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Príhovor
Vážení spoluobčania,
je tu opäť obdobie Vianoc a blížiaceho sa konca roku 2012. Znovu prichádza ten čas, ktorý využívame aj na
bilancovanie o tom, čo nám tento rok
dobré priniesol. Čo sa nám z našich
predsavzatí podarilo splniť, naopak,
v čom sme zostali dlžníci. Ale je to
aj čas na zamyslenie sa nad vzťahmi nášho vzájomného každodenného
spolužitia.
Z mojej starostovskej pozície musím, žiaľ, konštatovať, že nie vždy sú
tieto naše vzťahy také, ako by sme si
želali a niekedy nám vedia poriadne
znepríjemniť naše spolužitie. Preto
Vás chcem poprosiť, aby sme prichádzajúce sviatočné vianočné sviatky
využili aj na to, aby sme si svoje narušené vzťahy urovnali.
Preto Vám všetkým prajem, aby sa
splnili slová pesničky, ktoré odzneli
z úst členov Klubu dôchodcov Lučatína na oslave Dní obce: „Lučatín je
pekná dedina, žijeme ako jedna rodina“. Myslím si, že už nám ostáva skutočne len tak málo, a to - naučiť sa
žiť ako ľudia!
Marián Píši, starosta obce

Nech sa starosť všetka zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku...
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov
a všetko dobré do nového roku.

Vianoce prichádzajú – necháme ich len tak odísť?
Každému z nás je v týchto dňoch krásne: rozmýšľame, čím by sme potešili svojich
najbližších či priateľov, tešíme sa, že sami budeme obdarovaní, prežívame radosť
detí i dospelých, pripomíname si tak vzácne chvíle detstva... Prežívame sviatočnú
vianočnú náladu. Koľko ľudí by si prialo, aby táto atmosféra pokoja, ohľaduplnosti a pozornosti trvala dlhšie, po celý rok, stále, pretože každý človek je presvedčený,
že konflikty, násilie, trápenie a nešťastie sú nezlučiteľné s vianočnými sviatkami.
Veď počas týchto sviatkov obyčajne utíchnu aj zbrane na svetových bojiskách.
Je dobré, že si mnohí aspoň raz za rok
uvedomia, že ľudský život a medziľudské
vzťahy sa nemusia podobať na neustále
otvorený boj! A preto si želajú, aby tento
pokoj a úžasná atmosféra trvali stále.
Človek si však položí praktickú otázku:
Bolo by to možné? Kto by to mohol zariadiť? Kto sa postará, aby bol medzi ľuďmi trvalý pokoj a dobrá vôľa, schopnosť
a ochota na všetkých stranách hľadať cesty
zmierenia? Politici? Náboženskí myslitelia a vodcovia? Ľudstvo samo?
Pán Boh nám dal jedinečnú ponuku. Dal
nám svojho syna Ježiša a dal ho práve na
Vianoce. Ježiš sa narodil aj pre teba, nech

si ktokoľvek - starý či mladý, šťastný či
nešťastný, úspešný či neúspešný. Narodil
sa pre teba a k tebe chce aj prísť. Chce
ti ukázať nádej, ktorá nezávisí od tvojich schopností alebo od výhier či prehier politických strán. Rád by ti otvoril
cestu k bohatstvu, ktoré nezávisí od tvojich úspechov, od kurzu eura či od miery
inflácie. Túži prísť, aby ti ukázal, že len
Boh je tvojou nádejou, pretože veľkoryso odpúšťa. Odpúšťa do takej miery, akú
my sami nedokážeme uskutočniť ani obsiahnuť, avšak všetci po nej túžime. A preto potrebujeme Boha - Boha ako milujúceho odpúšťajúceho Otca. Boha môžeš

hľadať i nájsť všade vôkol seba. S Pánom
Ježišom teda môžeš začať vo svojom
vnútri sláviť trvalé sviatky pokoja a
zmierenia - trvalé Vianoce.
Svet sa môže v tebe začať meniť. Zdá sa
ti to málo? Na prvý pohľad to možno veľa
neznamená. Veď koľko toho svet ponúka!
Avšak v skutočnosti to znamená všetko.
Každý z nás totiž môže začať meniť svet
k lepšiemu len z vlastného vnútra - inak
bude druhých iba trápiť a zväčšovať už aj
tak dosť veľkú mieru utrpenia.
Začni už teraz sláviť svoje osobné Vianoce stretnutím s Pánom Ježišom, ktorý sa
pre teba nielen narodil, ale aj zomrel. Neváhaj! Nečakaj, ale otvor svoje srdce pre
lásku Boha, ktorý prichádza.
Všetkým Vám želám a vyprosujem, aby
Vianoce ktoré prichádzajú, neodišli a neobišli nikoho z Vás, ale aby prispeli k premene nášho života.
Mgr. Peter Ivanič,
dekan
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

O rozpočte, aj novom školskom systéme

V poradí X. rokovanie Obecného
zastupiteľstva Obce Lučatín (OZ) sa
konalo v pondelok 12. novembra 2012.
V úvode rokovania starosta obce Marián Píši privítal prítomných poslancov
a občanov a oboznámil ich s programom rokovania. Po jeho schválení určil
overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Nasledovala kontrola plnenia uznesení
z predchádzajúcich rokovaní OZ, pričom správu o kontrole uznesení z rokovania OZ poslanci vzali na vedomie.
Poslanci sa zaoberali žiadosťou Mgr.
Kataríny Šramkovej a zástupkyni za rodičov žiakov Moniky Pokošovej ohľadne
ich požiadavky na zmenu systému vyučovania v základnej škole, a to z jednotriedky prejsť na dvojtriedku. Poslanci OZ po
dlhšej diskusii uvedenú žiadosť schválili. Požadovaná dvojtriedka bude vytvorená
na skúšobné obdobie do konca školského
roku 2013. Potom sa novozavedený systém vyučovania vyhodnotí a v novom
školskom roku 2013/2014 sa podľa počtu
detí zvolí vhodný model vyučovania. OZ
sa zaoberalo aj rozpočtom obce Lučatín na
budúci rok, ktorý bude celoplošne znížený o 10%. Po pripomienkach OZ rozpočet
schválilo.
V rámci diskusie sa poslanci zaoberali ďalšou žiadosťou zo strany obyvateľov. Išlo o prehodnotenie zotrvania
našej obce v mikroregióne „Rentar“, do
ktorého patria obce: Moštenica, Lučatín,

Hiadeľ, Povrazník, Streľníky, Ľubietová,
Medzi- brod, Brusno a Pohronský Bukovec a prestúpenie k mikroregiónu „Pod
Panským dielom“, v rámci ktorého pôsobia obce Baláže, Kynceľová, Podkonice,
Priechod, Selce, Slovená Ľupča a Špania
Dolina. Starosta dostal za úlohu zistiť podmienky prechodu, ich výhodnosť, vrátane
postavenia stavebného úradu. Ďalej M.
Píši informoval poslancov o skutočnosti,
že naša obec vypracovala projekt „Podpora separovaného zberu“ a podala žiadosť o
poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu SP na rok 2013, ktorým chceme
dosiahnuť zníženie objemu zneškodňovaného komunálneho odpadu, zvýšenie vytriedeného, a následne tak prispieť k jeho
celkovému zhodnoteniu. Ďalej starosta
obce hovoril o ukončení rekonštrukcie
miestnej komunikácie v časti Predľubietová, ku ktorému došlo dňa 31. októbra
t. r. Práce si vyžiadali celkový náklad
14 147,08 €, pričom Štátne lesy SR prispeli
finančnou čiastkou 14 000,- € a zvyšných
147,08 € poskytla obec. Poslanci OZ sa
dozvedeli aj o tom, že v budove tamojšej
hasične sa uskutočnila rekonštrukcia kúrenia, na ktorú Lučatín dostal z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom programu
„Boj proti kriminalite“ dotáciu v sume
4 000,- €. V ďalšej etape tohto programu je
vypracovaná žiadosť na realizáciu kamerového systému v našej obci. Treba len veriť,
že aj tento projekt bude úspešný.
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A predsa prišiel s plným batohom sladkostí,
poláskal deti a rozžiaril očká.
Kto? Kto? No predsa

Matrika za rok 2012
Prišli medzi nás:
Adrián Janičina, 6. 11. 2012, č. d. 179
Patrik Fraňo, 30. 10. 2012, č. d. 220
Opustili naše rady:
Júlia Štefanovie, 8. 1. 2012, č. d. 64
Anna Muránska, 17. 5. 2012, č. d. 110
Mária Boboková, 9. 9. 2012, č. d. 76
Eva Blašková, 18. 10. 2012, naposledy
bytom Obec Lučatín

Spomíname
Dňa 9. 11. 2012
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý

Martin Varhoľ.

S láskou spomínajú
rodičia, sestra Zuzka
so synom Jožkom a dcérou Katkou.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosíme, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Poďakovanie
Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Lučatíne vyslovuje veľké poďakovanie všetkým našim sponzorom za
poskytnutie finančnej alebo materiálnej
pomoci pri organizovaní podujatí v našej obci. Ďakuje tiež všetkým našim
občanom, ktorí nám pomohli pri organizovaní týchto podujatí.

Pozvánky
Kultúrna komisia pri Obecnom úrade
v Lučatíne
Vás pozýva na

Štefanskú veselicu

dňa 26. 12. 2012 do kultúrneho domu
Začiatok: o 19.00 hodine
Vstupné: 4,00 €/osoba
Hrá hudobná skupina VRŠTEK.
Záujemci sa môžu prihlásiť u
J. Kováčovej č. d. 109 (tel. č.: 4191206)
do 18. 12. 2012
O občerstvenie a dobrú zábavu je postarané!

Nebol ale sám. Ten čierny čertisko sa
mu opäť natlačil do koča. Ale tento rok
nemal vôbec veľa roboty, lebo v Lučatíne
sú samé dobré deťúrence. A ani mamičky
a staré mamky, ktoré ho s nami neúprosne
čakali, veľmi nezamazal a nehodil ich do
zlého vreca. A ochraňoval nás aj anjel.
Ďakujeme mu za sladké balíčky!
Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí

nám prispeli na sladké
odmeny - MVDr. Hanzel
Dušan, Baltaxia s.r.o.Mindaugas
Sadauskas,
Autodoprava – Salón Pavel, Slovtepmont - Ďurech
Jozef, Plesový výbor Lučatín, COOP Jednota Lučatín.
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Keď radostná zvesť zneje nám Boh na svet Syna dal Otvor nám, Bože, srdca chrám,
aby k nám zavítal.
V pokore pomôž zdvihnúť hlas
a volať - Vďaka, Bože náš!
Amen
Milí bratia a sestry, to čo sa udialo pred
rokmi v Betleheme môže sa uskutočniť
i dnes pri nás. Lebo Boh zvesťou anjela
chce aj v nás zlomiť tú istú bariéru. Áno aj
v nás - ľuďoch modernej doby. Pravdou
je, že nevieme, ako sa budú udalosti vyvíjať ďalej. No jedno vieme a pre nás to platí
rovnako ako pre pastierov pri Betleheme:
“Nebojte sa!“ Tam pastieri sa mali zbaviť
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strachu z toho, čoho svedkami stali sa
súčasťou, keď sa ich dotkol nebeský svet.
My sa môžeme zbaviť strachu z neistoty,
ktorá nás obklopuje. To slovo: „Nebojte
sa!“ - má aj tento účinok. Rovnako ako
má účinok aj na množstvo ďalších našich
obáv. I tých duchovných. Čo so mnou,
keď som zlyhal, keď som ublížil, keď
som nežil tak, ako som žiť mal.
Na všetky tieto pochybnosti
odpovedá Boh skrze anjela: „Nebojte sa!“ Dôvod
k strate strachu a obáv tu
je: „Lebo narodil sa vám“
- áno vám Spasiteľ, ktorý
je Kristus Pán. V tom slovíčku vám môže vnímať
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každý jeden z nás osobne označenie, ktoré sa ho dotýka: „Narodil sa ti Záchranca,
Mesiáš. A to je niť, ktorá Ťa chce viesť
Tvojim životom. Dať Ti radosť a pokoj.
Prví sa o tom dozvedeli pastieri. Malá
skupina. A predsa sa o tom neskôr dozvedel celý svet. Lebo tí, ktorí túto správu počuli, prijali ju, uverili jej, poznali jej dôležitosť, odovzdali ju ďalej, aby aj iní mohli
mať radosť z toho, že Spasiteľ, Mesiáš je
tu. Je tu s nami, je blízko nás.
Toto dôležité posolstvo radosti nesme
aj my utrápenému ľudskému pokoleniu.
Nesme ho k im priateľom, susedom,
známym. Kiež ono každého naplní a posilní.
Mgr. Ján Jakuš, ev. farár

Vianočné trhy

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade
v Lučatíne usporiadala dňa 2. decembra
2012 v priestoroch sály kultúrneho domu
Vianočné trhy. Toto podujatie bolo našou
komisiou organizované síce po prvýkrát,
ale aj napriek tejto skutočnosti sa podujatia
zúčastnilo veľa našich občanov, ktorí za-                                 
kúpením si výrobkov podporili aj našich
šikovných žiačikov z materskej a základnej
školy. Svojou usilovnou pracou pripravili pre nás vianočných anjelikov, pozdravy,                              
vianočné gule a iné krásne vianočné ozdoby. Za pomoci Stredoslovenského osvetového strediska si záujemcovia mohli
sami zhotoviť z drôtu vianočné stromčeky.
Ostatní predajcovia a výrobcovia nám ponúkli širokú škálu tradičných vianočných
výrobkov. Napríklad Stredná odborná škola                     
Pod Bánošom z Banskej Bystrice ponúkala
svoje výrobky a produkty ako je kvalitný
slovenský med, voskové sviečky, medovinu
a podobne.

Zo života klubu dôchodcov

„Lúčina“ so želaním pohody a mieru

A opäť je tu koniec roka. Čas rýchlo
uteká, nám starším sa zdá akoby ušlý rok
bol len včera. Je čas bilancovať. Čo nového u nás v klube za posledný štvrťrok?
Pekný júlový deň sme využili stretnutie
seniorov na podujatí osláv obce v kultúrnom programe, kde sme zaspievali niekoľko krásnych ľudových piesní. Boli ochotní
obetovať svoj voľný čas na skúšky spevu
spolu s harmonikárom Paľkom Turčanom.
Ako rozlúčku s letom sme sa poctili čipkárskym gulášom, ktorý sa ponúkol pripraviť
V. Pejko. Niektorí z nás toto „fajnô“ nepoznali, ale hodnotenie bolo na výbornú
s ocenením kuchára. Nechýbalo ani občerstvenie a najmä spev. Rozišli sme sa s vďakou ochotných a šikovných spevákov, ktorí
sa zhodli v názore, že akcia nemala chybu.

Hoci v mesiaci november sme sa venovali prácam v záhradkách (zbery ...), predsa
nám nedalo, aby sme jeden deň nevenovali
priateľom a prírode, ako každý rok. Obdivovať prírodu v každom ročnom období
a jej zmeny sú mimoriadne krásne. V sobotu 24. novembra so šéfom „turizmu“
Julkom Kasom sme absolvovali Šajbiansku
túru bez kvapky dažďa. Hoci počet účastníkov nás sklamal (pridať sa mohli aj mladší)
- vytratil sa záujem o túto činnosť. Veď utužovať svoje zdravie, poznať okolie rodiska,
pobudnúť v prírode je tým najlepším relaxom pre starších a mladých. A ešte niečo
pre očistu ducha a tela. Nezabudli sme ani
na tradičnú návštevu termálneho kúpaliska.
Rýchly vláčik nás hoci v menšom počte, ale
skoro vždy tých istých seniorov, odvezie do

Turčianskych Teplíc, kde si aspoň trocha
vylepšíme zdravotné problémy s nohami,
chrbticou a vôbec – s kĺbmi. Mnohým z vás
by to prospelo a ak nie, strávili by ste pekný
deň v spoločnosti dôchodcov.
Ani sme sa nenazdali a sú tu Vianoce.
Výbor klubu Lučiná zorganizoval „Mikulášske posedenie“ s programom, kde nás
Mikuláš pobavil a každého obdaril pozornosťou za pesničku. Harmonikár Paľko sa
postaral o hudobnú vložku.
Ďakujeme za všetko dobré, čo nás postretlo tento rok. A nakoniec pekný verš:
„Prekrásne Vianoce v šťastí a radosti,
keď vôňa ihličia izbou sa rozhostí. Pohodu a mier na Štedrý večer a šťastlivý
Silvester!“
Zorka Senková, klub dôchodcov
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Čo sa stalo a čo nestalo?

Školský rok 2012/2013 sme v septembri v našej materskej škole začali s 15
deťmi vo veku od 3 rokov do 6 rokov.
Od Nového roku 2013 k nám pribudnú tri
detičky, ktoré dovŕšia vek 3 rokov, spolu
nás bude 18 detí.
Od septembra sme už zrealizovali nie
jednu zaujímavú akciu. Všetci sme sa tešili z krásnej jesene, ktorá nám ponúkla
veľmi veľa rôzneho materiálu na jesenné
aranžmá, ktorým sme si vyzdobili interiér škôlky. V novembri sme mali „Oslavu
svetla“ - tradičný lampiónový sprievod.

Školáci pripravili
pre
škôlkarov
krásne lampióny, ktoré si deti
hrdo
niesli dedinou.
Vyzimení
sme
našli pohostenie v našej školičke, kde sme
mali prichystané chutné jablkové koláčiky (od tety kuchárky) a teplý čaj. Na záver lampiónového sprievodu sme vďaka
sponzorom vypustili na cestu do sveta
„lampióny šťastia“. November prebehol
a ani sme sa nenazdali a je tu Mikuláš.

Druhý ročník „Lučatínskej 11“ má v kalendári roku 2013 už svoj pevný termín

Tip na silvestrovské predsavzatie

Po úspešnom I. ročníku nášho behu „Lučatínska jedenástka“ sa nám rysuje jeho II.
ročník. Podujatie, ktoré je naplánované na
sobotu 22. júna 2013, je opäť zaradené do
série deviatich športových podujatí v rámci „Marathon BB Tour 2013“.
Silvester sa blíži, tak prijmime výzvu
a predsavzatie absolvovať toho 22. júna
11-kilometrovú trať do Slovenskej Ľupče
a späť. Verím, že budúcoročnou účasťou
pokoríme hranicu z I. ročníka, na ktorom

sa prezentovalo 152 účastníkov. Nezabudnime, že srdce športovca bije v srdci Slovenska.
Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili I. ročníka lučatínskeho
behu a tak podporili naše spoločné podujatie. Poďakovanie zároveň patrí všetkým
Vám, ktorí ste pomohli s organizáciou,
lebo bez Vás by to nešlo.
Tešíme sa na Vás!
Marek Vojník

Zima v záhradke

Už v januári treba myslieť na jar
Zima prišla, mrzlo už poriadne, aj sneh na seba nenechal čakať. Meteorológovia síce tvrdia, že táto zima by nemala byť obzvlášť tuhá, ale aká bude, to si povieme až koncom marca. Teraz nám už len zostáva postarať sa o to, aby narobila
v záhrade čo najmenšie škody.
Sneh výborne izoluje, chráni pred mrazom, ale môže spôsobiť aj problémy. Ak
nechcete, aby sa pod jeho ťarchou polámali konáre, prípadne strechy skleníkov,
pootriasajte ho skôr ako stvrdne viacnásobným topením sa a mrznutím. Stromy
treba však chrániť aj pred praskaním kôry.
Stromy sa natierajú vápenným mliekom.
Ak ste stromy nenatreli, pokojne môžete použiť na ich ochranu drevenú dosku,
ktorú umiestnite z južnej strany. Zajace si
počas zimy s obľubou pochutnávajú na vašich stromoch, môžu tak na nich spôsobiť
aj vážne škody. Musíte chrániť najmä mladé stromčeky do výšky aspoň jeden meter.
Môžete použiť pletivo s malými okami, ale
aj plastový pás s otvormi - ten chráni dokonca aj pred mrazom. Môžete využiť aj
staré noviny, ktoré omotáte okolo kmeňa.
Toto má však nevýhodu, drobným škodcom to môže slúžiť ako úkryt pred zimou.
Trvalky, alebo kry pred zimou zakrývate čečinou zo smreka, alebo jedle. Smrek má pichľavé ihličie z oboch strán zelené, na jeho
konárikoch ihličky po oteplení opadnú, k
rastlinke sa dostane svetlo aj teplo a môže

sa aklimatizovať. Pri použití jedle je potrebné konáriky na jar odstrániť, lebo z nej
ihličky neopadajú. Zima síce ešte len začala, ale už v januári sa začína príprava pre
zeleninovú záhradku. Už si môžeme vysievať zeler, karfiol aj kaleráb. Vo februári
už pridáme papriku, rajčiny, reďkovku a
šalát. A nezabudneme aj na letničky, ktoré
majú dlhú dobu počiatočného rastu. Patria medzi ne šalvia, lobelka, papuľka, povojník. V zakrytých priestoroch môžete s
pestovaním zeleniny začať už vo februári.
Veď reďkovka, šalát či kaleráb na priesady znášajú aj nízke teploty. Nezabudnite
však umiestniť skleník na miesto, kde naň
dopadá čo najviac slnečných lúčov. Určite
ho nedávajte do kúta záhrady, alebo tam,
kde vám vyšlo miesto. Nepatrí do tieňa budov, stromov, ani na veterné miesto. Najlepšie je, keď je orientovaný z východu na
západ.
A teraz už len nachystajte kŕmidlá pre vtáčiky, dokončite poslednú vianočnú výzdobu
v dome i v záhrade a užite si v zdraví sviatky a
celú zimu.
Magdaléna Feiková - Filipová

Deň pred príchodom Mikuláša sme boli
v bábkovom divadle na predstavení Traja tučniaci. Na záver prišiel Mikuláš so
snehulienkou s nošou plnou darov pre
deti. To vám bolo radosti, deťom očká
len tak žiarili. V našej škôlke sme ešte
stihli absolvovať vianočnú tvorivú dielňu
v stredu 12. decembra, ktorej sa zúčastnili
aj naši rodičia.
A čo dodať na záver? V mene celého
kolektívu materskej školy prajem všetkým: „Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežité v radosti. Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech príde aj do Vášho domu“.
Klára Slabeciusová, riaditeľka MŠ

Športový mariáš

Posledným 6. kolom sa skončila jesenná časť súťaže družstiev v športovom mariáši v oblasti Banská Bystrica
- Zvolen.
Víťazom sa stal Ján Šutka pred Pavlom Galatom, obaja z Lučatína, a Ľubomírom Krnáčom z Mičinej.
Poradie družstiev:
1. LMK Lučatín
118 bodov
2. MK Harmanec
124
3. MKM Zvolen
151
4. Mičiná-Sliač
213
5. K-klub B. Bystrica 218
V neoficiálnom poradí jednotlivcov
je na čele František Legíň z Harmanca
pred Fedorom Augustínom z K-klubu
Banská Bystrica a Christovom z Harmanca. Do súťaže sa zapojilo spolu
43 hráčov z piatich mariášových klubov.
Lučatínsky mariášový klub

Môj názor
Pomôžte vtáčikom,
odvďačia sa vám!
Prišlo obdobie, keď začali teploty
klesať pod nulu a potravy v prírode
je menej. Ak nastane dlhá tuhá zima,
pomôžte malým vtáčikom vo svojich
záhradách, odvďačia sa vám na jar
a v lete, že skŕmia škodcov stromov
a vyzobú ich choroby. Nemusíte robiť
klasické kŕmidlá. Stačí prázdna plastová fľaša z 5 l oleja, kde urobíme oválny
otvor oproti sebe. Cez dno a uzáver fľaše prevlečieme tenký drôt a pripevníme
na konár tak, aby sa fľaša nepohybovala. Na dno fľaše dáme zob. Na čom
si tak vtáčiky pochutnajú? Rozdrvené
orechy, zrnká maku, slnečnice, strúhanky, ovsené vločky, pokrájané jablko... Nedávame zvyšky jedla, sladkosti,
chlieb, salámu.
Zorka Senková
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Od septembra do Vianoc

Rýchlik „ŠKOLA“ sa ani poriadne neohrial v stanici september a už sme sa ocitli
na ďalšej stanici október. Dostali sme sa do
virvaru školských povinností a úloh, ktoré
na nás na každej malej stanici čakali. Všetkými sme prešli bez zastavenia a dokonca
sme nemuseli ani pribrzďovať. Raz sme sa
ale predsa len zastavili, keď nás do našej
školičky prišiel 8. októbra navštíviť šašo,
ktorý nám ukázal rôzne triky a finty. Len
škoda, že sa nedajú využiť aj pri písomkách.
Poriadne sme sa zabavili aj spolu s našimi maličkými
škôlkármi,
najmä na
šašových
asistentoch, ktorí
mu pomáhali. Predstavte si, že
asistentovi Alexovi
sa podarilo zniesť slepačie
vajíčko a asistent Jakub pomáhal zaväzovať
Kačenku do špagátov. Šašo nás potom ešte
obdaroval darčekmi, ktoré vyrobil z nafúknutých balónov. Nakoniec sme si s ním urobili spoločné fotky, ktoré nájdete na našej
stránke. Dňa 18. októbra k nám prišla veľmi
dôležitá návšteva z novín. Prišli nás odfotiť
do rubriky „My školáci“. Naše fotky sa vydarili a každý z nás dostal jeden výtlačok,
aby sme sa mohli pochváliť.
Okrem usilovnej školskej práce sme počas tohto mesiaca pripravovali aj vystúpenie
pre naše babičky, starké, dedkov a starkých
a s pripraveným programom sme vystúpili
v kultúrnom dome. Našim starým rodičom
sa vystúpenie páčilo, pretože sme ho pripravovali s láskou.
Koncom októbra, tak ako každý rok, sme
sa premenili na duchov, upírov, čarodejnice a iné strašidelné bytosti a spravili sme si
v škole HALLOWEEN. Poriadne sme sa vy-

bláznili a potom
nás už čakali kratučké jesenné

prázdniny.
Prišla na rad ďalšia stanica november.
A hoci sa ochladilo, my sme sa poriadne zapotili. Čakali nás totiž štvrťročné písomky,
na ktoré sme sa usilovne pripravovali. Našťastie sme všetko zvládli tak ako treba a aj
so známkami sme boli spokojní (aj
naše pani učiteľky).
Dňa 16. novembra sme sa do
školy veľmi
tešili, pretože nás čakal
ďalší zaujímavý deň.
Boli sme totiž
na predstavení
v bábkovom divadle Na rázcestí v Banskej
Bystrici. Predstavenie bolo o malom
chlapcovi Otesánčekovi, ktorý bol z dreva
a aj srdiečko mal drevené. Preto bol zlý,
ostatným ubližoval a nič pri tom necítil.
Našťastie láska jeho rodičov spravila zázrak a zlý a bezcitný chlapec sa premenil na
chlapca s dobrým a naozajstným srdiečkom.
Potom už robil svojim rodičom iba radosť.
Ani sme sa nenazdali
a ocitli sme sa v poslednej tohtoročnej stanici,
stanici december. V nedeľu 2. decembra sme
naše vianočné výrobky
predstavili na vianočnej
burze. Všetkým, ktorí
si naše výrobky kúpili,
veľmi pekne ďakujeme,
veríme, že sa vám naozaj
páčili a že vás potešia. Pri

ich výrobe sme do nich vložili aj kúsok zo
svojho srdiečka.
Keďže mesiac december je posledný mesiac v roku, na konci ktorého nás čakajú tie
najkrajšie sviatky, aj v našej školičke sa na
to usilovne pripravujeme. Pomaly, ale isto
na nás z každého kúta dýcha vôňa Vianoc.
Pripravujem ozdoby, aby sme školičku obliekli do vianočného šatu a vyzdobili ju tak,
ako najkrajší vianočný stromček.
Keďže sme boli dobrí, na Mikuláša nás
v škole čakalo prekvapenie a potajomky
nás bol navštíviť aj sám Mikuláš. Zanechal
nám tu balíčky plné dobrôt, na ktorých sme
si hneď pochutili. Snáď sa nám nepokazia
všetky zuby.
Celý december sa niesol vo
sviatočnej nálade a aj my sme
usilovne nacvičovali program
na vianočnú besiedku v nedeľu
16. decembra. No a ešte predtým sme spolu
s Luciami povymetali z vašich domácností
všetkých zlých duchov, aby vás v ďalšom
roku neobťažovali a aby ste všetci boli zdraví a šťastní.
No a potom nám už nezostávalo nič iné,
ako čakanie na zázrak – zázrak Vianoc, kedy
sme k sebe o niečo milší, o niečo úprimnejší
a o niečo lepší. Preto si navzájom zaželajme,
aby nás tá milota, úprimnosť a dobrota sprevádzala nielen vo sviatočné dni, ale po všetky dni nasledujúceho roka. Nech nám čelo
nezastrie žiadna chmára, nech nám v očiach
žiaria hviezdičky, nech naše ústa vyčarujú
vždy iba úsmev na tvári a naše srdcia budú
naplnené láskou a dobrotou.
Nech v každom byte, v každom kúte
čarokrásne sa košatia
stromčeky zakvitnuté
hviezdami zo zlata.
Ak podáme si ruky spolu,
vojde k nám div i cez oblok
a Štedrý deň nám bude
trvať po celý rok.
Krásne vianočné sviatky a šťastný celý
budúci rok všetkým zo srdca želajú žiaci
a pani učiteľky ZŠ Lučatín.
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Turistickými chodníkmi

Pozvánka na túru hornou - dolnou

Skôr ako sa budem venovať turistickej trase za Hronom,
vrátim sa krátko k lučatínskemu futbalu dvoma poznámkami. Prvá je pozitívna. Naši futbalisti skončili v 1. A triede po
jesennej časti na prvom mieste. Za to im patrí po minulých
kritikách pochvala. Len tak ďalej. Chlapci držte šancu za pačesy a zostaňte lídrami aj po jarnej časti. Keďže aj vo futbale
platí, že najlepšou obranou je útok, odporúčam vám, aby ste
nebránili súčasnú pozíciu, ale útočili proti jej zmene.
Druhá poznámka patri tým, ktorí počas zápasov škodia
nielen sebe, ale aj futbalovému prostrediu a povesti Lučatínčanov. Preto podľa starej pedagogickej zásady „repetitio est
mater studiorum!“ (opakovanie je matkou múdrosti) všetkým
hriešnikom opakujem stále a znova, že vo futbale rozhodujú
góly a nie päste a vulgárne slová. A futbalistom, ktorí hrajú
fair-play, želám do jarnej časti odvahu, lebo odvážnym aj
šťastie praje.
Teraz k pešej turistike na ľavej strane Hrona. Medzi najkrajšie a najfrekventovanejšie túry patrí trasa, ktorá medzi turistami
dostala krátky, ale výstižný názov hornou - dolnou. Ide o trasu,
ktorá začína v Hornej doline, poľnou cestou vedie na Černochovo,
sedlo Chotárne, potom doprava cestou cez Pohorelú, ponad Jánošovú, cez Koliesko, Bučie a Dolnú dolinu až k hlavnej ceste. Je
to nenáročná obľúbená trasa pre tých, čo ju poznajú a bude aj pre
tých, ktorí ju ešte neprešli. Začiatok trasy nie je najlepší, treba ísť
na horný koniec obce a cez most prejsť po kraji cesty 66 asi 300
m do Hornej doliny a aj naspäť tak isto. Niekedy sa dalo prejsť
do Hornej doliny cez drevený most popri škole nielen peši, ale aj
vozom, autom. Vozilo sa po ňom seno, drevo, bola tam pálenica,
futbalové aj volejbalové ihrisko, záhrady a polia. Zánikom mosta
zanikol aj život na Urekoch, Horných lúkach, Pod Beniakovom...
Dá sa oživiť ešte táto minulosť? Páni poslanci, sponzori, nadšenci - nestálo by za to realizovať aspoň lavičkový prechod cez
Hron a vrátiť zašlú slávu dreveného mosta pre turistov, ale aj chatárov, poľovníkov, urbárnikov, hubárov, občanov obce?

Pohľad z Černochova na hrebeň
NT – Kozí chrbát a Prašivá

modráky, v Dolnej doline vyviera zo skaly prameň, z ktorého sa
voda používala počas kosby nielen na pitie, ale aj na riedenie domácej pálenky.
Cestou za Chotárnym a Pohorelou je odbočka z cesty na Kopu
(643 m n .m.), najvyšší a najtypickejší vrch lučatínskeho chotára
s výhľadom na obec a Nízke Tatry. Z dediny vidí Kopu každý, no
koľkí z vás už videli z Kopy dedinu?

Lučatín z Kopy

Kopa z Lučatína

Stádo oviec na Černochove
Prečo za to lobujem? Táto rudohorská strana lučatínskeho chotára je iná ako nízkotatranská. Je prírodnejšia, divokejšia, pôvodnejšia, neporušenejšia. Je na nej možno vidieť a nájsť to, čo nie
je možné na zastavanej obývanej strane. Okrem krás oboch dolín,
stromov, rastlín, potôčikov možno tam v lete nájsť rôzne druhy
húb, najmä osičníky, kuriatka, ďalej hríby smrekové, dubáky, na
lúke bedle a pečiarky. Na Černochove pri bývalej maštali rastú
ešte jablone, čerešne, maliny, ktoré vás občerstvia. Na Bučí rastú

Osičník

Hríb smrekový

Skúste to aspoň raz a neobanujete. Lučatín má dva chotáre, ktoré Hron rozdeľuje, z ktorých jeden patrí ľuďom, druhý prírode,
zvieratám, rastlinám, ale obidva sú jedinečné, sú našim turistickým rajom.
Tento príspevok som začal futbalom a ukončím ho Grajciarom,
tam chodia aj naši futbalisti, ktorých sponzoruje tento penzión.
Tento náš obľúbený penzión má nad vchodom do budovy toto motto, ktoré rozšírim o pár slov: „Kto stratil úsmev na tvári, nájde ho
v lučatínskom Grajciari“, dopĺňam - alebo v lučatínskom chotári.
Dovidenia priatelia v Grajciari alebo v chotári, najlepšie tam
aj tam.
Julo Kasa

Sedlo chotárne
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Stolnotenisové aktivity

Turnaj s vynikajúcou atmosférou

Popri stolnotenisovom družstve dospelých, ktoré funguje
v našej obci od minulého roku,
vzniklo vďaka spolupráci s tunajšou základnou školou aj družstvo
žiakov. Tvorí ho 8 chlapcov a 4
dievčatá. Skúsenejší hráči sa im venujú
1-krát týždenne, spočiatku im vštepujeme
základné návyky a postupne ich zasväcujeme do technických prvkov stolného tenisu.
Dúfam, že deti zaujme tento šport natoľko,
aby sa v budúcnosti naďalej zdokonaľovali a časom sa prepracovali do družstva
dospelých.
Náš oddiel v spolupráci s oblastným
zväzom zorganizoval 24. novembra 2012
regionálny turnaj staršieho a mladšieho
žiactva. Turnaja sa zúčastnilo 30 hráčov
a približne rovnaký počet sprevádzajúcich osôb z radov trénerov a rodičov, ktorí
súťažiacim vytvorili vynikajúcu atmosféru. Z našich mladých nádeji sa najlepšie umiestnili v kategórií starších žiakov

Samko Hruška na 2. mieste a v kategórii
mladších žiakov Stanko Koubek obsadil
6. miesto.
Stabilizované družstvo dospelých štartuje opäť v oblastnej súťaži, začiatkom budúceho rokuo dohráme v domácom prostredí

Ženy, ktorým učaroval mariáš

Úspešný rok 2012 ukončili členovia Lučatínskeho mariášskeho klubu (LMK) poslednými dvoma kolami. Turnajom žien,
ktorý sa uskutočnil 6. decembra 2012. Jeho víťazkou sa stala
Ľubica Risová zo Zvolena, pred Renátou Janovskou z Banskej Bystrice a Alenou Luptákovou z Moštenice. A posledným piatym turnajom družstiev, ktorý usporiadal klub Banská
Bystrica 7. decembra 2012. Naši hráči v zložení – Šutka, Ris,
Duda, Košík, Pejko a Galata sú pred jarnými odvetami v tabuľke na vynikajúcom druhom mieste.
Poslednou akciou LMK v roku 2012 bude v sobotu 29. decembra členská schôdza spojená s turnajom. Uskutoční sa
v Požiarnej zbrojnici v Lučatíne Na turnaj pozývame všetkých
priaznivcov mariášu z našej obce.
LMK

ešte 4 zápasy (19. januára s Predajnou, 26.
januára s Cobrou B. Bystrica, 16. februára
s Dubovou, 2. marca s družstvom zo Seliec). Hráme vždy v sále kultúrneho domu
od 17:30 hod., priaznivci tohto športu sú
na našich zápasoch vítaní.
MH
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Tak začínali...

Mladosť Lučatín v 90. rokoch minulého storočia
Ročník 1984/1985 za vedenia tých istých funkcionárov sme začínali letným turnajom 15. júla 1984.

l Z futbalového turnaja zľava hore: Jozef Slušniak, Ján Šutka, Ján Sedliak, Juraj Senko, Ján Dávid, Peter Svetlík, Vlado
Uhrík, Ján Smutný, Jozef Turčan, Ján Auxt, Jozef Kliment. Dole:
Miro Oravec, Ján Uhrík, Peter Šišiak, Ján Šutka ml., Miro Danielisz, Igor Šišiak, Peter Náter, Marián Vrbický, Pavol Huťa,
Milan Uhrík a Ján Uhrík.

V súťaži sme mali opäť mužstvo dospelých, mladších aj starších žiakov. Mužstvo dospelých doplnili Stanislav Náter, Jozef
Mlynarčík, Pavol Novák a Ján Hofer. Novozaregistrovaný bol aj
Peter Tonhauser a Ivan Hraško. V konečnej tabuľke v súťaži sme
skončili na 4. mieste. Najlepším hráčom bol vyhodnotený Jozef
Turčan, najlepším strelcom Peter Šišiak s 12 gólmi.

Roman Pokoš, Ján Tomčík, Martin Barta, Jozef Hlinka, Richard
Šišiak, Ľubo Hruška, Peter Fúdor, Patrik Fraňo, Peter Gregor,
Jaro Pipich, Igor Sedliak, Miro Lakomčík, Juraj Senko, Peter Majer, Michal Sedliak, a Ján Štefanovie. Dorastenci Slušniak, Majer a Lakomčík hosťovali v Slovenskej Ľupči, Vrbický a Chaban
v Podlaviciach.
Ján Šutka

l Z posledného zápasu Lučatín – Králiky 9:2. Zľava: Pavol
Filip, Jozef Slušniak, Jozef Mlynarčík, Jozef Gregor, Igor Šišiak,
Jozef Kliment, Ján Sedliak, Ján Uhrík, Vojtech Cích, Ján Auxt.
Dole: Stano Náter, Jozef Turčan, Ivan Bobok, Peter Šišiak, Ivan
Hraško, Ján Šutka, Miro Danielisz a Jari Oboňa.

		

Stabilizácia futbalu aj vďaka sponzorom

Chcú robiť radosť verným fanúšikom

l Zo zápasu starších žiakov 16. júna 1985 Šalková – Lučatín
3:0. Starší žiaci v súťaži skončili na 4. mieste. Zľava: Ján Šutka, Jozef Majer, Robo Fúdor, Juraj Palkovič, kapitán Miroslav
Marek, Ivan Hruška, Marián Korbel, Miro Hruška, Miro Paško,
Vlado Laco, Pavol Filip, Jozef Turčan. Dole: Marcel Fúdor, Ján
Kubečko, Ivan Laco, brankár Pavol Glejtek, Marcel Fúdor, Sedliak, Fúdor, Tomčík.

Lučatínske futbalové mužstvo, pod vedením trénera Petra
Ružinského, nového predsedu ako aj s novým výborom, odštartovalo súťažnú sezónu 2012/2013 prvej triedy s cieľom
hrať atraktívny futbal, ktorý sa bude páčiť divákom. Podarilo sa nám dať dohromady dobrú partiu futbalistov, ktorí chcú
hrať za našu malú obec ako je Lučatín. Mužstvo podávalo v jesennej časti prvej triedy spoľahlivé výkony počas celého tohto
obdobia, keď len raz prehralo na pôde Valaskej v druhom kole
a od tohto momentu bralo body aj favoritom súťaže. V ťažkých
časoch sme dokázali ekonomicky stabilizovať situáciu a to aj
vďaka sponzorom - penziónu Grajciar a Obecnému úradu Lučatín.
Chcel by som sa poďakovať aj občanom, ktorí zveľaďujú
náš útly štadión a okolie okolo neho a, samozrejme, Vám,
fanúšikom, ktorí ste neraz potiahli mužstvo k dobrým výkonom. Verím, že aj v jarnej časti nás v hojnom počte povzbudíte
k skvelým výsledkom a my sa na druhej strane budeme usilovať našou hrou robiť Vám len radosť.
Šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku 2013.

Mladší žiaci obsadili v súťaži 3. miesto. Káder tvorili: Miroslav
Fúdor, Ján Kubečko, Ivan Hruška, Marek Sedliak, Róbert Sedliak,
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Igor Šišiak st.,
predseda FK Mladosť Lučatín
Silvestrovská bodka na záver
Dvaja lučatínski vtipkári sa rozprávajú:
Prvý sa pýta: Platíš dane?
Druhý odpovedá: Nielen Dane, ale aj
Anči a Elene...

