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Príhovor
Vážení spoluobčania,
tak ako po iné roky aj teraz v septembri sa začal nový školský rok. Žiaľ
pre našu obec nie je veľmi radostný,
nakoľko do I. ročníka nastúpili len
dvaja žiaci, čím celkový počet žiakov
poklesol na sedem, čo nie je priaznivý
stav pre naše školské zariadenie.
Iste ste si všimli, že sa začala rekonštrukcia budovy hasične. Našej
žiadosti vyhovelo Ministerstvo vnútra
SR a poskytlo nám dotáciu vo výške
29 003,88 eur, za čo ďakujeme. Z finančných prostriedkov zrealizujeme
výmenu všetkých troch brán, vymenia
sa za elektrické, ale najmä budú zateplené. Tiež sa obnoví fasáda budovy
a urobia sa úpravy vo vnútri objektu.
V súčasnosti žije aj naša obec prípravami na komunálne voľby, ktoré
sa uskutočnia v sobotu 10. novembra
2018. Nakoľko som sa rozhodol nekandidovať, chcem využiť aj túto príležitosť a poďakovať sa všetkým, ktorí
mi pomáhali pri výkone mojej funkcie.
Vďaku chcem vyjadriť aj členkám redakčnej rady Lučatínskych zvestí za
prácu, ktorej venovali svoj osobný čas
bez nároku na odmenu, aby občania
mali informácie o dianí v Lučatíne.
Všetkým, ktorí majú pocit, že som
im pri výkone funkcie ublížil, sa hlboko ospravedlňujem. Nebol v tom
nijaký pomstychtivý úmysel z mojej
strany ako si to niektorí občania vysvetľovali.
Všetkým novozvoleným funkcionárom vedenia obce prajem veľa úspechov, nech sa im darí, lebo keď sa im
bude dariť, budeme aj my spokojní.
Marián Píši,
starosta obce

ZVESTI

Buďme k sebe milí, úprimní, zhovievaví,
veď tým dosiahneme oveľa viac, ako opakom

Deň mojej, tvojej,
našej obce - Lučatín
Sobota 18. augusta 2018 bol ten
deň, ktorý sme pripravovali, zdobili,
nosili, stavali pre všetkých, čo sa
už celý rok tešia na vynikajúci
program, občerstvenie a sprievodné
atrakcie.

Málo financií, málo muziky - toto pravidlo platí a bude platiť, ale aj tak sa našli

priaznivci, ktorí
nám pomohli zafinancovať nafukovaciu šmykľavku pre
deti, či pripraviť občerstvenie, za čo týmto
ďakujem ja osobne.
Celé doobedie bolo venované detičkám.
Pripravili sme im retro-obývačku (kde mali
hračky či už drevené, ale aj novšie, a aj rodičia si tam mohli s nimi „relaxnúť“), ale
aj možnosť ísť sa povoziť na koníkoch. Na
inej strane futbalového ihriska sa už hromadili samorasty z dreva, ktoré zozbierali
priatelia prírody Lučatína na čele s Jankom
Kubišom, Jožkom Muránskym a pánom
profesorom Júliusom Kasom. Neskutočné
výtvory prírody - jašter, chobotnica a iné
sa nám potulovali po tráve.
(Pokračovanie na 4. strane)

Komunálne voľby budú v sobotu 10. novembra 2018

• Voľba je jednokolová.
• Za starostu alebo primátora bude zvolený ten
kandidát, ktorý získa
najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona
vykonajú nové voľby.

• Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných
hlasov na určený počet mandátov.
• Môžu byť volení len obyvatelia
obce s trvalým pobytom v nej a musia
mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda
25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na

starostov a primátorov.
• Právo voliť do orgánov samosprávy
obce má každý plnoletý obyvateľ obce
či mesta, ktorý tu má trvalý pobyt.
• Okresné a okrskové volebné komisie
majú byť vytvorené do 11. októbra
2018 a prvýkrát zasadnú do 24. októbra
2018.
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Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

Päť poslancov a starosta na plný úväzok
V poradí 27. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva (OZ) obce Lučatín sa
uskutočnilo 6. augusta t.r. Zobralo
na vedomie informáciu starostu
obce Mariána Píšiho, ďalej skonštatovalo, že uznesenia prijaté na predchádzajúcom OZ sa plnia priebežne.
Zároveň OZ (v zložení J. Kováčová,
D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan, M.
Vojník) v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení určilo, že na celé nové volebné obdobie
2018-2022 našu obec (vzhľadom i
na jej 665 obyvateľov k 31.12.2017)
bude naďalej riadiť päť poslancov

a starosta s rozsahom výkonu jeho
funkcie na plný úväzok.

OZ jednomyseľne piatimi hlasmi schválilo text do kroniky obce Lučatín - rok
2017, zakúpenie stolnotenisového stola
pre stolnotenisový oddiel Mladosť Lučatín
do výšky 600 eur a sporáka do kuchynky
Kultúrneho domu Lučatín do sumy 350
eur. Diskusiu poslancov s odborníkmi
prizvanými na zasadnutie OZ si vyžiadala téma - navrhované zmeny Územného
plánu sídelného útvaru Lučatín (Zmeny a
doplnky č. 1), ich spôsob a rozhodnutie o
námietkach a pripomienkach vznesených
pri jeho prerokovaní. Ako uviedol staros-

Kandidáti pre voľby starostu
a poslancov OZ obce Lučatín
Obec Lučatín uverejňuje v zmysle
ustanovení príslušných zákonov
zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce:
1. Pavel Kováč, Bc.
36 r., zástupca obchodného riaditeľa,
Smer – sociálna demokracia
2. Dana Lichá
50 r., asistent, nezávislý kandidát

Ďalej zoznam registrovaných
kandidátov pre voľby do Obecného
zastupiteľstva v Lučatíne:
1. Silvia Jackuliaková
45 r., pracovník vo výrobe
nezávislý kandidát

2. Ján Kubiš
67 r., dôchodca
Strana moderného Slovenska (SMS)
3. Dana Lichá
50 r., asistent
Strana moderného Slovenska (SMS)
4. Lukáš Šišiak
29 r., strojník,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO)
5. Monika Zemanová
52 r.
Strana moderného Slovenska (SMS)
Vo volebnom obvode sa volí
5 poslancov.

Predstavenie sa kandidátov

Spojme sa pre našu obec

Už takmer 15
rokov som obyvateľom našej
malej obce.
Som ženatý
a mám dve
krásne deti. Za
túto dobu ma pozná už viacero našich spoluobčanov, či už z bežného
spolunažívania v obci, športových
a kultúrnych podujatí, zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré som
aktívne navštevoval. Čas dozrel a
rozhodol som sa po náročnom zvažovaní kandidovať na starostu obce
Lučatín.

Náročnom preto, že aj samotná funkcia predstaviteľa obce je náročná. Celý
život som sa snažil byť náročný hlavne
voči sebe, aby aj následné úlohy kladené
na mňa boli zvládané čo najlepšie. Funkcia starostu nie je jednoduchá, je to práca
manažérska, zodpovedná, pri ktorej človek
musí pamätať na všetky oblasti života v
obci, či už je to ekonomika, kultúra, šport,
mládež, staršia generácia a v neposlednom
rade riešiť aj medziľudské vzťahy. Pre tieto
spomínané veci musí disponovať nemalou
dávkou energie a trpezlivosti.

Mám ukončené vysokoškolské štúdium
I. stupňa (bakalár) v odbore Ekonomika a
manažment podnikov.
(Pokračovanie na 3. strane)

ta obce M. Píši už dlhší čas k tejto téme
sa vedú rokovania s príslušnými organizáciami (napr. plynárne, vodárne, životné
prostredie, povodie Hrona či miestny Urbár). Poslanci OZ napokon štyrmi hlasmi
schválili Všeobecné záväzné nariadenie
(VZN) obce Lučatín č. 65/2018, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
sídelného útvaru Lučatín podľa Zmien a
doplnkov č. 1.
OZ sa zaoberalo aj ďalšími otázkami,
ktoré aj na podnet obyvateľov treba riešiť,
zároveň uložilo poriadkovej komisii zorganizovať stretnutie členov dvoch susediacich rodín na dolnom konci obce.

Spomíname
Dňa 30. septembra
2018 uplynie 5 rokov
od smrti nášho syna

Marcela Salona.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
			
Rodičia

Pripravujeme
Deň úcty k starším

27. 10. (sobota)
• gratulanti • program
• výstavka plodov z našich záhrad + 		
vyhodnotenie

Uvítanie do života
23. 11. (piatok)

Stretnutie s Mikulášom

9. 12. (nedeľa)
• mikulášsky punč a kapustnica
• súťaž o najkrajší adventný svietnik

Štefanská veselica

26. 12. (streda)
• živá hudba • prípitok, občerstvenie
• tombola
Kultúrna komisia OZ

Pozývame Vás do novootvorenej

OČNEJ OPTIKY

v Slovenskej Ľupči, Ul. 1. mája 2
(zdravotné stredisko)
Ponúkame široký výber dámskych,
pánskych, detských okuliarov a tiež
možnosť vyšetrenia zraku na objednávku. Nájdete nás aj na Facebooku.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Pracovný kolektív

(tel. č.: 0908 059 690)
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Predstavenie sa kandidátov
(Dokončenie z 2. strany)
Momentálne som v poslednom ročníku
externého inžinierskeho štúdia v rovnakom
odbore na Drevárskej fakulte vo Zvolene.
V mojich predchádzajúcich povolaniach
ako aj v momentálnom pracujem s ľuďmi.
S vedením ľudí mám osobnú skúsenosť, no
byť na čele obce je pre mňa veľká výzva.
Moja predstava o fungovaní obecného úradu spočíva v dobrej, vzájomnej
spolupráci a koordinácii medzi obecným
zastupiteľstvom, starostom, komisiami
obecného úradu, spoločenskými organizáciami a všetkými občanmi obce. Som presvedčený, že aj v tejto spolupráci sa dá posunúť kúsok vpred. V obci máme viacero
organizácií, ktoré by bez priamej pomoci
obce nedokázali vykonávať takmer žiadnu
činnosť. Preto je potrebné tieto rozumne
a zmysluplne podporovať a s nimi spolupracovať a následne dôsledne kontrolovať
účelnosť využitia finančných prostriedkov
pre ne. Finančné riadenie obce stojí na
jej rozpočte, ktorý musí schváliť obecné
zastupiteľstvo. Príjmy obce vyplývajú zo
zákona, výdavky v rámci zákona a finančných možností schvaľuje obecné zastupiteľstvo, bez schválenia ktorého by nemalo
byť vynaložené žiadne euro na rôzne aktivity. Tiež je možnosť využívania iných

príjmov a dotácií, jednak z fondov EU, z
rezervy vlády SR, ministerstiev, VÚC, ako
aj výziev rôznych organizácií poskytujúcich granty samosprávam.
Chcel by som poukázať na transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami obce, ktorá je pre mňa prvoradou
úlohou a povinnosť, ako aj pre všetkých
jej predstaviteľov. Myslím si, že správa
vecí obecných je správou vecí verejných a
všetci majú právo byť informovaní o zmluvách, ktoré obec uzatvára.
Moja predstava o vzájomnej spolupráci
s poslancami obecného zastupiteľstva je
najmä nájsť spoločnú reč pre zabezpečenie fungovania našej obce ako celku. Žijeme predsa v jednej obci a mali by sme
chcieť jej progres všetci, nielen dobrovoľne zainteresovaní poslanci a starosta, ktorí
boli zvolení nikým iným ako obyvateľmi
obce Lučatín. Mám v záujme presadiť, aby
v našej obci ako poradný orgán starostovi
obce bolo zriadené kolégium zo skúsených
starších obyvateľov našej obce, ale na strane druhej je potrebné dať v činnosti našej
obce priestor aj mládeži, mladým rodinám,
ktoré v našej obci potrebujeme. Nie všetci
vieme všetko, a preto budem presadzovať
aj konzultácie s odborníkmi z rôznych oblasti. O to viac ma bude tešiť fakt, ak to

budú odborníci z radu našich spoluobčanov.
Ak na záver čakáte na moje priority v
nasledujúcom volebnom období v bodoch,
tak vedzte, že nie som kandidát na starostu,
ktorý Vám bude sľubovať! Hlavnou prioritou pre mňa je:
• nesklamať a konať, konať v záujme
obce pre obec,
• prejsť si možnosti pre ďalší rozvoj a
investovanie do obce,
• prísť na spoločnú reč s obecným zastupiteľstvom a so spoločným úsilím
preklopiť misku váh a urobiť z minima príležitostí to maximum, aby boli v
obci spokojní nielen tí, ktorí mi prejavia dôveru vo voľbách, ale všetci, ktorí
v našej obci žijú a majú o dianie v nej
záujem.
Úplne na záver by som sa rád poďakoval
za možnosť prezentovať seba ako kandidáta na post starostu obce redakcii Lučatínskych zvestí a vyzval Vás, občania Lučatína, aby ste prišli k volebným urnám v
sobotu 10. novembra 2018 v čo najväčšom
počte.
Bc. Pavel Kováč,
kandidát na starostu

Rozumne a srdcom pre Lučatín
Vážení spoluobčania, dostala som
možnosť prezentovať svoju osobu
v LZ, nakoľko som
jedna z dvoch kandidátov na starostu
- čiže hlavu obce.

Meno:
Lichá Dana. Vek: 50 rokov.
Vzdelanie: Stredná priemyselná škola
Stavebná B. Bystrica s maturitou. Zamestnania: Stredoslovenské vodárne a kanalizácie - majster stav. činnosti, SZČO
obchodno - sprostredkovateľská činnosť,
stavebná činnosť, Hotel Lux - hotelová
gazdiná, Mesto Banská Bystrica - sociálny asistent, Súkromná stavebná firma
- asistentka s odberateľmi. Bytom: Lučatín 107, kde bývam už takmer 23 rokov,
spolu s mojou krstnou mamou Elenkou
Oravcovou, mojim synom Dušanom, študentom UMB, B. Bystrica a priateľom
Dušanom, ktorý podniká v stavbárčine
necelých 30 rokov.
Moje korene už od narodenia siahajú do
dedinky Lučatín. Prvý rok som vraj prežila
v Lučatíne, no to si veľmi nepamätám. Ale
každé voľno a každé prázdniny sme boli
u Oravcov, čiže pri mojej starkej. Veľa sme

zažili či v prírode, pri práci, ale aj zábave,
ktorá nikdy nechýbala. Boli to nezabudnuteľné zážitky a ponaučenia, vždy v nedeľu
požehnané v kostolíku, za čo som vďačná.

Už niekoľko rokov vnímame dobu,
ktorú žijeme, hekticky, čo znamená, že žijeme rýchlo, či už v práci, v rodine, ale aj
na dedine. Pred štyrmi rokmi som kandidovala na poslankyňu a ani som sa nenazdala
a roky ubehli. Myslím hlavne tým, že sme
ich činorodo vyplnili a ako kultúrna komisia sme urobili do 50 akcií a ešte nás nejaké aj čakajú. Myslím si, že sme sa to snažili urobiť najmä pre Vás, spoluobčanov.
„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, ale ponechaj skutkom, aby za teba
hovorili.“ - povedal Ján Amos Komenský.
Starosta (-tka) musí byť pre všetkých občanov, ktorých je potrebné vypočuť si, či
je sviatok alebo piatok. Vyvíjať plodnú
spoluprácu s obecným zastupiteľstvom
pri tvorbe pracovného plánu na nasledovné obdobie, len spoločnými silami môže
dospieť k úspechu pre rozvoj našej obce
a spokojnosť jej občanov, toto všetko
v súlade so zákonom.
Tak ako pred voľbami či už počas nich
život sa nezastaví, ale pokračuje, aj u nás
sú rozbehnuté akcie, ktoré nasledujúce

zastupiteľstvo, aj starosta (-tka) musia dotiahnuť do úspešného cieľa. Snažme sa
spraviť život v našej obci lepší, či už na
vzhľad pri vstupe aj výstupe z obce. Vytvoriť nové športoviská v časti kúpalisko,
aspoň dve oddychové zóny, opraviť komunikácie, zlepšiť infraštruktúru, dať možnosť drobným podnikateľom spolupracovať s obcou. Poskytnúť priestor pre
mladých na bývanie, aby neutekali do mesta, ale ostávali pri svojich rodinách. Vyvíjať iniciatívu a komunikovať so všetkými
organizáciami v obci, vytvárať zázemie
pre ich činnosť. Záleží mi aj na výchove
mladej generácie, rozvíjať aj mimoškolskú
činnosť, organizovať viac aktivít spojených so školou a škôlkou, najmä na aktívne využitie voľného času, na boj proti zlým
vplyvom na mládež. Toto je len stručná
predstava, kde sa to dá vylepšiť, upraviť,
opraviť, postaviť a udržiavať.
Čakajú nás spoločné stretnutia, na ktoré
Vás srdečne pozývam. Budeme spolu diskutovať na rôzne témy. Či už príjemné, ale
aj nepríjemné.
Dana Lichá,
kandidátka na starostku
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SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

Deň mojej, tvojej...

(Dokončenie z 1. strany)
Keďže sa blížil obed, žiadalo sa zobnúť si niečo dobré. To bol pokyn, že treba
odštartovať súťaž v grilovaní hamburgera
na rôzny spôsob. Prihlásilo sa 5 mužstiev
- chalani Pingpongisti, Chalupári, Urpin-team, Tri baby, KPLP - všetci mali rovnaké podmienky, do súťaže dostali surovinu
a grilovacie uhlie. Rozhodcovia boli dáma
Rusková z Balážov a pán Jarko z Budče.
Všetci súťažiaci si pekne pripravili stánky aj suroviny na výzdobu taniera, lebo sa
súťažilo nielen v chuti, ale aj vo vzhľade.
Prvé miesto porota udelila pre Urpín-team
(Janko, Silvia, Danka), druhé obsadili Tri
baby (Zlatka, Danica, Nina) a tretie Pinpongisti (Zuzana, Milan, Peťo).
Nesmieme zabudnúť na stánky, ktoré
spestrili areál ihriska - medovníky, prútené
košíky, výrobky z bavlny, umelecké kres-

lenie, tvarožníky, syr, bryndza, pukance,
langoše od maminiek zo školy, kozmetika.
Na záver sme si mohli pri stánku Dôvera
urobiť diagnostiku svojho zdravotného stavu. O dobrotách pod zub nebola núdza, gulášiky rôzneho druhu, grilované mäsko či
zemiakové placky. Z každého rožku trošku
a na zapitie - pivko alebo vínko.
Kultúrny program nášho spoločného
Dňa, ktorý je len raz do roka a patrí všetkým občanom a ich rodinám, známym a
priateľom, otvoril úryvkom z básne Andreja Plávku moderátor Pítr (Ing. Peter
Spevák): „Ty, domovina moja, plná krásy,
čo z hôr a dolín vence uvila si. A stužkami riek si ho vyzdobila - ako sa zdobí pri
nedeli milá...“. Nasledovali ľúbezné tóny

fujarky ako znelka, ktorá privítala našich
seniorov z Lúčiny. Tí už mesiac pred podujatím usilovne trénovali a nacvičovali
pekné ľudové pesničky. Sme hrdí, že sú
tu a stále prispievajú do programu. Nikdy
nepovedia nedá sa, nemám čas, alebo nepomôžem. Ich energia je pre nás mladších
skoro na neuverenie, ako by bola nekoneč-

ná - či už pri bežných prácach, alebo v
turistike, či pri iných športoch. Fandíme
vám a veríme, že ste pre mnohých vzorom.
Ďakujeme vedúcej Zorke Senkovej za jej
aktivitu, ochotu, všetkým spevákom, sólistom, aj Dankovi Luptákovi za harmonikový sprievod. A kulisa na pódiu ešte viac
dotvorila folklórne vystúpenie Lúčiny, ale
aj FS Šajbania. Ďakujeme Jankovi Uhríkovi za nápad aj realizáciu, pri ktorej mu
pomáhali pracovníci obecného úradu Miro
a Robo.
Tak ako pred rokom nám Šimonko Lakončík sľúbil, že nacvičí nové pesničky na
píšťalke, tak to aj dodržal. Zahral nám štyri
a my všetci ho budeme naďalej podporovať. Na jeho umeleckom prejave vidieť, že
už trému nemá a posúva sa aj na iné pó-

a oprášili
sme si ich
repertoár pesničiek. A potom
už prišla DJ - zábava do rána.
Poďakovanie: Obci Lučatín, pracovníkom obecného úradu, obci Nemce, kultúrnej komisii, Silvii Jackuliakovej, Jankovi
Uhríkovi, Janke Hudecovej, Janke Ružinskej, Renatke Majerovej, Zuzane Majerovej, Gabike Schvarcovej, KPLP - Janko
Kubiš, Jožko Muránsky s manželkou, Július Kasa s vnučkami, Slávke Sedliakovej
s rodinou, Kataríne Ďurčíkovej, Júliusovi
Aghovi – šikovné ručičky, Ľubkovi Paloučkovi, Peťovi Hejdukovi, partii Pingpongistov, Vladkovi Svetlíkovi a celej mojej
rodinke Elenke, Duškovi, Dodovi.

diá (Radvanský jarmok) a tej starkej, ktorá
to všetko zorganizovala, prajeme zdravie
a pevné nervy. Ona je ten hnací motor. A
ďalší mladý talent, ktorý sa u nás nachádza - pekné, milé, skromné a usmievavé
dievča - Monika Dvorská, ktorá s partiou
báb tancuje hip-hop. Na celoslovenskej
súťaži v Košiciach skončili na 1. mieste.
Gratulujeme!
Krásne kroje, ktoré sa dedia z pokolenia
na pokolenie trochu závidíme našim susedom z FS Šajbania. Sú to umelecké diela,
ktoré mali aj majú veľkú nielen finančnú,
ale aj kultúrnu hodnotu. Prajeme týmto
ľuďom v ich práci veľa krásnych vystúpení a najmä, aby tradíciu odovzdávali mladým, nech tento druh umenia nezanikne.
A už tu bol takmer koniec nášho programu, ktorý trval viac ako dve hodinky, keď
ešte na záver nám zahrali Galaxy BB Music s našim rodákom Jankom Bobokom,
ktorého sme radi stretli po troch rokoch

Za program: Zorke Senkovej s klubom
Lúčina, Dankovi Potančokovi z Ľubietovej, Ing. Petrovi Spevákovi, Šimonovi
Lakončíkovi, Monike Dvorskej + kolektív. Občerstvenie: Peťo Kán s manželkou,
Paľko Vrábel a Peťo s priateľkami, Milan
Patráš s rodinou, Peťo Ďurčík s rodinou,
Miro Selecký. Priestor: Michalovi Sedliakovi za starostlivosť o futbalové ihrisko.
Foto + záznam: Elenka Majerová, Prof.
Ing. Róbert Hudec, PhD.
Sponzori: Komunálna poisťovňa, a.s.,
Lioncar, s.r.o., Flexim, s.r.o., Reštaurácia
Grajciar, Nobia, s.r.o., Bautrade in, s.r.o.,
Hudecová Janka, Ranč Čelienec, Urbárske spoločenstvo Lučatín, Gebauer - Matyáš stavebná firma, MVDr. Dušan Hanzel,
Autodoprava Lalik, Barzuz, s.r.o., Invinum, s.r.o., Solberg, s.r.o., Mary Key, Pivovar Urpín, Dobrík Dušan staviteľ.
Dana Lichá,
poslankyňa a vedúca kultúrnej komisie
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Letný horizont

Rýchlo a horúce prešlo obdobie
letných mesiacov. Hektická práca
našich gazdiniek a pánov sa
krútila okolo senných prác, políčok,
pestovania zeleniny a polievania
kvietkov, ale aj tak sme si našli vzácne
chvíle, keď sme sa mohli stretnúť
a pripraviť si niečo príjemné nielen
pre dušu a telo.
Tradičnú opekačku sme si naplánovali
na 13. júla popoludní. Príprava netrvala
dlho a už sa na satelite opekali klobásky,
slaninka, dokonca aj chlebík. Pestovateľky
doniesli niečo zo záhradky a aj niečo sladké. Prišiel i náš harmonikár Danko, ktorý
nám spríjemňoval celú našu akciu. Po konzumácií sme pri kávičke plánovali niečo do
programu obce a potom sa športovým ihriskom rozozneli hlasy Janka Uhríka a Petra
Vrbického.

Zujímavý projekt

Naši členovia sa zúčastnili zaujímavého projektu Ministerstva vnútra
SR 27. júla v kultúrnom dome.
Projekt sa zameral na tému: „Zlepšenie
prístupu obetí trestných činov k
službám a vytvorenie kontaktných bodov pre
obete“. Časti prednášky boli doplňované vizuálnym
systémom, takže sme mohli
vidieť situácie,
v ktorých sa
seniori
môžu
nachádzať. Projekt je orientovaný
napr. na prevenciu kriminality a riešenie aktuálnych problémov bezpečnostnej
politiky SR. Veľké mínus bola slabá účasť,
keďže vieme, že je to pomocná ruka pre nás
všetkých.

Niečo nové a mokré

V ranných hodinách 30. júla sme sa
stretli na železničnej stanici pri autobuse, ktorý nás mal odviesť na pekný
a kultúrny výlet. Smer: Kúpalisko so
slanou vodou Rapovce pri Lučenci.
Predtým naše kroky povedú na kaštieľ
Halíč.
Starí rodičia a babky mali so sebou vnúčatá, ktoré sa celou cestou tešili na teplú a
zdravú vodičku. No najprv naše kroky viedli na kaštieľ Halíč, ktorý je teraz v prekrásnom prostredí a jeho interiér je vybudovaný
skutočne famózne. Livrejovaný vrátnik nás
ochotne pozval do vnútra, kde sme si pozre-

li zariadenie a dali sme si občerstvenie. Niektoré seniorky
navštívili aj Pročkovu zbrojnicu. Okolie plné kvetín a krátka cesta k autobusu neunavila
ani našu Anku Ťažkú. Zámoček
bol predtým zanedbaným miestom
bývalého družstva a budova slúžila na
sociálne služby pre postihnuté deti. Odnášali sme si však prekrásny dojem. Kúpalisko
v Rapovciach so zdravou termálnou vodou
osviežilo všetkých. Vo vode sme si
zrelaxovali celé telo. Nálada v priestoroch bola
veľmi dobrá, detičky poslušné
a odchod autobusu disciplinovaný.
Výborná
akcia!
Mesiac
august sme
otvorili návštevou osláv obce
Strelníky, kde sme
sa zúčastnili ako pozvaní speváci nášho senior klubu.
Poobede 4. augusta sme sa ocitli na návšteve Strelník, zvedavo počúvajúc kultúrny
program detičiek, detí a súboru Šajban, v
ktorom hudobnú časť vedie aj náš harmonikár Danko. Nálada tam vládla príjemná, aj
keď slniečko veľmi zubilo svoje lúče. Privítala nás starostka Strelník a bola prekvapená našou rovnošatou lučatínskych tričiek.
Ďakujeme za mikrobus nášmu starostovi a
Jankovi Uhríkovi za bezpečný odvoz.

Sviatok sviatkov

V sobotu 18. augusta v ranných hodinách okolie športového ihriska rozvoniavalo všetkými vôňami jedla. Pripravovala sa súťažná grilovačka. Varili
sa guláše rôzneho druhu, prichádzali
stánky s pochutinami a občerstvením.
Pre deti atrakcie a vyzdobený celý areál.

A naši z klubu, ako
každý rok, pripravení
v popoludňajších hodinách po mesiacoch
rozcvičovania hlasov,
prichádzajú na plac ako
prví po uvítaní moderátora,
aby svojím vystúpením prispeli
kultúrnou zložkou ľudových piesní do gratulačnej kytice osláv Dňa obce Lučatín. Trochu spevu, trochu tanca, trochu recitačnej
chvíľky, ale všetko venované s láskou a
ochotou. Ďakujeme za pomoc všetkým spevákom klubu Lúčina, ale aj starostovi M.
Píšimu, pani Blanke, predsedníčke kultúrnej komisie Danke, najmä však hudobnému
sprievodu heligonkárovi Dankovi za vytrvalé cvičenia v jeho voľnom čase. Vďaka
aj všetkým poslucháčom a divákom, ktorí
sedeli v radoch a povzbudzovali potleskom
nielen nás, ale všetkých účinkujúcich.

A ešte raz chuťovka

Na 14. september sme sa pripravili na
rozlúčku s letným obdobím. Niekoľko
dňová príprava vyvrcholila prípravou
guláš-partie na športovom ihrisku
pod prístreškom. Ráno o 9. hod.
praskal ohník pod kotlíkom a my
členky výboru spolu s Jankom Uhríkom
sme chystali všetko to, čo do kotlíka
patrí.
O 14. prichádzali hostia, gulášik bol pripravený, prípitok a niečo sladké a slané
tiež, a potom už len „dobrú chuť!“. Kuchári
boli vychválení, dobrý a chutný guláš hovoril sám za seba. Po príhovore predsedníčky
klubu nastala diskusia a neskôr prijala pozvanie aj predsedníčka kultúrnej komisie,
ktorá sa prihovorila našim členom a poďakovala sa za ochotnú spoluprácu s klubom,
dokonca sme prijali medzi naše rady nových členov, tešíme sa na nich.
Zorka Senková,
predsedníčka klubu seniorov Lúčina
Foto: Elena Majerová
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Aktivity Klubu priateľov lučatínskej prírody
Už druhý rok po sebe organizuje novozaložený Klub priateľov lučatínskej prírody (KPLP) súťaž v tvorivosti a zručnosti mládeže Lučatína.
Keďže mládež v súčasnosti má iné
priority, rozšírili sme súťaž aj pre
ostatných obyvateľov. Väčšinou sa
zapájajú tí istí ľudia, ktorí pochopili, že urobiť niečo pre skrášlenie
obce a zlepšenie života v nej, aj keď
v malej miere, má význam. Niekedy
stačí ochota, nápaditosť a radosť zo
stretnutia s priateľmi.

Tohto roku sme vyhlásili súťaž „O najkrajší samorast“ s jej prezantáciou a vyhodnotením na akcii Deň obce Lučatín.
Bolo vystavených 13 samorastov. Hlasovaním občanov formou anketových lístkov získal 1. miesto samorast s názvom
Jašter z Bukovienky, uložený na chrbte
stavovca, od nálezcu p. Sabolu a A. Hudáka, 2. miesto obsadil samorast Sup od
nálezcu Jána Šutku a 3. miesto získal samorast s názvom Rodina od nálezcu Jozefa Muránskeho. Ostaným nálezcom E.
Oravcovej, E. Slobodníkovej, D. Kasovej,
R. Mullerovi, J. Pivolúskovi a M. Kuricovi ďakujeme za ukážky samorastov,
ako aj za ochotu a záujem o súťaž. Pri
príležitosti akcie sme zároveň vypracovali a prezentovali mapku nášho chotára
s vyznačením hraníc susedných obcí a
časti chotára, ktoré poznáme, sme označili pôvodnými názvami. Prosíme týmto

najmä starších rodákov Lučatína, aby nám
pomohli doplniť názvy aj ostatných častí
chotára. Vypracovanú mapku prikladáme
spolu aj s mapkou návrhu pomenovania
ulíc Lučatína.
Okrem vyhlásenej súťaže v danom termíne ďakujeme za tvorivosť a zručnosť aj
Rudolfovi Mullerovi za pôsobivé spracovanie rozprávkových postavičiek na pláži
v Bukovienke, Júliusovi Kasovi a Jánovi
Kindermayerovi za vybudovania zábradlia na Hronskom chodníku a Mirovi Kuricovi za úpravu skaly v Bukovienke. Čle-

novia nášho klubu vybudovali aj hojdačku
na pláži v Bukovienke a osadili zariadenia
na meranie vetra na miestnom ihrisku.
V rámci programu na akcii Deň obce
Lučatín sme sa zúčastnili aj súťaže v
grilovaní mletého mäsa a pripravili sme
hamburgery. Náš stánok bol trochu väčší
ako ostatné, lebo sme vystavovali už spomínané samorasty, mapky chotára a obce
a najmä sme si príjemne posedeli s našimi
priateľmi a rodinnými príslušníkmi.
Ján Kubiš,
KPLP
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

„Okolo Tatier“

Každý rok uskutočňuje Klub slovenských turistov (KST) v Nižnej masovú cyklotúru „Okolo Tatier“. Tento
rok to bol už jej 51. ročník. Konal sa
8. až 10. júna 2018. Zúčastnilo sa
na ňom okolo tisíc cyklistov. Ani na
tomto ročníku nechýbali turisti z
KST Lučatín. Menovite: L.+L. Paločkovci, K.+I. Plžíkovci, R. Riečan, P.+P.
Loučkovci.
Trasa cyklotúry: Štart bol v piatok 8.
júna v Nižnej na Orave. Cesta viedla cez
bývalý hraničný prechod Suchá Hora do
horského strediska Gubalovka (1 200 m n.
m.), z ktorého je krásny výhľad na mesto
Zakopané a poľské Tatry. Tohto roku nás
na tomto kopci zachytil aj letný dážď. Nasledoval prudký zjazd do Zakopaného, v
ktorom sme si dali obedňajšiu prestávku.
Kto mal záujem o nákup, mesto mu dávalo veľkú príležitosť. Po hodinovej pauze
sme pokračovali cestou I. triedy smerom
do Ždiaru cez Lysú Poľanu. Po 2,5 hod.
cyklistike sme došli do cieľa piatkovej
etapy - Ždiaru. Po porcii gulášu sme sa
ubytovali v penzióne Kamzík. V sobotu
bol naplánovaný voľný program. My sme
to využili na turistiku po hrebeni nad obcou Ždiar smerom do lyžiarskeho strediska Bachledová dolina, kde sme sa prešli po
chodníku v korunách stromov. Pohľad na
Belanské Tatry a Zamagurie je prekrásny.
V nedeľu cyklotúra pokračovala cez Tatranskú Lomnicu, Štrbské pleso, Podbanské, Liptovský Mikuláš a horský prechod
Huty do Nižnej. Celková dĺžka túry bola
približne 230 km.
My sme si trošku pozmenili trasu. Štart
sme mali už vo štvrtok v Liptovskom
Hrádku, kde sme odstavili autá. Pokračovanie už bolo na bicykloch cez Liptovský
Mikuláš do Kvačianskej doliny, kde sme
navštívili miestni mlyn. Trasa pokračovala cez osadu Huty a Zuberec do Nižnej.

Cyklotúra bola ukončená v nedeľu v Liptovskej Osade.
„Okolo Tatier“ je veľmi pekná akcia,
keď pri peknom počasí uvidíte Vysoké Tatry z každej strany. Súčasťou akcie je bohatý kultúrny program. Preto túto cyklotúru
odporučujem každému, kto má rád bicyklovanie a peknú slovenskú prírodu.

muránsky je treťohorný relikt a endemit s
výskytom jedine na Muránskej planine. Je
chránený zákonom a rastlina je zapísaná v
Červenom zozname rastlín Slovenska ako
ohrozený druh. Po pekných výhľadoch
sme sa vrátili tou istou cestou na Veľkú
lúku, Piesky a odtiaľ po modrej značke ku
Chate pod Muránskym hradom, skromnej-

Muránska planina

V nedeľné ráno 22. júla sa uskutočnila cykloturistika za účasti 11
osôb, z toho 7 členov KST Lučatín.
Našim cieľom bola tentoraz Muránska
planina - zo sedla Javorinka cez Veľkú
lúku sme prechádzali lesnou cestou po žltej
až na Maretkinú (995 m n.m.). Nenápadný
smerovník označoval 10 minút k vyhliadke Poludnica. Obrovský skalný útes Poludnica, vynárajúci sa z hustého lesa pri
niekdajšej horárni Maretkiná, je najkrajšou
a najznámejšou vyhliadkou Národného
parku Muránska planina. Otvára sa z nej
polkruhový výhľad južným smerom (výhľad na juh na Muránsky hrad a do Gemera - Muránske údolie s Muráňom, Revúcou
a Jelšavou).
Na bralách planiny sa vyskytuje lykovec muránsky - symbol planiny. Lykovec

ší polorozpadnutý domček, so základnou
ponukou občerstvenia. Od nej vedie okolo Coburgovho pamätníka z r. 1883 priamo na hrad krátke, ale strmé stúpanie po
červeno značenom chodníku. Prevýšenie z
chaty na hrad je asi 90 metrov. Pár desiatok
metrov pred záverečnou časťou výstupu sa
nachádza malá plošina s pamätnou tabuľou
bývalému správcovi CHKO Muránska planina, ktorý tu zahynul. V týchto miestach
bol v minulosti vybudovaný výťah - škripec, pomocou ktorého dopravovali do hradu všetok materiál.
Cesta odtiaľto stúpa k miestu pred vstupnou bránou do hradu, kde sú v skale vytesané pravidelné žliabky, slúžiace na upevnenie drevených trámov pre schody, ktorých
tu údajne bolo vyše 100. Muránsky hrad
je tretí najvyššie položený slovenský hrad.
Nachádza sa vo výške 930 m n. m., stojí na
vrchu Cigánka. Jeho história siaha až do 13.
storočia, v súčasnosti je už vo forme zrúcaniny a prebiehajú na ňom sanačné práce.
(Pokračovanie na 8. strane)
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Cestou späť sme sa zastavili na Veľkej
lúke a pozorovali noriky muránske, ktoré sa voľne pásli na obrovskej pastvine a
nachovali sme ich jabĺčkami. Pokračovali
sme späť do sedla Javorinka, kde sme naložili bicykle a vybrali sme sa na Prednú
Horu, pozrieť nový Pivovar a Wellness.
Pivovar je umiestnený v rodinnom Wellness penzióne Predná Hora. Bol otvorený
v júni 2017. Prioritou hostiteľov je kvalita nie kvantita. Tu niektorí účastníci využili služby wellnessu, iní ochutnali pivo,
resp. pozreli si aj expozíciu F. Coburga na
Prednej Hore. Múzeum sídli v malom drevenom poľovníckom zámočku neďaleko
rekreačného strediska Predná Hora. Toto
múzeum sa venuje bývalému majiteľovi
budovy - bulharskému cárovi Ferdinandovi Coburgovi. Bol nadšeným botanikom a
poľovníkom. V múzejnej expozícii nájdete
zbierku trofejí, porcelánu alebo predmetov
s poľovníckou tematikou. Je tu aj autenticky vybavená Ferdinandova spálňa, pracovná kuchyňa a ďalšie zaujímavé priestory.
Pre najmenších ponúka „prírodovednú
miestnosť“, ktorá napodobňuje slovenský
les so zvieratkami. Prehliadku obohacuje

výklad o Ferdinandovom živote a tak isto
aj o histórii rodu Coburgovcov. Ak majú
návštevníci záujem, tak sa im premieta
film „Panovník prírodovedec“. Neďaleko
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od múzea je neobarokový kaštieľ, ktorý
bol zimným sídlom pre Ferdinanda. Dnes
tu sídli Odborný liečebný ústav psychiatrický a preto nie je prístupný pre verejnosť.
Dozvedeli sme, že sú tu aj sysle na lúke pri
hlavnej ceste od Prednej Hory do Muráňa,
ktoré sa dajú aj kŕmiť. Domov sme pokračovali cez Tisovec.

Pri futbalovom ihrisku na Strelníkoch čakáme na druhú časť cyklistických turistov,
5-člennú rodinku Žabkových, ktorí vyrazili
z Brusna a ich trasa viedla cez Starý Majer.
Po 15-minútovom oddychu celý pelotón
pokračuje ponad Strelníky na Povrazník,
kde sme odbočili do sedla nad dedinou.
Čakalo na nás 1,5 km prudké stúpanie. Ale

Cyklotúra po okolí

všetci sme to v pohode zvládli. Na sedle bol
oddych s prekrásnymi výhľadmi na Nízke
Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. Nasledovalo 10 km klesania do Ponickej Huty
a potom do Poník, kde nás čakalo občerstvenie v podobe kofoly a pivka v miestnej
krčme. Po polhodinovej pauze bolo pred
nami stúpanie na kopec nad Šalkovou.
Cestu z kopca sme si skrátili lesnou cestou do Plačného, kde sme sa napojili na cestu do Slov. Ľupče poza Hron. Keďže bolo
horúce počasie, ďalšia prestávka bola na
zmrzline a pivku v tejto obci. Následne už
len záver cyklistickej túry - smer Lučatín.
Peter Loučka,
KST Lučatín

Je nedeľa 12. augusta 8. hod. Krásne
slnečné a teplé ráno. Skupina
cykloturistov v zložení P. Hejduk,
Š. Foltáni, S. Sadaukas, Janka a
René Virágovci , Peter, Maja, Martin
Loučkovci, D. Rolincová a R. Muler
od obchodu Jednota v Lučatíne štartujú na cyklistickú túru. Tá dnešná
ide po trase Ľubietová - Strelníky
- Povrazník - Ponická Huta - Poniky Slovenská Ľupča - Lučatín.
Pelotón vedú mladí cyklisti Martin a
Šimon pod dohľadom Márie Loučkovej.

Z „Májovej vatry“ - tradícia?
Členovia Klubu priateľov lučatínskej
prírody v spolupráci s OÚ v Lučatíne
a jeho zložkami usporiadali v Bukovienke na pláži v blízkosti Hrona
8. mája t.r. „Májovú vatru“.

Prečo sa k tejto téme ešte raz chceme vrátiť? Príjemne nás prekvapila ochota oslovených ľudí a sponzorov na zorganizovanie
akcie, na ktorej sa zúčastnilo okolo 100 ľudí.
Začali sme o 14. hod. v novovytvorenom spomienkovom mieste Pod vŕbou pri
transformátore a do Bukovienky sme prešli po Hronskom chodníku. Tam už stála
dva metre vysoká krásna vatra a rozvoniaval kotlíkový baraní guláš, ktorý práve
dovaril predseda tunajšej Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pán Dubovický. Oproti
nemu účastníkov vítali Danka Lichá a
Zorka Senková s domácimi špecialitkami

lučatínskych gazdiniek. Neprehliadnuteľní boli aj Janko Pivolúska a Milenka
Gregorová, ktorí zase v pekných krojoch
ponúkali prípitok od sponzorov a gastronomické občerstvenie - ryby, alebo chlieb
s masťou a cibuľkou. Na ďalšom stole
boli zase dobroty od ľudí, ktorí vedeli čo
sa patrí, a dobrovoľne priniesli napr. domáce koláčiky, slaninku, fľaštičku a pod.
Na okraji Hrona pod kamenou plážou sa
blýskal plný sud piva s pripravenými pohármi od nášho spoluorganizátora R. Riečana z Grajciara. Spestrením boli aj údené
ryby, ktoré samostatne porcoval a ponúkal
náš priateľ Sandy s manželkou Katkou.
Pri dobrom vínku od pána Mikušinca a
dobrom guláši z mäsa, ktoré dodal MVDr.
Dušan Hanzel, sa vytvorila takmer rodinná
atmosféra. Nikto nikoho neobmedzoval a
každý si zobral to, na čo mal chuť.
(Pokračovanie na 10. strane)
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Zo života stolných tenistov

Vstupujeme do ďalšej súťažnej sezóny

Po letnej prestávke sa počas prvého
októbrového víkendu opäť rozbehnú
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 5. lige a hráči „C“- mužstva si
zmerajú sily so súpermi zo 6. ligy.

Minulý ročník majstrovských súťaží
sme ukončili začiatkom apríla 2018. Počas
jarných a letných mesiacov sme si všetci
dopriali zaslúžený odpočinok, aby sme načerpali fyzické, aj psychické sily do novej
sezóny, ktorá bude opäť náročnejšia ako
predchádzajúca. Počas letnej prestávky
sme sa zúčastnili niekoľkých turnajov, spomeniem aspoň turnaj štvorhier vo Zvolene,
kde spomedzi 33 dvojíc väčšinou špičkových krajských hráčov, obsadila naša dvojica Kán - Kováč 12. miesto.
V Selciach sa 31. júla konala schôdza
vedúcich mužstiev 5. a 6. ligy okresov

BB+BR, kde boli prerokované všetky závažné veci, týkajúce sa nasledujúcej sezóny, ako napríklad bodovanie hráčov, hracie
dni a časy zápasov, postupy, zostupy, prestupy a iné dôležité veci, od ktorých závisí
hladký priebeh majstrovských súťaží. Do
nich sme opäť prihlásili tri družstvá, nakoľko na našich súpiskách nedošlo takmer
k žiadnym zmenám a sezónu odohráme s
tými istými hráčmi ako vlani.
Pred novou sezónou na členskej schôdzi
stolnotenisového oddielu (STO) sa členovia výkonného výboru spolu s hráčmi
rozhodli zakúpiť nové hracie stoly. Na pôvodných, ktoré vydržali takmer 8 rokov, sa
aj napriek kvalitnej údržbe už začala prejavovať znížená kvalita hracej dosky, čo
sa odzrkadlilo na nedostatočnom odskoku
loptičiek a množili sa nám aj sťažnosti od
súperov, najmä z vyšších súťaží. Po porade
s niektorými súpermi, klubmi a dlhoročnými hráčmi sme sa rozhodli zakúpiť dva
stoly značky Cornilleau, ktoré svojou kvalitou zodpovedajú aj náročným kritériám

medzinárodných zápasov a využíva ich aj
niekoľko iných klubov v našich súťažiach.
Nové stoly nie sú lacnou záležitosťou, ale
je to investícia na ďalších minimálne 10 rokov, pri zodpovednej údržbe a starostlivosti. Aj touto cestou by som chcel poďakovať
vedeniu obce Lučatín ako aj poslancom
obecného zastupiteľstva za schválenie príspevku na ich nákup.
Od začiatku augusta sme opäť začali
trénovať dvakrát do týždňa v utorok a vo
štvrtok od 18.00 hod. Týmto pozývam aj
prípadných záujemcov, najmä z radov detí
a mládeže, aby sa prišli pozrieť na naše
tréningy. A v prípade, že sa im tento šport
zapáči, zapojili sa medzi nás a rozšírili
našu členskú základňu. Je to jeden z mála
športov, ktorý nie je až taký náročný na financie, stačí športová obuv, stolnotenisová
pálka, veľa trpezlivosti pri triafaní loptičky
a hlavne veľa chuti hýbať sa a urobiť niečo
pre svoje zdravie.
Peter Kán,
predseda STO Mladosť Lučatín

Ján Šutka: Tak začínali (roky 2001/2002)

Vyrastá nová mladá generácia

Futbalová sezóna bola v Lučatíne
opäť aktívna v súťažiach dospelých
aj mládeže. V sezóne 2001/2002
v žiackom mužstve vedenom Jánom
Šutkom a Karolom Sedliakom hrali
chlapci z Lučatína, Medzibrodu
aj Hiadla. Ich súpermi boli Dukla Banská Bystrica, Radvaň,
Podbrezová, Čierny Balog a ďalšie
oveľa väčšie futbalové kluby.

Štruktúra futbalu v okrese Banská Bystrica v súťažiacich dospelých mala novú
tvár. V I. triede hralo 14 družstiev, v II.
triede „A“ skupine (v ktorej hral aj Lučatín) 14 mužstiev a v „B“ skupine 12
mužstiev. Predsedom FO Mladosť Lučatín zároveň aj trénerom bol Jozef Turčan,
asistentom trénera bol Ján sedliak, vedúcim družstva Igor Šišiak a pokladníčkou
Monika Majerová. Členmi výboru FO
boli - Ján Fraňo, Peter Hraško, Jozef Jančovič, Pavol Turčan, Marian Lakomčík
a Ján Šutka.
Do kádra mužstva patrili chlapci z Lučatína - Marián Čief, Ivan Hruška, Rastislav Majer, Ľubomír Hruška, Miroslav
Turčan, Tomáš Hlinka, Martin Lakomčík,
Ján Uhrík, Ivan Muránsky, Ján Sedliak,
Jozef Hlinka a Patrik Fraňo. Hrali ešte Radovan Faško, Zdeno Srniak, Róbert Hermának, Jozef Slabécius, Dušan Homola,

Ľubomír Huťka, Marián Veselovský, Marek Prostredný, Ján Kajda a Michal Náter.
„A“ mužstvo sa v príprave na nový ročník
súťaže zúčastnilo na turnaji v Medzibrode, Hiadli a doma v Lučatíne.
Súťaž sme začali výhrou nad H. Pršanmi 2:1 a doma nad Hiadľom 3:0. V tabuľ-

ke po jeseni sme boli na štvrtom mieste.
Po kondičnom sústredení na Tajove, kde
trénovalo 16 hráčov a prípravných zápasoch sme súťaž odohrali so striedavými
výsledkami. Piate miesto zodpovedalo
v konečnom hodnotení trénera Jozefa
Turčana našim možnostiam.

l Hore zľava: Braňo Beluš, Ľubomí Balík, Ivan Bobok, Ján Šutka, Karol Sedliak, Peter Rajčok,
Ondrej Samuelčík. V strede stoja: Ľubo Balík, Andrej Kohút, Martin Gregor, Peter Šipka, Marek Balík
Dole: Adam Fúdor, Martin Bobok, Ivan Beluš, Róbert Zázrivec, Martin Rajčok a Juraj Samuelčík. (Za
žiacke družstvo hrávali ešte Aleš Šišiak, Matúš Ďurčík, Denis Štubniak a brankár Patrik Majer.)
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Prvé víťazstvá, ale aj šnúra neželaných prehier
Koncom júna t.r. sa
skončila jarná časť okresnej
futbalovej ligy, ktorá pre
nás dopadla úspešne. Naše
mužstvo sa vrátilo do najvyššej
okresnej súťaže. Prvý júlový víkend
náš Futbalový klub Mladosť Lučatín
plánoval usporiadať tradičný
futbalový turnaj, bohužiaľ sa nám
nepodarilo vybaviť mužstvá z blízkeho okolia. Všetci nám zhodne
tvrdili, že majú nedostatok hráčov a
tí ostatní, že si potrebujú po náročnej
sezóne oddýchnuť.
Po

krátkom

dovolenkovom

období

sa nám začala príprava na novú sezónu.
Nastali určité zmeny v kádri, keď prišli
M. Balík, P. Sokol, L. Haviar, M. Zvalo,
P. Lichý, Marcel Sedliak a J. Bubenko. Z
kádra naopak odišli A. Šimiak a P. Nesteš.
Chlapci odohrali prípravné zápasy s Valaskou a Ľubietovou. V obidvoch prípadoch sa skončili úspešne.
Jesenná časť ligy sa začala 5. augusta domácim zápasom s FK Strelníky, ktorý sme vyhrali 2:0. Prišla ďalšia
výhra v Brusne pomerom 3:1. Po týchto
úspechoch však nasledovala šnúra prehier
s mužstvami zo Slovenskej Ľupče, Brezna
a Poník. Najmä prehra s Ponikami mrzí,
lebo naše mužstvo bolo lepšie, ale vlast-

Z „Májovej vatry“ - tradícia?

(Dokončenie z 8. strany)
Vďaka ochotným ľuďom a sponzorom
bolo všetko na tejto prvej lučatínskej
„Májovej vatre“ grátis. O dobrú náladu
sa staral „bendžista“ Stanko Flaška, rodák s Podkoníc, ktorý zahral na želanie
azda každému.
Slávnostné zapálenie vatry sa začalo
o 18. hod. krásnym fujarovým sólom a
spevom J. Pivolúsku. Za potlesku účastníkov so zapálenými sviecami zapochodovali naši mládežníci Šimon a Nela
smerom k vatre, kde pod dozorom Julka

Kasu a staviteľa vatry Jožka Muránskeho vatru zapálili. Rozchádzali sme sa za
tmy, keď už vatra dohorela, lebo do tej
doby sme sa mali vždy o čom, ale aj pri
čom, medzi sebou porozprávať.
Ešte raz ďakujeme všetkým účastníkom, organizátorom, sponzorom, OÚ
v Lučatíne a traťovej dištancii v Banskej Bystrici za pomoc. S nádejou, že sa
zrodila tradícia a o rok, opäť v máji, sa
nám túto vydarenú akciu podarí zopakovať.
Ján Kubiš, KPLP

Slovo na záver
Tentokrát našu tradičnú „Bodku“
na záver sme vymenili za „Slovo“.
Lebo tak to v živote chodí. S niečím
treba začať, ale po určitom čase,
niečo treba ukončiť, a dať priestor
iným rozletom.
Lučatínske zvesti začali vychádzať raz
za štvrťrok v určitom období a za určitého okruhu ľudí pred takmer dvanástimi
rokmi. Po nesmelých začiatkoch sme si
postupne na seba zvykli. Medzi sebou, ale
aj smerom k čitateľom. Niekedy bez problémov, inokedy... - ale to všetko postupne
už bolo zabudnuté. Vydržali sme úctyhodné obdobie „vládnutia“ starostu Mariána
Píšiho počas jeho troj-volebného obdobia.
Jemu, zároveň aj ako členovi redakčnej
rady, patrí poďakovanie, že nám dával vo
všetkom „voľnú ruku“. Ba čo viac, ak bola
kritika vrchnosti obce, tak to ho potešilo
asi najviac, aby sa mohol postarať o nápravu. Zároveň si vážime prácu niekdajšej
Ľubky Hruškovej, ale aj terajšej Blanky

Luptákovej, že o všetko, čo sme požiadali, sa postarali, s tým nezabudnuteľným
slovíčkom - nech sa páči. Tolerovali sme
sa. Jarka Kováčová dôsledne sledovala
korektúry, no a Janka Šutková - tá bola
tou hnacou silou, ktorou neúnavne pred
uzávierkou jednotlivých čísiel burcovala
vás, ktorí ste prispievali, alebo ste chceli prispieť, do novín. Neoblomná bola aj
voči nám, aby sme to tentokrát už len nejako zvládli.
Sme pred novými komunálnymi voľbami. S končiacim sa obdobím doterajšieho
vedenia obecného radu, starostu a členov
Obecného zastupiteľstva obce Lučatín,
končia vo funkciách aj členovia Redakčnej
rady Lučatínskych zvestí.
Všetkým ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu, za priazeň, ale aj za tie prípadné
nepochopenia. Lebo nie všetko nám to niekedy vyšlo tak, ako v dobrom slova zmysle
sme to mysleli.
Anna Chovanová, úprava textov
Marta Pokošová, grafické spracovanie
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nými chybami sa pripravilo o víťazstvo.
Dôležité bolo, že táto prehra našich chlapcov nepoložila, čo potvrdili v nasledujúcom zápase v Osrblí, v ktorom remizovali
2:2, keď už vyhrávali 2:0. Domáci však
dvoma pokutovými kopmi, ktoré boli viac
menej vymyslené, vyrovnali.
Myslím si, že naše mužstvo má celkom
dobrý potenciál. Aj keď na prvé miesta
nemáme, ale reálne na 8. až 10. miesto by
sme mohli siahať. Držme chlapcom palce,
aby v zápasoch podávali dobré výkony.
Aby po stretnutiach mali dobrý pocit z hry,
a diváci pekný športový zážitok.
Peter Loučka,
predseda FK Mladosť Lučatín

Sentencie najmä
o futbale
• Čo majú spoločné futbalista a záhradník? Obaja sa živia kopaním.
• Šach je dobrý cez deň a dáma v
noci. (V. Burian)
• Radšej chodiť po lučatínskych
chodníkoch do Grajciara, ako autom
do roboty (mesta a k lekárovi).
• Jedzte v Grajciari, chudnite doma.
• Najskôr na ihrisku gólové hody,
potom v Grajciari kačacie (husacie)
hody.
• Lučatínski futbalisti: len za tri
body budú v Grajciari hody.
• Niektorí futbalisti potrebujú na futbal loptu, iní vstupenku.
• Pohnojiť sa dá aj zápas na umelom trávniku.
• Lučatínsky fanúšik má radšej gólové hody ako husacie hody.
• Horšie ako otras mozgu je otrasný
mozog.
• Na detskom ihrisku sa hráme, na
futbalovom kopeme.
• Prehrávať je ľahšie ako vyhrávať.
• Každú druhú nedeľu prúdia hore
Kutinou muži horlivo, jedni idú na futbal, druhí na pivo.
• V zápase s Ponikami krútili hlavou
všetci na tribúne sediaci, zápas rozhodoval rozhodca len chodiaci. Našťastie bol ešte vidiaci, uznal tie góly,
ktoré strelili naši aj súperi.
• Prečo nehráš futbal? Mám nejako
zle ohnuté nohy.
• Hral iba dva zápasy: prvý a posledný.
• Brankár môže góly dostať, ale nesmie ich púšťať.
Julo Kasa

