ján Majer, Tomáš
Hlinka, Martin Lakomčík, Michal Hruška, Marian Melko a Matej Mokroš. Hrali za starších
žiakov v III. lige.

l

10. LUČATÍNSKE ZVESTI

31. marec 2017
ŠPORT

Futbalisti sú odhodlaní zabojovať Športový mariáš
Jarná časť okresnej
futbalovej ligy sa začala
25. marca 2017. FK
Mladosť Lučatín skončil
po jesennej časti v II. triede
skupiny „A“ na druhom mieste za
FK Povrazník, so stratou 5 bodov.

Naši chlapci idú do jarnej časti s odhodlaním zmazať toto manko a vybojovať
si návrat do I. triedy. Jarnú prípravu sme
začali tréningami v telocvični v Brusne,
ako aj prípravnými zápasmi napr. so Slovenskou Ľupčou (5:5) a Nemeckou (4:4).
Výbor urobil určité zmeny v kádri. Za

Rozpis zápasov:
16K
17K
18K
20K
21K
29K
22K
30K
23K
24K
25K
26K
27K
28K

25. 03. 2017
02. 04. 2017
09. 04. 2017
22. 04. 2017
29. 04. 2017
01. 05. 2017
06. 05. 2017
08. 05. 2017
14. 05. 2017
21. 05. 2017
27. 05. 2017
04. 06. 2017
10. 06. 2017
17. 06. 2017

-

15:00 h		
15:30 h		
15:30 h		
16:00 h		
16:00 h		
16:30 h		
16:30 h
16:30 h		
16:30 h		
17:00 h		
17:00 h		
17:00 h		
17:00 h		
17:30 h		

trénera mužstva vymenoval Mareka Sedliaka. Mužstvo posilnili: Vladimír Kosec z
Podkoníc, z Medzibrodu prišli Dušan Vaník a Lukáč Haviar. Na jarné hosťovanie
odišiel do Medzibrodu Miško Sedliak.
Naše mužstvo začalo súťaž 25. marca
zápasom v Horných Pršanoch. Teraz už
záleží na chlapcoch, či sa ich odhodlanie
vrátiť sa do I. triedy podarí. Dúfam, že aj
vy, futbaloví fanúšikovia, ich prídete podporiť nielen na domáce, ale aj vonkajšie
zápasy. Držme im palce. Športu zdar a futbalu zvlášť!
Peter Loučka,
predseda FK Mladosť Lučatín

TJ Iskra Horné Pršany (A) - TJ Mladosť Lučatín
TJ Mladosť Lučatín - ŠK Zornička Riečka
TJ Družstevník Mičiná - TJ Mladosť Lučatín
TJ Slovan Malachov - TJ Mladosť Lučatín
TJ Mladosť Lučatín - OZ Králická Tiesňava
TJ Hronsek - TJ Mladosť Lučatín
FK - Baník Ľubietová - TJ Mladosť Lučatín
TJ Mladosť Lučatín - TJ - Družstevník Strelníky
TJ Mladosť Lučatín - TJ Slovan Tajov
TJ Partizán Hiadeľ - TJ Mladosť Lučatín
TJ Mladosť Lučatín - TJ Družstevník Dúbravica
ŠK Sokol FO Staré Hory - TJ Mladosť Lučatín
ŠK Selce (B) - TJ Mladosť Lučatín
TJ Mladosť Lučatín - TJ Tatran Harmanec

Piate kolo jarnej časti súťaže
jednotlivcov vyhral Ján Šutka
z Lučatína. Na druhom mieste skončil Michael Odráška
z K-klubu a tretí bol Risto
Christov z Fončordy Banská
Bystrica.

V súťaži celkovo štartuje 70 hráčov
zo siedmich mariášových klubov. Dve
kolá pred koncom súťaže družstiev viedol Lučtínsky mariášový klub (LMK),
za ktorý hrajú Jozef Pejko, Dušan Štefančík, Pavol Galata, Ján Duda, Ján Košík a Ján Šutka.
Poradie družstiev:
1. LMK Lučatín, 2. MK Pohronie,
3. K-klub Banská Bystrica, 4. Globus
Zvolen, 5. Fončorda Banská Bystrica,
6. Tri Duby Sliač, 7. Ohnivko Banská
Bystrica
Poradie jednotlivcov :
1. Pavol Ris, 2. Marian Rozinaj, 3.
Risto Christov, 4. Stanislav Lupták, 5.
Jozef Pejko, 6. Dušan Štefančík, 7. Ján
Kubuš, 8. Dušan Ondrejka, 9. Pavol
Galata, 10. Peter Martin
LMK

Lučatínska 11 si v sobotu 24. júna 2017 napíše už 6. ročník

Znovu sa stretneme na futbalovom ihrisku

Ide o čoraz viac populárne
bežecké podujatie, a to nielen
v rámci nášho regiónu. Pripomeňme si, že vlaňajšieho 5.
ročníka sa zúčastnilo až 672 pretekárov.
Nejde pritom len o športové podujatie.
Vďaka organizátorom a všetkým tým, ktorí
sa zapájajú do jeho úspešného priebehu,
má pre celú obec i spoločensko-kultúrny
rozmer. Veď Lučatínskou 11 žije celá naša
dedina. Takže - aj tento rok - stretneme sa
na futbalovom ihrisku v Lučatíne v sobotu
24. júna na už jej 6. ročníku. Vopred ďakujeme za akúkoľvek podporu, a samozrejme, za účasť. Pozvánka platí pre všetkých
bez rozdielu veku. Nielen športovcov, ale
aj diváckú verejnosť.

24. júna 2017 (sobota)

10,50 km Cestný beh: Lučatín - Slov.
Ľupča a späť
l Štafetový beh dvojíc 2 x 5,25 km: Lučatín - Slov. Ľupča, Slov. Ľupča - Lučatín
l

Usporiadateľ:
Občianské združenie „Zdravie v pohybe Lučatín“ v spolupráci s obcami Lučatín
a Slov. Ľupča, MŠVVaŠ, Marathon BB,
TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica.

Sponzori a partneri:

Štart:

Sponzori

Hlavný sponzor

• 9.30 hod. - Beh chrústov - 300 m 		
(ihrisko TJ Mladosť Lučatín)
• 9.35 hod. - Beh žiakov - 1400 m 		
(ihrisko TJ Mladosť Lučatín)
• 9.50 hod. - Odchod autobusu s II. štafetármi do Slov. Ľupče na štafetovú odovzdávku
• 10.00 hod. - Štart hlavnej kategórie spolu so štafetovým behom
(ihrisko TJ Mladosť Lučatín)
Registrácia a prezencia:
• registrácia a prezencia - sobota 24. 6.
2017 od 8.00 hod. do 9.00 hod. detské
behy, do 9.30 hod. hlavná kategória
(ihrisko TJ Mladosť Lučatín)
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Bodka na záver
Lučatínski futbalisti, na jar s elánom
do toho, nebojte sa nikoho, porazíte
každého!
JK

