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POZVÁNKA

Deň obce Lučatín
Sobota 27. augusta 2016

PROGRAM:
10.00 hod.
OTVORENIE HIER
PRE NAJMENŠÍCH
* Streľba laserove zbrane
* Nafukovací, skákací hrad
* Maľovanie na tvár
* Fitnes jumping
* Hasiči ukážka
12.00 hod.
LUČATÍNSKA GRILOVAČKA
Súťaž v grilovaní bravčového
rebierka na drevenom uhlí na
vlastnom grile.
Pravidlá:
* Štartovné 5 €
* 45 minút čas na prípravu
(v rátane založenia ohniska)
* 3-členné mužstvo
* Degustácia
* Vyhodnotenie najkrajšieho taniera
* Vyhlásenie víťazov
Poskytneme 1kg suroviny, drevené
uhlie, doping povolený.
Záujemci o súťaž prosím zaregistrovať sa do 22. augusta 2016 na
tel. č.: 0917 563 701 - Dana Lichá
15.00 hod.
HLAVNÝ PROGRAM
* Moderátor: Ivo Hlaváček
* Vystúpenie detí MŠ a ZŠ
* Klub dôchodcov Lúčina
* FS PODPOLANEC Detva
* EXELENT kapela
* DJ – zábava
Počas celého dňa veľa predajných
stánkov:
* Ovčia žinčica, syr
* Domáce tvarožníky
* Sladkosti, perníky, medovina
* Drevorezba
* Suveníry
* Bufet - nealko, pivo, víno, káva
* Vynikajúci poľovnícky,
hovädzí a mexický guľáš, langoše

Srdečne Vás pozývame!

Oslava pre deti a s deťmi
Kým vlani som pri príležitosti MDD
napísal svoj článok v LZ ,,Chodník
pre deti ostal bez detí“, tento rok
to bolo presne naopak. Chodník
pre zdravie bol plný detí a aj
dospelých tak ako vo svojej
4-ročnej existencii ešte
nikdy.

Pre mňa osobne a pre celý
kolektív, ktorý sa na jeho
tvorbe podieľa, je to najväčšia odmena za vykonanú prácu. Za čas a sily, ktoré
sme venovali tvorbe a oprave
tohto chodníka po kalamite. Nie
všetko je už urobené, dokončiť treba
ešte kopáčske práce, informačné tabule,
atď. Organizácia brigád sa neosvedčila,
každý radšej robí na svojom ako na cudzom. Málo nás je tých, ktorí sa dokážeme
uvoľniť zo svojich domácich povinností.

Príhovor
Vážení spoluobčania,
je tu opäť čas dovoleniek, prázdnin
a stretnutí sa s priateľmi, kedy chce každý z nás načerpať nové sily a zážitky
z horúceho leta.
Deti sa isto tešia na prázdniny, ktoré
vďaka rozumnému rozhodnutiu o zachovaní našej ZŠ budú o to krajšie a veselšie, k čomu prispeje aj vylepšenie
nášho kúpaliska (protipožiarnej nádrže)
v Kutine. Vymenili sme vypúšťacie ventily vďaka Rasťovi Majerovi a Ivanovi

Že to však nie je zbytočná, márna robota
svedčí aj vysoká účasť a radosť detí a ich
rodičov na tohtoročnom Medzinárodnom
dni detí. Poďakovanie patrí kultúrnej komisii pod vedením Dany Lichej.
Chcem vyjadriť radosť nad
tým, že chodník objavili
deti, ktoré získajú vzťah k
prírode a budú ho navštevovať aj mimo MDD.
PS: Okrem súčasného, viac pasívneho programu navrhujem viac
pohybových aktivít pre deti
- lezenie, hádzanie, šplhanie,
triafanie na trase chodníka, nielen v Grajciari. Deti majú radšej súťaže a
tých, ktorí sa s nimi hrajú, ako tých, čo ich
sladkosťami chovajú.
Julo Kasa
(Fotomontáž z Dňa detí na 4. strane)
Predajnianskému, zmenili sme trasu napúšťania kúpaliska (bude sa rýchlejšie
napúšťať), vykonali sme opravu stien
a dna, obnovili náter. Pevne verím, že
táto námaha prispeje k využitiu voľného
času našim deťom. Zároveň upozorňujem, že kúpanie je na vlastnú zodpovednosť, pretože nie je zabezpečený žiadny
dozor pri kúpaní. Preto je potrebné nenechávať deti bez vášho dozoru.
Prajem Vám všetkým krásne prežitie
leta, aby ste sa z dovoleniek vrátili zdraví
a oddýchnutí.
Marián Píši, starosta obce
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Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

Záverečný účet schválený bez výhrad
Na 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lučatín (OZ), ktoré sa konalo
13. júna t. r., poslanci vzali na vedomie informácie starostu Mariána Píšiho a správu
hlavného kontrolóra obce. OZ ďalej skonštatovalo, že uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí sa plnia priebežne.
Poslanci zároveň schválili: - Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
obce Lučatín za rok 2015 bez výhrad, Prevod finančných prostriedkov na účet
rezervného fondu obce vo výške 10%
z prebytku hospodárenia za rok 2015, t.j.
vo výške 242,23 eur, - Prevod finančných

prostriedkov z prebytku hospodárenia za
rok 2015 vo výške 2 018,09 eur do peňažných fondov obce, - Individuálnu účtovnú
uzávierku obce zostavenú k 31. 12. 2015
bez výhrad, - Zúčtovanie výsledku hospodárenia obce za rok 2015 – stratu vo výške 10 641,54 eur na účet: nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Ďalej OZ schválilo „Zásady hospodárenia
s majetkom obce Lučatín“, text do kroniky obce za rok 2015 a návrh na uznesenie
č. 28. OZ sa okrem starostu, hlavného kontrolóra a zapisovateľky zúčastnili štyria
poslanci a jeden obyvateľ obce.

Ocenenie pre „Lučatín v premenách času“

Koncom novembra minulého roku sme
slávnostne uviedli do života 250-stranovú reprezentačnú knihu pod názvom
„Lučatín v premenách času“. Na
podnet predstaviteľov našej obce na
čele so starostom Mariánom Píšim
sa na nej podieľal jej autor PeadDr.
Pavel Hronček, PhD., a kolektív. Po niekoľkomesačnej práce

všetkých zainteresovaných vznikla monografia, odkrývajúca bohatú históriu
obyvateľov stáročia žijúcich na
brehoch rieky Hron a pod tamojším najvyšším vrchom Kopa.
Publikácia, ktorá zdobí knižnice
nielen našich občanov, ale aj rodákov Lučatína roztrúsených po svete, sa s kladným ohlasom stretla aj
v odborných kruhoch. Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica jej v súťaži Najkrajšia kniha
a propagačný materiál za rok 2015 udelili
1. miesto v kategórii knihy (knihy o
obci - monografické publikácie). Ocenenie prevzali náš starosta Marián Píši a
autor knihy Pavel Hronček (na foto v strede).

Na Lučatínskej 11 celkovo štartovalo 672 pretekárov

Naša obec v centre športového diania

Posledná júnová sobota tohto roku
(25. 6.) opäť patrila bežeckému
športu. Občianske združenie Zdravie
v pohybe Lučatín zorganizovalo už
5. ročník Lučatínskej 11.
Preteky odštartovali zástupcovia Svetielka nádeje - centra
pomoci malým onkologickým pacientom. Aj tento
rok chceme, aby naše
podujatie nieslo odkaz.
Tým je, že pomáhame
chorým detičkám, ktoré to potrebujú. Práve
v spolupráci so skvelými
„svetielkáčmi“ sa nám to darí.
Aj tento rok odovzdáme výťažok
z akcie práve im.
Naše bežecké podujatie je čoraz
viac populárne nie len v našom
regióne. Svedčí o tom rekordná
účasť, až 672 pretekárov. V obci

nás býva 660 obyvateľov, takže sme o
12 bežcov prekonali počet obyvateľov
v Lučatíne! Preteky sprevádzala opäť
vysoká horúčava (34°C). Záchranári na
trati mali plné ruky práce. Aj napriek
viacerým občerstvovacím staniciam a
ľupčianskej hasičskej studenej sprchy,
malo problémy s dehydratáciou viacero bežcov.
(Pokračovanie na 8. strane)

Spomíname
Za našim rodákom
a kolegom
Zdenkom Filipom
Patril k zakladajúcim členom
Lučatínskych
zvestí a����������
k �������
ich prvým pravidelným
dopisovateľom.
Bol jedným z nás,
ale predovšetkým
bol – srdcom
a dušou Lučatínčanom. Jeho autorské články, uverejňované v Lučatínskych zvestiach pod nadtitulkom „Čriepky z histórie Lučatína“
čerpali podstatné fakty z bohatého
archívneho materiálu Zdenka Filipa.
Zdenko Filip, ktorý sa narodil 21. augusta 1931 v Lučatíne, nás už navždy
opustil. Počas svojho aktívneho života
sa okrem svojej profesionálnej kariéry
plne angažoval aj v spoločenskom živote v obci, kde pracoval v������������
 �����������
obecnom zastupiteľstve. Svoju profesionalitu preukázal vo funkcii kronikára pri obecnom
úrade, kde jeho dlhoročné skúsenosti
boli premietnuté a využité aj pri vydávaní monografie o našej obci „Lučatín
v premenách času“. Dlhé roky sa venoval zbieraniu archívnych záznamov
a fotodokumentácie o našej obci po celom Slovenku.
Bol aktívnym športovcom, venoval
sa najmä lyžovaniu a turistike, k čomu
viedol aj miestnu mládež. Angažoval
sa a bol členom Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. Ďalej bol
členom klubu dôchodcov Lúčina, kde
sa rád stretával so svojimi vrstovníkmi.
Bol aj členom výboru urbárskeho spoločenstva.
Napriek tomu, že sa v roku 1999 presťahoval do Penziónu Jeseň v Banskej
Bystrici, do svojej rodnej obce sa veľmi
rád a neustále vracal. S jeho menom, s
jeho prácou bola spojená vždy láska k
životu, láska k svojim najbližším, láska
k ľuďom. A tento jeho úprimný ľudský
vzťah zostáva živý.
Česť jeho pamiatke!

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našho drahého

Ing. Daniela Majera,

ktorý nás opustil 21. júna 2016.
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“
Symbol zimy dole
Kutinským potokom
Pomocnú ruku sme podali v piatok
11. marca pri organizovaní rozlúčky
so zimným obdobím pálením
Moreny. Členky z klubu seniorov
Lúčina pomohli detičkám zo škôlky
i zo základnej školy, v sprievode
so spevom aj s naším harmonikárom
Dankom.

hrabali, čo sa dalo, pozametali. Myslím
si, že sme touto akciou skrášlili aspoň načas vstup do stanice, aj do našej obce Lučatín.

Šachtičky - Selce:
Fuggerov dvor, Čachovo
Človek nikdy nie je dosť starý na
to, aby nemohol začať s turistikou.
Každý si tak môže výrazne ovplyvniť
kvalitu staroby a života.
Do Kutinského potoka horiaca Morena
za sprievodného slova Zorky Senkovej a
zmiešaného spevu padla, a tak s ňou odplávala zima a všetko zlé. Gratulujem Danke
Lichej za krásnu organizáciu v tento deň,
za pohostenie praženicou s����������������
 ���������������
pažítkou - symbolom jari.
„Morena, Morena do vody hodená,
plávaj si len v šíri kraj, jar a leto nám tu
zanechaj...!“

V posledný aprílový deň sme sa tešili
na známych pri stretnutí seniorov nášho
regiónu „Pod Panským dielom“. Tentokrát
to bol smer: Šachtičky - Selce: Fuggerov
dvor, Čachovo. Tradične sa tohto pochodu
zúčastňujú aj členovia lučatínskeho klubu
Lúčina. Našich 19 dôchodcov obdivova-

Železničná stanica pod
drobnohľadom seniorov
Jar otvorila svoje brány zeleňou
a kvetmi, ale aj začatím jarných
„očistných“ prác. Mestá a dediny sa
rozzelenali nielen prácou prírody, ale
aj prácou ľudí, ktorí cítia lásku ku
svojmu domovu.
Lučatínski seniori sa zúčastnili na
tradičnej brigáde skrášľovania železničnej
stanice 14. marca t. r. popoludní, ktorá bola
po zimnom období znečistená. Po skončení brigády okolie jej nástupišťa, kontajnerov a upravené lúky hovorili o šikovných
ochotných rukách sedemnástich mužov a
žien nášho klubu Lúčina, ktorí sa brigády
zúčastnili. Čierna skládka išla do pripravených kontajnerov. Terén okolo sme vy-

lo okolitú prírodu, farmu zvierat, Fuggerov dvor a zakončením bol chutný guláš
a pivko v Čachove. Stretnutie seniorov
iných dedín, spev, nálada - vynikajúce
prežitý slnečný deň. Boli tam aj účastníci
s barličkami a francúzskymi paličkami.
Zistili sme, že seniori si vedia naplniť
svoje túžby, vedia sa na život pozerať
s optimizmom, vyriešiť problémy, ktorých
v našom veku nie je málo. Takže je pravdou, v zdravom tele zdravý duch, v peknom speve, dobré srdce.

Thurzove dni
na Oravskom hrade
Vďaka kultúrnej komisie
pri Obecnom zastupiteľstve
obce Lučatín sme sa zúčastnili
autobusového zájazdu do Oravského
podzámku - Thurzovských dni pri
príležitosti 500 rokov od narodenia
hradného pána Thurzu.
Osemnásť seniorov so svojimi vnúčatami prežilo výnimočne krásny a historicky
zaujímavý deň v tejto oblasti. Impozantný
sprievod Thurzovskej rodiny, kostýmy, bohoslužby, nádvorie hradu plné zbrojnošov,
dobové remeslá s ukážkami ako naozaj,
dokonca dobové jedlá ako placka s medom. Prehliadka Oravského hradu a uká��
žka divadelných scén z ������������������
doby spred 500 rokov. Krásne koče rôznych farieb, zanechali
v nás zážitok, ktorý sme dvojnásobne prežívali s našimi vnúčatami. A vlastne tam
v kruhu dôchodcov rôzneho veku (Anka
Kvietková alebo Elenka Oravcová) sme
zistili, že v každom veku sa môžeme tešiť
z prežitého dňa, pretože roky nemôžu byť
prekážkou. Kto chce, vie ako naplniť čas a
byť aktívny vo všetkých smeroch života.
Veď čas plynie neúprosne a rýchlo.
Týmto by som chcela v mene seniorov
vyjadriť poďakovanie kultúrnej komisii,
najmä Danke Lichej.
(Pokračovanie na 5. strane)
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Veselo, vážne, ale aj s pocitom zodpovednosti

Naša materská škola (MŠ)
absolvovala za posledný štvrťrok
niekoľko akcií, či už súťažného
charakteru, alebo s cieľom zveľadiť
svoje okolie v Lučatíne.

V marci sme sa zúčastnili recitačnej
a speváckej súťaže v Hiadli, na ktorej
každé dieťa vystúpilo s piesňou alebo
básničkou. Všetci zvládli vystúpenie na
jednotku a bez akejkoľvek trémy. Súťažili
naše deti z Lučatína a deti z MŠ z Hiadľa.
Z oboch MŠ postúpili dve do ďalšieho
kola, ktoré sa konalo v Slovenskej Ľupči.
Tam sa prezentovali všetky MŠ z blízkeho okolia, a konkurencia bola teda
naozaj silná. Napriek tomu dve
naše účinkujúce Katka Riečanová
a Viktorka Hudecová to zvládli
bravúrne a získali sme aj 2. miesto
v kategórii spev zásluhou Viktorky Hudecovej. Obe dievčatá boli ocenené už len za
odvahu a krásne vystúpenie.
V lučatínskej knižnici nás bývalá pani
učiteľka, teta Elenka Oravcová oboznámila s knižničným poriadkom, porozprávala
a ukázala deťom knižnicu, za čo sme jej
veľmi vďační.
Najkrajšia práca s�������������������
 ������������������
detičkami, s pocitom veľkej zodpovednosti, bola činnosť
v rámci zveľaďovania okolia našej obce,
a to konkrétne výsadba kvetín v spolupráci
so žiakmi ZŠ. Kvetiny sa vysádzali okolo
Víly na námestí a na konečnú dekoráciu
sa použil prírodný materiál. Okrem tohto miesta nasledovala výsadba kvetín aj
v areáli MŠ v spolupráci s rodičmi, kde
vznikla krásna plocha plná kvetín, kríkov,
dozdobená pníkmi pre deti. V budúcnosti
plánujeme ďalšie estetické úpravy v našom
areáli. Touto cestou sa chceme poďakovať
(Dokončenie z 3. strany)
Bol to pozoruhodný výlet do stredovekého
baroka. Ďakujeme za ochotu, že sa postarala nielen o nás, ale aj o naše vnúčatá a nás
nechala oddychovať pri prehliadke hradu...

Seniorská „opekačka“

Hoci plánovaný termín nám nevyšiel
pre počasie, v pondelok 23.mája sme
to vyhrali a počasie nám prialo - deň
ako stvorený na našu „opekačku“.
Občerstvenie bolo nakúpené, šup s ním
do káry, ražne tiež, a kráčanie Kutinou
nám išlo rýchlejšie pri predstave na dobre
opečené klobásky a slaninky. Julko Kasa
nám okolie ohniska pripravil tak, aby sme
nestúpali po tráve, na začiatok sme si zaspievali a kým naša mužská časť opekala,
tá ženská si poklebetila aj o prípravách
na Deň obce, o spevokole a o detičkách
a ich sviatku MDD. Prišla nás pozrieť aj

za iniciatívu a skvelú organizáciu Bronislave Bobákovej a všetkým rodičom, zvlášť šikovnému
ockovi Alešovi Hudecovi za pílenie dreva
a dozdobenie kvetinovej záhrady.
V máji sme si pripravili s deťmi program a darčeky ku D����������������������
ňu matiek. �����������
V sále kultúrneho domu detičky recitovali básničky
a spievali piesne svojim najbližším. Na záver každá
mamička dostala darček, ktorý vyrobili samotné deti.
V�������������
máji sme
�������
absolvovali aj trojdňový plavecký
kurz v Bystrej,
ktorého sa zúčastnili
tie staršie. Malí plavci
boli nadšení z plaveckého
kurzu aj vďaka prístupu trénera,
kde sa plavecký kurz konal.
Na deň detí���������������������������
sme
��������������������������
aj my spolu so ZŠ zorganizovali program pre naše ratolesti. Na

školskom dvore boli pre ne pripravené
rôzne hry, disciplíny a samozrejme asi najväčším zážitkom a radosťou bol príchod
policajnej hliadky. Policajti deťom porozprávali, aká je pracovná náplň policajta, čo
všetko má policajt pri sebe počas výkonu
práce. Názorná ukážka jednotlivých pomôcok pre vykonávanie práce policajta deti
neskutočne ohúrila. Najväčšou radosťou bola jazda s policajtom v policajnom aute
a s húkajúcimi sirénami, ktoré volili
a prepínali samotné deti.
Príbeh o chlapcovi a o jeho dobrých skutkoch nám
prišli porozprávať šikovní mladí ľudia. Na školskom dvore si pripravili priestor i pre
športové aktivity, čo sa deťom veľmi páčilo.
Materská škola, Lučatín

Danka Lichá, priniesla sladkosť a niečo
na povzbudenie, ako sa na návštevu patrí.
Zhrnuli sme všetky doterajšie činnosti,
objavili aj možné akcie do budúcna, len
treba trochu ochoty a času. A už tu bolo
chutné prestreté opekané: kúsok chlebíka,
cibule, horčice a hlavne klobásky a slaninka a potom už len dobrú chuť! Medzi tým
pár členiek išlo na menšiu túru s Julkom
po chodníku zdravia a po ich príchode už

len ,,posilnenie sa svojimi zásobami“. Nálada bola výborná, 23 členov - dôchodcov
zotrvalo do neskorých popoludňajších
hodín. Potom už len za sebou poupratovať,
skontrolovať ohník a smer do našich domovov.
Myslím si, že toto popoludnie sme strávili spoločensky aktívne, necítili sme sa
osamelí, získali sme nové informácie, poznatky, vymenili si skúseností a recepty, a tak
s prianím všetkého dobrého, aby sme sa
znovu stretli v plnom zdraví zasa, sme sa
rozlúčili.
Počas predchádzajúceho štvrťroku sme
navštívili niekoľko nemocných členov
nášho klubu s�����������������������������
pozornosťou, ���������������
tak isto aj jubilantov. A o to smutnejšie sme sa rozlúčili
aj s naším dlhoročným aktívnym členom
Zdenkom Filipom, na ktorého budem spomínať stále pri našich akciách.
Zorka Senková,
predsedníčka seniorského klubu Lúčina
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára
Čierny Balog - Kabátová

Na výlet „Čierny Balog - Kabátová”
sa zišlo v nedeľu 20. marca 17
účastníkov, z ktorých bolo 12 členov
Klubu slovenských turistov (KST)
Lučatín. Išlo o nenáročnú túru
Veporskými vrchmi s dĺžkou 14 km
a s čistým časom chôdze 4 hodiny.
Naša „banda“ sa vyvalila z áut pred kultúrnym domom v Čiernom Balogu a hneď
zdokumentovala účastníkov. Vykročili sme
hore obcou okolo Čiernohronskej železničky a v časti Fajtov sme nastúpili na cyklistickú zelenú značku, ktorá nás vyviedla až
na lúčny chrbát Kabátovej. Počas výstupu
sme obdivovali Klenovský Vepor, ktorý sa
v diaľke pyšne vypínal nad krajnou. Na
chrbte Kabátová s početnými senníkmi pre-

l

Č. Balog - Kabátová

robenými na chalupy a samozrejme „peknými výhľadmi na Nízke Tatry“, ktoré sme
však nezažili, sme si oddýchli pri poslednej drevenici. Tu dievčatá vytiahli dobroty,
ktoré niesli vo svojich batohoch a ponúkli
nás. Po posilnení sme stúpali až na Ungrovo
ku smerovníku, ktorý nás zaviedol po žltej
cyklotrase do časti Jergov v Čiernom Balogu. Urobili sme posledné spoločné fotografie a schádzali sme touto značkou dole.
Ako správni turisti koniec turistickej akcie sme spečatili v miestnej krčme. Domov
sme sa vrátili plní nových síl.

l

Rázcestie Podžiar

ni boli vybudované schody so zábradlím
z prírodných materiálov. Jaskyňa sa tiahne
vodorovne, je dlhá 44 m a pokračuje úzkou
puklinou. Jej výzdobu tvoria skrasovatené
pukliny a sintrová výplň. Prezreli sme si
jaskyňu a netopiere v nej. Vrátili sme sa
k autu. Blízko dediny sme si pozreli ďalšiu
prírodnú pamiatku – Andezitové kamenné
more.
Pohronský Inovec
Zastavili sme sa v osade Stará Huta. Našim cieľom bol jeden z najkrajších a najmohutnejších vodopádov stredoslovenských vulkanitov – Starohutský vodopád.
Patrí medzi päť vodopádov, ktoré boli vyhlásené za národné prírodné pamiatky. Zo
Starej Huty sme sa vybrali lesnou cestičkou. Najskôr nás zaujali salamandry škvrnité, ktoré vyšli po dažďoch z úkrytov. Po
pár minútach sme prišli k prekrásnemu 5 m
vysokému vodopádu. Tento vodopád padá
do pôsobivého skalného amfiteátra, ktorý
je i sám o sebe zaujímavým prírodným
výtvorom. Po krátkom obdivovaní jeho
l

Starohutský vodopád

Túra v troch pohoriach

V nedeľu 10. apríla usporiadal
náš turistický oddiel túru v pohorí
Vtáčnik. Túry sa zúčastnili štyria
členovia. Pôvodne naplánovaný
okruh na vrchol Vtáčnik
a Kláštorskú skalu sme zrušili pre
zlé počasie (bola hmla a dva dni pred
tým pršalo). Rozhodli sme sa pozrieť
si prírodné zaujímavosti v okolí a to
hneď v troch pohoriach.
Tríbeč
V pohorí Tríbeč sme si boli pozrieť
Jazvinskú jaskyňu. Jaskyňa sa nachádza
pri osade Debnárov štál, patriacej do obce
Malá Lehota. Od autobusovej zastávky cez
lúku sme sa dostali k dvom skalám. Na
jednej bol drevený kríž. Odtiaľ sme zbadali drevené zábradlie pri hore. K jasky-

chate. Tu sme odbočili na lesnú zvážnicu
a začali sme hľadať ďalšiu prírodnú pamiatku - vodopád na Pokutskom potoku.
Objavili sme prvé dva potôčiky, ktoré sa
takmer podobali tiež na vodopády. Pri treťom potoku sme už objavili 30 m vysoký
vodopád (najvyšší vodopád v pohorí Vtáčnik). Voda padala z andezitového brala cez
šesť kaskád. Ukázal sa v plnej kráse (po
dažďoch a topení snehu). Pozreli sme si
niektoré kaskády z blízka. Pokochali sme
sa jeho krásou. Vrátili sme sa tou istou
l

Pamätník v Kľaku

trasou do dediny Kľak. V Kľaku sme sa
ešte zastavili pri pamätníku venovanému
k 84 zavraždeným obyvateľom tejto obce
(21. januára 1945).

Jánošíkove diery - Malá
Fatra

krásy sme sa vrátili k autu a pokračovali za
ďalším cieľom.
Vtáčnik
Ďalšiu prechádzku sme začali na konci
dediny Kľak. Partizánskou dolinou, v ktorej sa práve začala jar a začalo to žiť kvetmi, sme sa dostali k chránenému areálu
- Ivanov salaš. Ivanov salaš je vzácny typ
biotopu so vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Pokračovali sme k Partizánskej

Do pohoria Malej Fatry sa náš
turistický oddiel vybral v nedeľu
1. mája. Za krásneho slnečného
počasia 27 turistov navštívilo jeho
severnú časť.

Túru sme začali v Terchovej - Biely
Potok. Od parkoviska pred hotelom Diery
sme sa vybrali popri potoku do Dierového
kaňonu, s prekrásnymi vodopádmi a rebríkmi. Po nových drevených lávkach,
neskôr kovových mostíkoch sme vstúpili
do tmavej rokliny Dolné diery. Prešli sme
úzkym kaňonom, v ktorom potok vytvára
pereje.
(Pokračovanie na 7. strane)
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(Dokončenie zo 6. strany)
Dostali sme sa k prvému rázcestiu - Ostrvné. Tu sme odbočili doľava a vošli do
Nových dier. Novými sú nazvané preto, že
boli sprístupnené ako posledné. Po kovových rebríkoch, miestami s veľmi úzkymi
prechodmi popri skalách, sa dostávame
vyššie a vyššie. Prekonali sme prvé vodopády. Vystúpili sme do lesa. Z vyhliadok
zabezpečených zábradlím sledujeme mohutné vápencové bralá obrastené borovicami. Napokon sme sa dostali k rázcestiu
Podžiar. Urobili sme spoločné foto a pokračovali ďalej po potoku do ďalšej tiesňavy - Horné diery. Pomocou rebríkov, reťazí a lávok sme prekonali sústavu deviatich
vodopádov. Tento krát sme museli použiť
aj reťaze. Bolo veľa vody a skaly mokré.
Prišli sme k ďalšiemu rázcestiu - Pod Pálenicou. Za malú chvíľu popri potoku sme
sa dostali k rázcestiu – Pod Tesnou Rizňou.

l

Nové diery

Tu sme odbočili doprava do kaňonu Tesná
Rizňa vytvorenou činnosťou Hlbokého potoka (vľavostranný prítok Dierového potoka). Prekonali sme ďalšie rebríky a reťaze,
až sme vyšli do sedla Pod Tanečnicou. Tu
sa nám otvorili výhľady na Veľký a Malý
Rozsutec.
Občerstvili sme sa a začali zostupovať
po novej zelenej značke, tento krát blatistým chodníkom k rázcestiu Pod Pále-

l
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Budzogáň, Žibrid, Pyskatá
Kečka a Lietavský hrad
Strážovske vrchy náš turistický oddiel
navštívil 22. mája. Zúčastnilo sa nás
10 turistov. Autami sme sa dostali do
dedinky Zbyňov. Tu sme sa rozdelili
na dve skupiny.

l

l

Lietavský hrad

Prvá skupina (ľahšia varianta) si išla najskôr pozrieť historickú pílu Kanis s mlynom na hornom konci obce Konská (po
Kanisovi prebral pílu i mlyn Baránek). Potom pokračovali na krátku túru na Lietavský hrad. Je to druhá najväčšia zrúcanina
hradu na Slovensku. Dodnes sa pomerne
zachovalé ruiny hradu pyšne týčia nad
okolitou krajinou. Druhá skupina krátkym
výstupom cez les sa dostala na lúky. Tu
sa odkryli pohľady na skalné bralo Babice, z druhej strany hrebeň Lúčanskej Malej Fatry s dominantným Kľakom. Ďalej
pokračovali k rázcestiu Pod Kamenným
Dielom. Tu odbočili na náučný chodník,
ktorý sa začína v Rajeckých Tepliciach. Za
malú chvíľu sa ukázala prvá atrakcia. Najskôr z prvého pohľadu vypadala ako veľká
skalná päsť, z iného smeru ako obrovitý
skalný kyjak – Budzogáň. Skalný útvar
má úzku základňu a širšiu vrchnú časť.
Dosahuje výšku skoro 14 metrov. Odtiaľ
vyšli na druhý najvyšší vrch Súľovských
vrchov – Žibrid. Zo zlepencových vrchol-

Horné diery

nicou. Vystúpili sme pod Poludňové skaly
a vzápätí zišli do sedla Vrchpodžiar. Otvorili sa nám výhľady na hrebene Malej Fatry. Po krátkej pauze sme zišli k rázcestiu
Podžiar a odbočili do poslednej tiesňavy
- Dolné diery. Prekonali sme posledné železné lávky a mostíky. Od rázcestia Ostrvné pre nás už známou trasou popri potoku,
sme zostúpili k hotelu Diery, našej poslednej zastávky.

7.

l

Pod Tanečnicou - vzadu malý Rozsutec

Chvíľa pre foto

kov Žibridu sa ukázali nádherné pohľady
na Strážovské a Súľovské vrchy. Potom
pokračovali najskôr dole do sedla Patúch,
potom hore a dole ( s viacerými výhľadmi
na Súľov – Hradná, Žibrid, Patúch, Kečku,
Veľký a Malý Manín, Lietavský hrad ) na
vrchol Kečka alebo aj Pyskatá Kečka. Výhľady na skalnaté bralá Brady, ale aj hrebeň Javorníkov boli bližšie a bližšie. Nakoniec z hrebeňa zostúpili do Roháčskeho
sedla, ďalej po modrej značke až do sedla
pod Dubovcom. Odtiaľ pár minút po žltej
značke do dedinky Lietavská Závadka, kde
sa obe skupiny spojili.
Výbor KST Lučatín

l

Budzogáň
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Ján Šutka: Tak začínali (roky 1993/94)

História futbalu v Lučatíne podobná súčasnosti
V období rokov 1993/94 TJ Mladosť
Lučatín riadil nový predseda Vojtech
Cích. Tajomníkom bol Igor Šišiak
a pokladníčkou Eva Uhríková.
V turistickom oddieli zostal pracovať
ako predseda Boris Chaban
a futbalistov viedol Ján Uhrík.

Najvyššia okresná futbalová súťaž pre
oblasť B. Bystrica - Brezno bola II. trieda,
v ktorej hralo štrnásť mužstiev. V III. triede
bolo dvanásť a v dvoch IV. triedach (skupiny „A“ a „B“) spolu osemnásť. Lučatín hral

v IV. triede v „A“ skupine. Po vyhraných
prípravných zápasoch s Badínom 4:2, dorastom Podbrezovej 3:2 a dvoch zápasoch
proti „internacionálom“, lučatínski futbalisti cestovali na prvý majstrovský zápas do
Tajova. Prehrali 2:0 a prišli aj o vylúčeného
Jána Sedliaka. V ďalšom zápase s Hornými Pršanmi, hoci tiež oslabení o vylúčeného Jána Gandžalu, zvíťazili 5:1 a nálada
v mužstve sa zlepšila. Prišla však nečakaná
prehra 3:0 v Ľubietovej, ďalšia 0:3 doma
s Podkonicami a opäť prehra 3:0 v Hiadli.

Môj odkaz pre náš futbal a jeho aktérov

Funkcionári: Hlavy hore, aj keď futbal
ide dole. Manažment nie je nič iné, než
motivovanie ľudí. Vyberte si najlepších
ľudí, akých môžete nájsť, delegujte právomoci, povedzte im, čo majú robiť a nie
ako majú robiť.
Tréneri: Mali by mobilizovať mužstvo,

dať ho dokopy, nájsť s hráčmi spoločnú

reč. Ale nie nadávať tak, ako hráči, najmä
počas zápasov. Tam, kde každý rozkazuje,
nikto neposlúcha. Veďte hráčov k čestnej,
slušnej hre a správaniu.

Hráči: Hrať by mali tí, čo chcú hrať a
nie rozprávať a nadávať. Aj tí s menším
talentom, ale s poctivým prístupom sú
lepší ako namyslené primadony. Víťazi

V poslednom zápase jesennej časti súťaže
však zabojovali a po góloch Igora Šišiaka
a Jána Uhríka vyhrali v dôležitom zápase
doma so St. Horami 2:0. Jarnú časť súťaže
Lučatín nezvládol. Futbalisti vyhrali len jeden zápas doma s Ľubietovou, do Podkoníc
už ani necestovali, v Harmanci len s deviatimi hráčmi prehrali 0:7 a doma s Králikmi
2:12! Ani na posledný majstrovský zápas
v Starých Horách Lučatín nenastúpil. A tak
v IV. triede skupine „A“ skončil na poslednom 10. mieste.

trénujú, porazení frflú a sa sťažujú. Nikto
nahnevaný nie je dobrý.

Fanúšikovia: Neprestaňte futbal milo-

vať, vytvárajte naďalej krásnu futbalovú
atmosféru. Verme, že aj naši futbalisti budú
hrať futbal pre radosť, zábavu, potešenie
pre seba a pre nás. Povzbudzujte hráčov
slušne, nie vulgárne, myslite na to, že sú
medzi nami aj ženy, deti. Buďte kultúrnejší
ako sú hráči.
Julo Kasa

Na Lučatínskej 11 celkovo štartovalo 672 pretekárov
(Dokončenie z 1. strany)
Na občerstvenie sme boli pripravení,
zabezpečili sme 2100 ks 0,6-litrových
minerálok, ktoré dostávali bežci počas a po
preteku. Penzión Grajciar pripravil pre
pretekárov, ako aj organizačný tím, viac
ako 750 porcií cestovín. V rámci pretekov
sa konal na ihrisku aj workshop, kde si diváci a športovci mohli otestovať bicykel,
vyskúšať športovú obuv, oblečenie.
Prvýkrát sa na tejto výnimočnej
akcii zúčastnila aj obec
Lučatín so svojím stánkom a chutným gulášom, výťažok z jeho
predaja pôjde na pomoc našej materskej, resp. základnej
školy. Tiež prvýkrát
sa odprezentovali
aj rodičia škôlkárov
a žiakov. Predajom ručných výrobkov ako aj
langošov si zbierali financie
na zveľaďovanie a fungovanie
našich školských zariadení.
Hlavnú kategóriu predchádzal štart
„chrústov“ v behu na 300 m. Na štart sa
postavilo 58 detí. Zvíťazil Matiáš Láštiak
zo Slov. Ľupče. Nasledovali žiaci na 1700
m. Spolu štartovalo 46 žiakov a 36 žiačok.

Kategóriu žiakov vyhral Aurel Barto
z klubu Trian ŠK UMB BB a kategóriu
dievčat Rebecca Rohárová z toho istého
klubu.
V hlavom behu štartovalo 263 mužov,
111 žien a 79 štafiet, spolu 532 bežcov!
Kategóriu žien vyhrala v novom traťovom
rekorde úspešná reprezentantka v triatlone
a medailistka z Majstrovstiev Európy
v duatlone Kristína Neč Lapinová,
druhá skončila Silvia Valová,
medailistka z Majstrovstiev Európy do 23
rokov v cross triatlone.
Kategóriu mužov vyhral Peter Štilla,
bežec a duatlonista z klubu
Trian ŠK UMB
BB, pred Šimonom
Wahlandtom. V kategórii mužských štafiet sme mali viaceré
zastúpenie, vyhrala štafeta
Lučat����������������������������
ín Martin
�������������������������
Bobok & Martin Tabak, za nimi 34 sekúnd, na 3. mieste, dobehla štafeta Filip Vojník & Ondrej Doletina z klubu Trian. V zmiešaných štafetách
vyhrala štafeta Zdravie v pohybe Lučatín
Janka Bátoryová & Ivan Bátory, v ženských
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štafetách sme mali úspešne zastúpenie, na
3. mieste dobehla štafeta Zdravie v pohybe
Lučatín Barbora Mikušincová & Veronika
Ferenčíková.
Na záver by som chcel spomenúť tých,
bez ktorých by sme toto podujatie nevedeli pripraviť. Veľké poďakovanie patrí
rodinám Plžíkovcov, Loučkovcou, Foltanyovcom, Paločkovcom, Sedliakovcom,
Fúdorovcom, „Grajciarovcom“, ďalej naším hasičom, ktorí úspešne korigovali dopravu (vyše 250 automobilov v našej obci),
dobre zohranému tímu Peter Hraško, Maťo
Haviar, Miško Sedliak a ich pomocníkom,
ako aj všetkým dobrovoľníkom a Vám,
ktorí ste horúčavou zmorených pretekárov
povzbudzovali, občerstvovali a polievali
vodou. Pretekári sa na záver mohli okúpať
na našom kúpalisku, a to vďaka iniciatíve
Ivana Predajnianského. Ďalej veľká vďaka
aj naším partnerom: imunoglukán, penzión
Grajciar, ANTE – Hríbikovci, IN VINUMMikušinec, CPO – Plžík, vody Budiš,
FK Mladosť Lučatín, Obecný úrad Slov.
Ľupča & Lučatín, ML kvety Slov. Ľupča,
Dolce positivo Slov. Ľupča.
Tešíme sa na budúcoročný 6. ročník tejto
akcie, vďaka ktorej náš Lučatín osobne
spoznáva čoraz viac a viac ľudí na Slovensku i v zahraničí.
Marek Vojník

Bodka na záver

Nie je podstatné koľkokrát spadneš
na kolená, ale koľkokrát ťa to prinúti
postaviť sa a staneš sa silnejším.

