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Vážení spoluobčania,
v letných mesiacoch sme mali avizovanú rekonštrukciu kultúrneho
domu. Realizujúca spoločnosť, ktorá vzišla z VO menila práve v lete
majiteľa. Nové vedenie sa však rozhodlo odstúpiť od rekonštrukcie
a tak je potrebné vykonať nové VO na realizátora projektu. Z toho
vyplýva, že rekonštrukcia bude odložená predbežne na apríl, máj
roku 2020. V mesiaci august prebehla v našej obci rekonštrukcia
hlavnej cesty, ktorá bola hradená z ﬁnančných prostriedkov
Regionálnej správy ciest BB. Touto cestou by som sa chcel poďakovať
RSC BB ako aj spoločnos SKANSKA SK a.s., za bezproblémový a
rýchly priebeh.

Ako ste si mohli všimnúť, v „sypáku“ na tzv. Horskom chodníku nám
vyrástol nový drevený altánok. Tento projekt sa uskutočnil vďaka
podpore z Nadácie EPH. Veľká vďaka patrí aj občanom, ktorí si našli
čas a zúčastnili sa na prácach pri výstavbe altánku ako aj rodine
Halabukovej, ktorá bola nápomocná pri podávaní projektu. Verím, že
altánok bude slúžiť ako turistom, tak aj ostatným možno príležitostným návštevníkom, ktorí si budú môcť opekať rôzne dobroty
alebo oddýchnuť na prechode Horským chodníkom. Zároveň by som
chcel poprosiť o udržiavanie poriadku na tomto peknom mieste v
našej prírode.

V sobotu 31.8.2019 sme v spolupráci s TJ Mladosť Luča n
symbolicky ukončili tohtoročné leto posedením pri country hudbe v
produkcii skupiny Silné V3 a večernej zábave pod holým nebom. Bolo
by pekné, keby sa z tejto akcie stal zvyk aj v ďalších rokoch. Ako to už
býva, kde niečo končí, niečo aj začína. Z našej škôlky a školy je opäť
počuť detský krik a smiech – začal sa nový školský rok. Prajem naším
deťom veľa zdravia, radostných chvíľ, pekné zážitky a rodičom veľa
trpezli-vos .

V tomto roku nás čaká ešte zrekonštruovanie príjazdovej cesty pri
hasičskej zbrojnici. Zača e prác je naplánované v termíne od 14.10. –
25.10.2019. Práce budú spočívať vo vybra pôvodného povrchu,
osadenie obrubníkov a položenie zámkovej dlažby až ku bočnému
vchodu. Z tohto dôvodu prosíme občanov, aby neparkovali v týchto
priestoroch.
Na záver by som chcel poukázať na
rozumnú inicia vu, ktorej polená
pod nohy nehádžeme. Zlá reklama
sa šíri niekoľkonásobne rýchlejšie
ako dobrá, tak prečo neurobiť
osvetu tej dobrej?
Dobrý skutok v podobe rekonštrukcie kríža pri vstupe do Lučana od Medzibrodu urobila rodina
Jána Sedliaka. Chcem sa mu touto
cestou poďakovať a vyzvať aj ostatných spoluobčanov k spolupatričnos .
Pavel Kováč, starosta obce

Rozmiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov.

Plán bol zasypať jarok medzi cestou a poľom po betónovú skruž, čo
sa aj docielilo. Mrzí ma len to, že niektorí občania tam sypú mimo už
spomenutej zeme a kameňov aj hnilé jablká, piliny, plastový odpad, atď. Nechceme, aby vstup do Luča na vyzeral ako sme sko.
Na toto miesto už nie je
možné sypať vôbec nič,
preto prosím všetkých o
rešpektovanie tohto, aj
bez oznamovacej tabule
„Zákaz sypať sme !“

Kontajnery na veľkoobjemový odpad budú rozmiestnene na tradičných miestach ako tomu bolo na jar: „na predľubietovej“, „ na
ﬁgúre“, pod ihriskom a za železničným prieces m, na „dlhej“ (v spomínanom druhom termíne to bude na železničnej stanici) v dvoch
termínoch 17.10. a 25.10. 2019. Chcem poprosiť o zváženie, čo idem
vyhodiť do tohto kontajnera? Napríklad dosky môžem dať aj
susedovi, ak nemám pec, kde by som ich spálil. Železo viem dať do
zberných surovín najbližšie v Slovenskej Ľupči. Pneuma ky zo zákona Autor: Pavel Kováč
musí prevziať predávajúci, kde som ich kúpil, atď...... Prosím, aby ste starosta obce
nevyhadzovali do týchto kontajnerov pokosenú trávu, listy zo
stromov, sklenené, plastové aše a naozaj zvážili čo idete vyhodiť.
OZNAČOVACIE LÍSTKY NA KOMUNÁLNY
Pokúsme sa triediť odpad nielen pri bežnom komunálnom odpade
ODPAD NA ROK 2020 JE MOŽNÉ PRÍSŤ
a chráňme tak naše prostredie. V rámci odpadov mi nedá nereagovať
SI PREVZIAŤ OSOBNE OD 1.12.2019
ešte v jednej veci. Viacerí ste sa ma boli pýtať, či môžete vysypať zem,
V ČASE ÚRADNÝCH HODÍN.
kamene ku hlavnej ceste pri vstupe do Luča na od Slovenskej Ľupče.
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Pripravované
kultúrne akcie:

OČNÁ OPTIKA
Slovenská Ľupča

Pozývame Vás do našej predajne.
Čo pre Vás máme?
• Veľký výber okuliarových rámikov
• (Slnečné,dioptrické,detské)
• Kompletné zhotovenie okuliarov
• Vyšetrenie zrakovej ostrosti
• Úpravy , opravy, čistenie

Otváracie hodiny :
Pondelok, Utorok,Štvrtok, Piatok
od 8:00 do 16:00 hod.
Streda od 8:00 do 18:00 hod.
Sobota – na objednávku
Nájdete nás na adrese:
ul. 1.mája 2 Slovenská Ľupča
zdravotné stredisko I.poschodie.
Kontakt: 0908 059 690

Príďte si vyskúšať zabehnutú novinku,
klipové okuliare (dioptrické okuliare
a slnečnéza cenu jedných okuliarov)

te 7€

Zľavový kupón v Hodno

Kupóny nie je možné vzájomne kombinovať,
a ani ich použiť na akciový tovar.
Kupón je potrebné priniesť zo sebou.
Plastnosť kupónu do 31.12.2019.

11.10.2019
Luča nsky jesenný deň
25.10.2019
Úcta k starším
15.11.2019
Uvítanie do života
17.11.2019
Divadlo MedziBRODway
7.12.2019
Vianočná besiedka a Mikuláš
15.12.2019
Vianočné tvorivé dielne a trhy
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Odporúčania hasičov pre vykurovaciu
sezónu 2019/2020
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s
ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto
obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k
požiarom rodinných domov resp. k požiarom v bytovom fonde.
Najčastejšími príčinami vzniku hore uvedených požiarov sú:
- nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
- nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích
telies,
- do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii
s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.
V minulom roku bolo v SR najčastejšou príčinou vzniku požiarov v
rodinných domoch vyhorenie sadzí, kedy vzniklo až 508 požiarov.
Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných
objektoch odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies ešte - komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW
pred ich použi m, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich 1x za 4 mesiace
kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob - komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapa- 1x za 2 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
lín, plynov a pod.
1x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
Odporúčania počas vykurovacej sezóny:
1x za 6 mesiacov
- Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len
komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW
určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných
1x
za 6 mesiacov
vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne
dochádza k znečisteniu ovzdušia,
- Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť
odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia
sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.
Čistenie komínov podľa vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. je
potrebné zabezpečiť v nasledovných lehotách :

...a zase tá škola...
Letné prázdniny sa pominuli ako voda v rieke a my sme sa opäť ocitli
v školských laviciach. Niekto sa tešil viac, niekto menej, no napriek
tomu plní očakávania, čo nové a zaujímavé nás čaká. My starší to už
vieme, veď tu nie sme prvý raz, ale , ktorí prišli do školy po prvý
krát veru netušia, čo sa na nich chystá. Určite veľa usilovnej práce
a véééééľa povinnos , ale aj zábavy a rôznych akcií. No a keďže sme
sa v ten prvý deň všetci zišli, bolo treba urobiť dôležitú vec. A tou bolo
privítanie a pasovanie nových členov žiackej obce. V našej malej
školičke sme privítali dvoch nových prváčikov, Lindu Bobákovú
a Alexandra Šimkoviča. Po zložení prváckeho sľubu sa stali právoplatnými žiakmi školy so všetkými starosťami a radosťami, ktoré k
žiackemu životu patria. A teraz záleží už len na nich, ako sa im bude
dariť. Veríme, že to bude bez problémov a budú sa medzi nami cí ť
príjemne tak, ako aj my ostatní.
Začiatok roka sme úspešne zvládli a aby sme vedeli aj iné (životu
prospešné veci), dňa 13.9. sme si vyšli do prírody. Učili sme sa, ako sa
správať v lese, čo sa tam môže a nemôže robiť, ako poskytnúť
základnú prvú pomoc, ako založiť oheň a to všetko tak, aby sa nestalo
nič nám ani okolitému lesu a zvieratkám v ňom. Ráno, v dobrej
nálade, sme boli pripravení zdolať akékoľvek prekážky, ktoré na nás

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva
kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej
osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.
Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkos kotlov, kachlí a krbov
nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé čas ce pri
kúrení môžu spôsobiť požiar.
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čakajú. A pozor, neboli sme sami. Mali sme so sebou štvornohú
ochrankyňu Mášu. Tá na nás dávala pozor (alebo my na ňu???) a vystríhala nás pred nebezpečenstvom. Po stúpaní cez lesný chodníček
sme sa dostali do cieľa a konečne si mohli založiť oheň a opekať si
dobroty, čo si každý priniesol. A keďže sme boli poriadne hladní,
nevedeli sme sa dočkať. Dobre sme sa napapkali a potom sme sa
dosýtos vyšan li. Príjemne unavení a s boľavými nohami sme sa
vrá li do školy a potom už len domov.
Koncom septembra 26. 9. prišla medzi nás teta z Tatranského národného parku a porozprávala nám veľmi zaujímavé veci o medveďovi
hnedom, ktorý u nás žije. Dozvedeli sme sa čím sa živí, ako sa stará o
mláďatká, ako si označuje svoje teritórium,
kde v zime prespáva. Naučili sme sa ako medvede kráčajú a mohli
sme si svoje „labky" zmerať s tými medvedími. A verte, či nie, nikto
z nás veru nemá takú labisko ako dospelý maco. Beseda bola veľmi
zaujímavá a budeme sa tešiť aj na ďalšie.
V kalendári, ale aj v prírode na nás zaútočila jeseň, tak sa aj my
obliekame do jesenného šatu. Zdobíme si našu školičku, aby aj v nej
panovala farebná jesenná nálada, pripravujem výrobky na jesenný
deň, no a samozrejme, pripravujeme malé vystúpenie pri príležitos
sviatku našich babičiek a deduškov.
A okrem toho píšeme, čítame, počítame, cvičíme, spievame,
maľujeme, jednoducho robíme všetko to, čo sa v škole robiť má. Tak
nám držte palce, nech nám práca ide od ruky.
K. Šramková, riaditeľka ZŠ
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„Fúkaj, fúkaj vetríčku,
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napríklad: Ivka – slivka, Janka – mamka, Samko – granko, Anetka –
baletka, Lenka – lienka ...“

zhoď mi jednu hruš čku,
zhoď mi jednu, lebo dve,
sladké budú obidve.“

Keďže slniečka bolo v septembri ešte dosť, rozhodli sme sa pre krátku
turis ckú vychádzku na neďaleký Sypák, ale aj pre výlet za poníkmi do
Ľubietovej. Cesta za poníkmi je však ďaleká, tak sme cestovali
Vetrík nám odfúkol aj leto a prišla jeseň. S jeseňou k nám zavítal nový autobusom. Veľmi sa nám pri poníkoch páčilo, určite ich navš vime
školský rok 2019/2020. Brány materskej školy sa deťom otvorili ešte v tomto školskom roku niekoľkokrát.
02. septembra a v nej ich privítali nové pani učiteľky.
Nakoľko do našej materskej školy chodia múdre de čky, ktoré majú
V tomto školskom roku máme zapísaných 14 de vo veku od dvoch do radi zvieratká a prírodu, pozvali sme k nám na návštevu tetu Janku zo
šies ch rokov, z toho sú štyria predškoláci. Všetci sme si na seba rý- Správy Napantu (organizačná zložka Štátnej ochrany prírody Slovenchlo zvykli. De sa pomerne rýchlo a dobre zadaptovali, ich prirodze- skej republiky), ktorá nám prišla porozprávať o Medveďovi – o tom,
ná zvedavosť a bezprostrednosť boli pre nás, ako učiteľky, skvelým kde medveď býva, čím sa živí, ako žije ... Stretnu e s ňou bolo prípodnetom pre kvalitnú a činorodú prácu. S cieľom rýchlejšieho vzá- jemné a poučné. Teta Janka nám prisľúbila, že príde aj nabudúce, keď
jomného spoznania si každý k svojmu menu vymyslel rýmovačku, ju pozveme a porozpráva nám niečo o vtáčikoch. Už teraz sa na ňu
veľmi tešíme.
Učiteľky MŠ Luča n

Prednáška o medveďovi – ŠOP NAPANT

Výlet za poníkmi do Ľubietovej
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Vychádzka na Sypák

Oslavy SNP na Krpáčove

Pamiatku obe uc li položením kvetov predstavitelia Vlády SR,
SZPB, OSPR, Ozbrojené sily SR, Klub výsadkárov zo Žiliny a Rožňavy.
Dňa 17.08.2019 sme sa spolu s organizáciou Slovenského zväzu Tak sme si aj my svojou prítomnosťou uc li najvýznamnejšiu udalosť
pro fašis ckých bojovníkov v Luča ne zúčastnili na pietnom akte na v deji-nách Slovenska.
Zorka Senková, predseda klubu seniorov
Krpáčove na oslavách SNP v areáli zrekonštruovaného pamätníka Lúčina
2. paradesantnej brigády na pomoc SNP, ktorý sa stal miestom osláv
na Horehroní.
Tento deň bol venovaný všetkým padlým vojakom, par zánom,aj
civilom, ktorí padli za našu slobodu nielen nášho štátu, ale vôbec
ukončili 2.svetovú vojnu.
Účastníkov bolo 600 a účinkujúcich bola stovkaz celého Slovenska.
Zaujal nás najmä súbor Alexandrovcov z Prešova. Boli úžasní. Zaujali
nielen oblečením, ale hlavne svojím repertoárom a aplauz si získali
najmä piesňou ,,Na Kráľovej holi“.
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Guláš par a seniorov
Tešíme sa všetci,
keď budú aj reči,
že sa skvelo napapáme,
veselo si zaspievame.
Janko nám dá zabrať,
lebo guláš musíme spapkať.
Preto hurá na ihrisko,
miš čka aj s lyžičkou,
už len sadnúť medzi svojich,
až kým neodídeme po svojich.
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všeličo sladké, slané a aj pálenô, ktoré padlo vhod ako aperi v, aby
guľáš nezaškodil.
Po guláši prišla na rad kávička s koláčikom a potom už len zábava
medzi nami. Diskusia, návrhy do budúcna, rozvrh stretnu , plány na
rôzne akcie podľa ﬁnančných možnos . Padli by nám vhod aj nejaké
sponzorské príspevky, aby sme si mohli rozšíriť svoje akcie. Preto
touto cestou otvárame prosíme niekoho s dobrým srdiečkom a otvorenými rukami. Už teraz vrele ďakujeme.
A čo nakoniec? Počas celého obdobia sme ako výbor navštevovali
nemocných po príchode z nemocnice atak tež našich jubilantov
s malými pozornosťami,ale s veľkou ochotou pomôcť zaradiť sa
znovu medzi nás.

18.septembra sme určili na naše stretnu e seniorov, kedy sa bude
variť guľášik našich výborníkov, na čele s kuchárom Jankom Uhríkom. Blahoželáme aj touto cestou jubilantom z klubu:
J. Kočan, E. Lakomčíková, E. Slobodníková, E. Ďurčíková, F. Majerová
A tak v tento deň už o desiatej začala rozvoniavať ku nská cesta
cibuľkou, mäskom a všetkými ingredenciami, ktoré prináležia k tvor- Prajem všetkým našim členom za ochotu prísť medzi nás, pomáhať
be chutného guľášu. O 12.30 hod. hlásil guľášnik „koštovku“ a nastala a vôbec len tak porozprávať a tak si oboha ť dni dôchodcovského
príprava na príchod našich kolegov z klubu. Seniori poprinášali obdobia.
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Stretnu e spevákov
Ako každý rok po vystúpení našej speváckej zložky prekvapíme našich
spevákov posedením nášho spevokolu. Zhrnieme si chyby,opravíme
hlasový fond spevákov a pospomíname, ako bolo na vystúpení,či boli
spokojní a rôzne pripomienky nielen nás ale aj harmonikára Danka.
Ponúkli sme sladkos čo zvýšili pri predaji, kávičku a aj „chlebíkové
mňamky“.Hlavne že sme boli zase spolu a spievali sme si. Pokúsili sme
sa zorganizovať nejaké vianočné koledy, ale nebudem o tom písať.
Bude to prekvapenie!!!
Všetkým srdečne ďakujem za obetavý čas, ktorý sme strávili pri
nácvikoch našich piesní a za úspešnú spoluprácu všetkých členov
spevokolu a aj náboru pri sprevádzaní nácviku.
Zorka Senková, predseda klubu seniorov Lúčina

zámok Fridrich Habsburský. Počas 2. svetovej vojny nemecké jednotky zámok použili na obranu. Zničili ho a odviezli všetky vzácne
Aj pre nás seniorov prišiel čas prázdnin, kedy sa venujeme vnúčatám, pamiatky. Niektoré z nich sa vrá li a vracajú stále späť, ale aj tak je to
alebo sa budeme venovať sami sebe, dodáme si energiu leta a spoz- len minimum z toho, aká dokonalosť a krása sa tu nachádzala.
návame históriu našich krásnych pamiatok.
Po prehliadke zámku sme sa tešili na čistú a zdravú vodu na kúpalisko
Nastal krásny letný deň s dátumom 21. augusta 2019, trasa výletu: RAPOVCE. Rapovce ležia na juhu stredného Slovenska 5 km od mesta
zámok Vígľaš a potom smer Lučenec na kúpalisko s morskou vo- Lučenec. Geotermálna voda vyviera z hĺbky 1501 metrov pri teplote
38,4 C°. Zložením morskej vody prispieva pri liečbe pohybového
dou,,Rapovce".
a obehového ústrojenstva, napomáha pri liečbe nervových, kožných,
Zámok Vígľaš je situovaný v obci Vígľaš,medzi Zvolenom a Lučen- žalúdočných, črevných a dýchacích ochorení. Má vysoký obsah
com. Ruiny zámku boli odkúpené v roku 2007 a projekt obnovy minerálov a stopových prvkov na zlepšenie funkcií orgánov. Keď sme
hradného opevnenia a bašty začal v roku 2009. Stavba bola ukončená sa dobre „vyčľapkali“o 17:30 hod sme odchádzali do autobusu
v roku 2014. Je sídlom Rádu kruhu mečov. Je to kultúrna pamiatka, osviežení a v pozi vnom naladení.
v ktorej sa nachádza aj kongresný hotel THE GRAD VÍGĽAŠ.
Cestou domov nás pán šofér Ľalík pozval na vynikajúcu zmrzlinu na
Za dobré služby okolia kráľ Žigmund daroval svojej manželke Barbore Mýtnej a potom hurá do svojich domovov,De čky sa vyšan li, starí
zámoček.V 16. storočí vystavil Bránovú vežu a delové bašty pro
rodičia tak isto a spokojnosť bola na všetkých stranách. S podriemkaTurkom na obranu svojej manželky.
vaním sme sa dostali domov poďakovali za bezpečnú jazdu a uvidíme
sa zas niekedy v letných mesiacoch .
Neskôr tu vládli Csákyovci a Esterházyovci a v roku 1905 vlastnil
Zorka Senková, predseda klubu seniorov Lúčina

Výlet za kultúrnymi pamiatkami a relax

Uhrovský hrad - Uhrovec
V nedeľu 28.júla 2019 sa stretlo 16 záujemcov, ktorí chceli absolvovať
túru na Uhrovský hrad – Holý vrch – Jankov vŕšok – Uhrovec. Vyrazili
sme na 3 autách v skorých ranných hodinách do Uhorského
Podhradia.
Prístup k hradu je po zelenej turis ckej značke. Chodník je trochu
prudší, ale je dobre značený. Avšak na začiatku trasy si treba dávať
pozor na značky, pretože chodník náhle odbočuje z cesty pomedzi
dva ploty. Preto sa treba dívať hlavne vľavo. Bolo čerstvo popršané a
vzduch príjemne čerstvý, dokonca sparný.
Po zhruba 45 minútach sa nám vynoril pred očami hrad. Zrúcaniny
hradu vypínajúce sa vo výške 591 metrov nad morom, na bočnom
hrebeni Nitrických vrchov (časť Strážovských vrchov), neďaleko obce

Pokračovanie na strane 9
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Uhrovské Podhradie v ťažšie dostupnom teréne. Neskororománsky
hrad vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1251 až 1293. Možno
predpokladať, že na stavebnom vývoji hradu sa podieľal Matúš Čák,
ktorý ho v roku 1295 prevzal od Petra, syna Bašu. V roku 1389 daroval
hrad a rozľahlé majetky cisár Žigmund C borovi zo C boríc,
najbohatšiemu magnátovi západného Slovenska, ktorý hrad rozšíril.
V 15. a 16. storočí sa viedli o hrad majetkovoprávne spory a často
menil majiteľov, až napokon pripadol Zayovcom. Pre hrad začalo
obdobie hospodárskej ak vity, čo sa opäť prejavilo na stavebných
úpravách hradu. V období renesancie stál hrad bokom od cen er
veľkých bojových akcií. Vyhli sa mu turecké výboje, aj vnútorné
nepokoje, ktoré ťažko pos hli okolité teritórium. Zayovci sústredili
svoj život do pohodlného, monumentálne upraveného kaš eľa v
Uhrovci a na hrade udržiavali iba strážne a hospodárske objekty. Hrad
postupne pustol a menil sa na zrúcaninu.
Dnes sa o záchranu zrúcanín hradu zaujíma Nadácia pre záchranu
kultúrneho dedičstva pod vedením predstaviteľa nadácie Petra
Horanského. V roku 2004 padla časť eróziou narušeného muriva,
ktorá zmenila päťpodlažný vežovitý objekt predbránia. Po obhliadke
hradu sme pokračovali po modrom turis ckom chodníku ďalej na
Holý vrch, Jankov vršok kde je pomník padlým par zánom, bunkre a
amﬁteáter. Tu sme sa občerstvili a červeno značeným chodníkom
sme sa dostali do obce Uhrovec. Nachádza sa tu rodný dom Ľudovíta
Štúra, ktorý sme však nenavš vili.
Rozhodli sme pre návštevu termálneho kúpaliska Pažiť, nakoľko bolo
veľmi horúco. Pri príjazde začalo hrmieť tak veľa návštevníkov z
kúpaliska odišlo, no my sme sa nedali odradiť a išli sme sa kúpať. Asi
po hodinke, začalo pršať, blýskať sa, tak sme museli opus ť bazény. V
stánkoch na kúpalisku sme si zajedli a okolo 18 hodiny sme vyrazili
späť do Luča na. Po ceste domov asi pri Žiari nad Hronom nás
zachy la veľká dažďová búrka, no v Luča ne pršalo len troška.

Túra: Dolina Vyvieranie, Kraková hoľa, Pusté
Dňa 30.6. 2019 sa 6 turistov vybralo na túru v Nízkych Tatrách. Túru
sme začali pri parkovisku pod Demänovskou jaskyňou slobody. Po
zelenej značke sme prišli k doline Vyvieranie.
Dolina Vyvieranie je jednou z bočných ve ev Demänovskej doliny.
Vyznačuje sa nádhernou prírodou a divokým rázom, vďaka ktorému
pripomína rokliny Slovenského raja. V nižších polohách je
úzka, chodník tu neraz vedie v
bezprostrednej blízkos potoka a často býva klzký a náročný
na prechod.
Vo vyšších polohách sa dolina
rozširuje a ponúka mnoho
krásnych pohľadov na malebné kaskády potoka. Chodník je
kvôli zlepšeniu priechodnos
a bezpečnos na viacerých
miestach istený technickými
pomôckami – reťazami a láv-

kami. Pred koncom doliny sme odbočili do kopca a lesnou ces čkou
sme prišli do Iľanovského sedla do nadmorskej výške 1253 m. Od aľ
po žltej značke, s prvými výhľadmi na okolie Liptova a Demänovskú
horu sme sa dostali do sedla Machnatô v nadmorskej výške 1440 m.
Tu už začal kvitnúť vo väčšom množstve žltohlav európsky.
Pokračovali sme po modrej značke najskôr lesom a lúkami, potom
kosodrevinou na vrchol Krakovej holi. Celou cestou sa nám otvárali
nové výhľady na celé stredné Slovensko. Kochali sme sa výhľadmi na
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najbližšie kopce – Ďumbier, Chopok, Bôr, Siná, Pusté, Machnaté,
priehradu Liptovská Mara, Demänovská hora, Poludnica. V diaľke
sme videli hrebene Veľkej Fatry, Malej Fatry, Chočské vrchy, Kubínsku
hoľu, Pilsko, Babiu horu, celé Západné a Vysoké Tatry. Bolo čo
pozerať.
Na skalnatom vrchole Krakovej holi v nadmorskej výške 1752 m,
pribudlo okrem kruhového výhľadu aj veľa chránených rastlín.
Ideálne miesto na obedňajšiu prestávku. Po prestávke sme sa tou
istou cestou zo stálymi výhľadmi vrá li do sedla Machnatô, potom
cez les sme vystúpili na posledný vrchol v nadmorskej výške 1501 m
nad morom. Objavili sme ďalší skvost Slovenska - Pusté.
Vysoké skalné steny a množstvo rôznych skalných útvarov nás
priviedlo ako keby do rozprávky. Jednoducho krása. Výhľady na
hrebeň Nízkych Ta er boli ež očarujúce. Popod skalné bralá sme zišli
do lesa a cez veľké množstvo serpen n smerom dole sme prišli k
Demänovskej jaskyne slobody. Od aľ sme pokračovali k parkovisku,
kde sme mali autá. Po krátkom občerstvení v bufete sme nastúpili do
áut a túru sme oﬁciálne ukončili.

Cyklotúra Brusno
LUČATÍN – BRUSNO okolie – LUČATÍN
Dňa 7.7. 2019 sa skupina 7 cyklistov vybrala do Brusna, kde sa spojila
so zvyšnými štyrmi cyklistami na čele s Igorom Žabkom, ktorý nás
previedol po cyklotrasách okolím Brusna.
Prvé zastavenie boli v kúpeľoch Brusno, kde nám Igor porozprával
niečo z ich histórie. Cesta nás viedla po zelenej značke Čiernou
dolinou až k Jubilejnému háju, ktorí občania vysadili po roku 1928 k
oslave 10.výročia vzniku Československa.
Ďalšie zastavenie bolo na Troskách kde sme si pozreli pozostatky z
baní a už nás čakalo stúpanie cez Kapusniská a Valachovo na ranč
Čelienec. Tu sme si dali prestávku s občerstvením a pokochali sa
peknými výhľadmi na okolie.
Štyria cyklis pokračovali zjazdom do Ľubietovej/Brusno. Ostatní
sme prešli cez Starý Majer, popod Vysokú k jaskyni Mukyňa. Tu sme si
urobili pár fo ek a pokračovali sme opäť zelenou cyklotrasou až do

lomu Medzibrod a asfaltovou cestou Údolím lásky do Medzibrodu. V
miestnej krčme – Colnica sme sa občerstvili a rozdelili sme sa na tých,
ktorí išli do Brusna a , ktorí išli do Luča na.
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Túra po okolí Luča na
Ľubietová - Kupcova Poľana - Marašovo - Luča n
V nedeľu 14. júla 2019 skupina Luča nskych turistov i nečlenov
absolvovala nenáročnú akciu za účelom spoznania širšieho okolia
Luča na aj po neznačkovaných chodníkoch. Vydali sme sa z Ľubietovej od horárne Starý Majer v zostave J. Svetlíková, J. Kurpašová, V.
Heyduková, Ľ. Kováčová, M. Homolová, P. Strmeň, P. Heyduk, M.
Kováč a P. Svetlík.
Onedlho sme sa dostali na peknú lúčnu cestu s výhľadom na scenériu
Strelníckej a Ponickej Bukoviny, Strelník a Ľubietovej. Popri ceste v
ohrade nás nakrátko do prevádzali aj pekné kone. Pokračovali sme
cez Buňovo po ktorom sme už nastúpili na lesné cesty a poľovnícke
chodníky, to sa už ujal vedenia túry Pavol Strmeň, keďže sme
prechádzali jeho poľovným revírom.
Prešli sme popri Vysokej, Kupcovej Poľane a lesnou cestou sme prešli
na Košiare, Jelenčinu do Marašova. Počas tejto čas túry sa nám
naskytli pekné výhľady či už na stranu Nízkych Ta er, Kremnických
Vrchov, Ľubietovej ale aj na náš pekný Luča nsky chotár. Pri domčeku
/bývalá chatka MUDr. Sokola/ sme si spravili oddych a občerstvenie.

To nás už čakala len cesta do Luča na. Chcem sa poďakovať Vladovi
Šagátovi st. za prípravu a predbežné prejdenie trasy a Paľovi
Strmeňovi za vedenie túry a výklad nielen o okolitých lokalitách ale aj
o žijúcej zveri v revíre a jej migrovaní. Ďakujem i všetkým zúčastneným za porozumenie a pekný záver v Hos nci.

Začína nová sezóna

5.lige a hráči „C“- mužstva si zmerajú sily so súpermi zo 6. ligy. Minulý
ročník majstrovských súťaží sme ukončili začiatkom apríla 2019. Amužstvo vo 4.lige obsadilo už tre krát po sebe druhé miesto, keď z 22
zápasov 17 krát zvíťazilo, 2 krát remizovalo a len 3 krát pocí lo trpkosť
prehry. Napriek veľkej snahe nám vždy chýba povestný „posledný
krok“ na to, aby sme dokázali poraziť všetkých súperov.

Po letnej prestávke sa počas prvého októbrového
víkendu opäť rozbehli stolnotenisové súťaže. Zapoja
sa do nich všetky tri naše
mužstvá. „A“ mužstvo
bude hrať 4.ligu v druhej
najvyššej krajskej súťaži,
„B“- čko sa predstaví v
najvyššej okresnej súťaži v

Aj v tomto ročníku (2018/2019) sme z celkových troch prehier dva
krát podľahli víťazovi súťaže - Lokomo ve Banská Bystrica. Napriek
tomu sme s výsledkami a umiestnením mužstva spokojní a veríme, že
ich v nadchádzajúcej sezóne 2019/2020 minimálne obhájime.
Pokračovanie na strane 12
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O vyrovnanos výkonov jednotlivých hráčov svedčí aj fakt, že z
celkového počtu 133 hráčov, ktorí nastúpili za svoje kluby vo 4.lige
skončilo až 5 hráčov Luča na v celkovej úspešnos do 24.miesta
B- mužstvo v 5.lige obsadilo krásne 4.miesto, keď z 22 zápasov 14 krát
vyhralo, 4 krát remizovalo a 4 krát prehralo a len vďaka horšiemu
skóre skončilo za tre mi Selcami „A“. Tak isto sa darilo aj jednotlivcom, keď v celkovej úspešnos z počtu 94 hráčov skončil náš Milan
Patráš ml. na 2.mieste a tesne za ním Samuel Hruška na 7.mieste.
Svoje miesto si zastali aj Miro Kán, ktorý skončil na 21.mieste a Milan
Patráš st., ktorý obsadil 34.miesto.
C- mužstvo v 6.lige z 11 účastníkov obsadilo 8.miesto, čo sa na prvý
pohľad môže zdať ako neúspech, alebo „ústup z pozícií“, treba však
prihliadnuť na to, že je to veľmi vyrovnaná súťaž, kde rozdiely medzi
jednotlivými mužstvami a výkonnosťou hráčov sú minimálne a tak
veľa krát výsledok zápasu dokážu ovplyvniť aj zdanlivé maličkos neúčasť dobrého hráča v zápase, fyzická únava po náročnom
pracovnom dni, momentálny psychický stav a mnoho iných vecí.
Toto pla samozrejme pre všetky mužstvá a všetkých hráčov a je len
na tom - ktorom mužstve, ako sa z danou situáciou vyrovná a ako
veľmi to ovplyvní priebeh konkrétneho zápasu.
Ešte k hodnoteniu jednotlivcov C- čka. Z celkového počtu 87 hráčov,
ktorí zasiahli do bojov v 6.lige sa umiestnil Pavol Vrábeľ na 12.mieste,
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Peter Heyduk na 14.mieste, 17-ty bol Peter Hraško, 22. Patrik Hruška
a 37. Miroslav Hruška. Všetkým hráčom by som sa chcel, ako
predseda stolnotenisového oddielu, poďakovať za dosiahnuté
výsledky a vzornú reprezentáciu našej obce a popriať im do
nasledujúcej sezóny veľa chu do tréningu, istú ruku, čistú hlavu a
pevné nervy v každom zápase, nakoľko každý z vlastnej skúsenos
vieme, ako dokáže labilná psychika ovplyvniť výsledok zápasu a
pohodu v každom mužstve.
Na záver by som chcel všetkých fanúšikov a sympa zantov stolného
tenisu pozvať na naše domáce zápasy, ktoré odohráme počas sobôt
a to „A“-čko o 15.00 hod., „B“-čko o 18.00 hod. a „C“-čko o 10.00.
Rozpis našich domácich zápasov bude zverejnený aj na internetovej
stránke našej obce. Tak isto chcem pozvať prípadných záujemcov
o tento šport, aby prišli na naše tréningy, ktoré sú každý utorok
a štvrtok od 18.00 do 20.00 hod.
Keďže sa objavujú prvé náznaky záujmu o tento pekný šport medzi
luča nskymi deťmi a mládežou, po dohode s vedením obce sme sa
rozhodli otvoriť brány kultúrneho domu pred každým tréningom o
hodinu skôr a to od 17.00 hod, kde bude priestor pre všetkých od
najmenších až po najväčších, aby si vyskúšali tento šport na vlastnej
koži a možno sa v blízkej budúcnos stali aj členmi a platnými
posilami nášho stolnotenisového oddielu.
Peter KÁN, predseda stolnotenisového oddielu TJ Mladosť Luča n

Čo je lepšie?

Modiﬁkované mo á

- Vážiť si to, čo máte, alebo chcieť to, čo nemôžete mať?
- Byť zdravým a bohatým, ako chorým a chudobným?
- Byť špatným a úspešným, ako pekným a neúspešným?
- Nemať z ničoho žiadny strach, alebo nemať žiadnu fantáziu?
- Zaujímať sa viac o svoju minulosť, ako o svoju budúcnosť?
- Keď sa dobrá práca chváli sama, alebo sa zlí ľudia chvália sami?
- Vymyslieť liek na chorobu, alebo chorobu na liek?
- Mať pri únave šťas e alebo smolu?
- Hovoriť iným, čo chcete urobiť alebo urobiť to?
- Bolo ako bude, či bude ako nebolo?
- Nič nie je tak,ako je, alebo všetko je tak, ako má byť?
- Keď nemôžu žiť dvaja jeden bez druhého,
alebo jeden s druhým?
- Ten, kto je doma všade, alebo ten, kto nie je doma nikde?
- Pozvať niekoho k vode, alebo poslať
niekoho k vode?
- Vedieť, čo chcem, alebo vedieť,
čo dokážem?
- Mať jednotky na vysvedčení, ako mať
jednotky pod tričkom?
- Ten, koho počúvajú v robote, alebo ten,
kto vie počúvať doma?
- Keď niekomu chu viac tropické a inému
zakázané ovocie?
- Keď ráno nevyjde slnko, alebo noviny?

- Ťažko v živote, ľahko až po smr .
- Človek je smrteľný, láska je živá.
- Je rozdiel stra ť človeka, alebo stra ť lásku.
- Učiť sa, učiť sa, učiť sa, alebo usmievať sa, usmievať sa,
usmievať sa.
- Bývať, bývať, bývať, alebo snívať, snívať, snívať.
- Je rozdiel, či vás niekto pri ahne, alebo pre ahne.
- V mlados sa tešil z orgazmu, v starobe už len z erazmu.
- Opakovanie je matkou múdros , v starobe matkou sklerózy.
- Pravda, ktorá mrzí je lepšia ako lož, ktorá teší.
- Kedy je žena pre muža prekážkou? Keď nie je vzpruhou.
- Čo u muža netrvá večne? Zamilovanosť k jednej slečne.
- Čo je na prvej láske najkrajšie? Že sa nekončí sobášom.
- Kto nevie čo s voľným časom, nech ide do dôchodku.
- Nikdy nie som tak zaneprázdnený, ako vo svojom voľnom čase.
- Čo má vždy stáť za slovami? Skutky.
- Priateľstvo znásobuje radosť a delí žiaľ.
- Muž hovorí čo vie, žena čím by sa zapáčila.
- Bol taký nemožný, že od neho bolo možné očakávať
všetko možné.
- Dnešní mladí ľudia nevedia, čo je to panický strach.
- Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.
- Vďaka peniazom prišli mnohí o rozum, ale málokto
ho vďaka nim získal.
Július Kasa
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