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Príhovor
Vážení spoluobčania,
september nám naznačuje, že leto sa
pomaly končí, nakoľko sa otvárajú školské brány, rodičom sa začínajú starosti a
školákom povinnosti. Naša obec sa postarala o skrášlenie prostredia pre naše
deti, upravila školský dvor a chodníky
okolo celej budovy zámkovou dlažbou.
Svojpomocne sme opravili školský plot
a vybudovali prekrytie pieskoviska, za
čo ďakujem Jánovi Uhríkovi a Miroslavovi Kováčovi a tiež vedeniu Urbárskeho spoločenstva za dodávku dreva. Aj
napriek vylepšeniu školského prostredia a tried v ZŠ, počet novoprijatých
detí nám však stále klesá.
Počas letných dní naši občania nezaháľali, a vybudovali nový chodník
popri Hrone a upravili priestory v Bukovienke, ktoré môžete využívať na
spoločné piknikové akcie, za čo im ďakujeme. Taktiež občania svojpomocne
vylepšili pôvodný chodník v Kutine,
ktorý vedie do Grajciara o nové lavičky, odkiaľ je pekný výhľad na našu
obec. Tiež sa nám podarilo vyložiť betónovými kockami parkovisko vo dvore Jednoty, kde je zaparkovaný traktor
a auto Ducato.
V auguste sa zúčastnili členovia kultúrnych komisií exkurzie do Poľska,
ktorú organizoval Mikroregión pod
Pánskym dielom. Zúčastnili sa jej aj
traja naši členovia. Exkurzia sa konala
ako poďakovanie za ich prácu, nakoľko tieto komisie majú najviac akcií a
práce počas celého roka, za čo im patrí
poďakovanie.
Marián Píši, starosta obce

Pozvánky
21. október 2017

Deň pre seniorov

1. december 2017

Uvítanie do života
9. december 2017

Tvorivé vianočné dielne
Mikuláš pre deti
26. december 2017

Štefanská zábava
Kultúrno-školská komisia

ZVESTI

Tohtoročné motto:

Šťastná rodina rovná
sa spokojná dedina

Poďakovanie občanom aj firmám,
ktorí nám pomohli zrealizovať
Deň obce Lučatín 2017
Tak ako neexistuje ideálna žena,
muž, postava, povaha, tak isto
neexistuje 100-percentná dedina.
No všetko sa dá formovať ako
postava, povaha a iné veci, tak sa
pomaly formuje aj dedina, dedinka,
dedinôčka.
Prečo porovnávame obce v Rakúsku,
Poľsku a iných krajinách, čo majú lepšie, krajšie, viac, menej, však my Slováci
o čo sme horší, ako tí ostatní? No nie sme,
len my hľadáme šťastie, prácu, vzťahy
v cudzine, a málo hľadáme v rodine alebo v dedine. Nie, nie je to definícia, alebo
poučka, ktorá sa dá naučiť od A po Z.
Všetko plynie a buď si určíme nejaký cieľ
a zámer a snažíme sa do toho cieľa dobehnúť, keď nie na prvom mieste tak aspoň do
tretieho.
Aj my všetci, čo sme sa spoločne postavili na štart a vyštartovali už ráno o 6.00
hodine 19. augusta 2017. Na Deň obce Lučatín sme sa pripravovali minimálne ako
všetci športovci 6 mesiacov dopredu, aby
naša veľká rodina v dedine mala z tohto podujatia dobrý pocit. Áno, aj detičky tu mali
program, páni stroje a špecialitky, žienky
skrášlenie vizáže od Avonu. Tak sa to podarilo, že celá rodina na jednom mieste, a to
na krásnom futbalovom ihrisku, mala možnosť tráviť čas spolu, hoci len pár hodín,
čo je veľmi pozitívne pre spolužitie v nej.
Poďakovanie patrí všetkým občanom
a firmám, ktorí nám pomohli zrealizovať
Deň obce Lučatín 2017.

Zoznam
sponzorov:
Obec Lučatín, Autodoprava Lalík,
MVDr. Hanzel Dušan, BautradeIN, s.r.o.,
Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín, Súkromná stavebná firma Dobrík
Dušan, Mgr. Šutka Ján, AVON, SMS Autodoprava Salón Pavel, Mariášový klub
Lučatín, Pavel Vrábel, Stolnotenisový klub
Lučatín, Invinum Peter Mikušinec, Pohostinstvo Lučatín, Penzión Grajciar, Oravcová Elenka, Lichá Anna, Marián Píši - starosta, BARZUZ, s.r.o., Potraviny COOP
Jednota, Nobia, s.r.o., BCF, o.z., Hudecová
Janka, Poľovnícke združenie Torysa, Ivo
Málus, starosta Nemiec Dušan Mydlo,
Klub slovenských turistov Lučatín.
Za spropagovanie, foto a video spravovanie sa postarali:
Grafický návrh plagátu: Ing. architekt Michal Kasa. Tlač plagátu: Ing. Milan Benko. Propagácia v médiách: Anna
Gudzová, p. Špilberger Slovenský rozhlas,
Echo. Fotodokumentácia: Elenka Majerová. Výzdoba areálu futbalového ihriska,
občerstvenie a guľáš: májky, ktoré okrášlili vstup a pódium zabezpečovalo Urbárske a pasienkové spoločenstvo Z. Hanko,
J. Uhrík. Výzdoba: Slávka Sedliaková,
Katarína Ďurčíková, Monika Zemanová,
Majka Mokrošová, Denisa Turčanová s
partnerom Vladkom Saukom, Zuzana Majerová, Gabika Švarcová, Janko Uhrík, pracovníci obecného úradu Miro a Robo.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Šťastná rodina rovná sa spokojná dedina
(Dokončenie z 1. strany)
Bufet a občerstvenie: Silvia Jackuliaková, Katarína Ďurčíková, Janka Ružinská,
Evka Uhríková, Mirka Stolárová, Dana
Lichá, Ján Uhrík. Fajné langoše nasmažili Anna Dianišková, Františka Majerová,
Anna Kučerová, Renáta Majerová. O guľáš sa postarali: Peter Kán, Zuzana Kánová, Paľko Vrábel s priateľkou, Mirko Majer,
Rasťo Majer a poľovníci zo združenia To-

rysa. Program a jeho realizácia - Scenár
a réžia: Danka Lichá. Moderátor: Pítr
Spevák (veľmi pekne ďakujem za príjemný
hlas a profesionálny prístup). Hry pre deti
a mládež: Nafukovací hrad BCF, streľba z
luku, maľovanie na tvár, cukrová vata, veľ-

ohniska až po výzdobu taniera. Mužstvá:
Pinpongisti Lučatín, Mariášisti Lučatín,
Trio z Revúcej, Poľovníci zo združenia
Torysa, Dolniaci. O vyhodnotenie súťaže
sa postarali Radko Riečan a Igor a Pavel
Jackuliakovci. Po uplynutí stanoveného
času sa rozhodcovia zhodli na menách
víťazov (hodnotila sa chuť a kvalita
spracovania suroviny a celkový vzhľad na
tanieri): 1. miesto Poľovníci, 2. Dolniaci,
3. Pinpongisti. Ďakujeme Mgr. Jankovi
Šutkovi o darovaný Pohár obce v grilovaní,
ktorý bude umiestnený v OU Lučatín.

Folklór nemôže chýbať

ký záujem bol aj o ukážky Červeného kríža,
kde si deti vyskúšali podávanie prvej pomoci, lukostreľba z luku historického i novodobého, sokoliari kráľa Svätopluka so svojimi operencami, Veterán klub B. Bystrica
s ozaj výnimočnými kúskami, ku ktorým
sa pridali aj naši motocykloví fanúšikovia
z dediny páni Stolár, Roskoš, Majling.

Súťaž v grilovaní
Súťaže sa zúčastnilo päť 3-členných
mužstiev. Trvala 45 minút od založenia

Folklórny program na tému trávnice veľmi pekne naštudovali naši seniori pod vedením Zorky Senkovej a s choreografickým
dozorom Janka Pivolusku. O sprevádzanie
na harmonike sa postaral náš stály hosť
Danko z Ľubietovej. Mnohé organizácie a
kluby majú problém s členmi, no Lúčina sa
viditeľne rozrastá a má nových členov. Gratulujeme a držíme palce.

ľudového umenie, keď pod vedením nášho
kamaráta Ľubka Tatarku, bude Šimonko
Lakončík len napredovať a zviditelňovať
toto umenie nielen na Slovensku, ale aj vo
svete. Budeme ho v tom podporovať. Zároveň sa chcem poďakovať aj Marekovi od
Kováčov z Dlhej za krásnu hru na fujare. A
už tu teda máme dvoch mládencov, ktorým
učaril folklór a pevne verím, že to nadchne
aj ďalších. Veď videli sme aj v programe
Zem spieva, že ľudová hudba a tanec nevymierajú a sú stále živé.

Partizán nesklamal

To je predsa naše Horehronie, s ním spájané zvyky a tance - to všetko sme sa dozvedeli od stále energiou sršiaceho Igora Kovačoviča, ktorý sa ľuďom združeným okolo
folklórneho súboru Partizán venuje už dlhé
desaťročia. Je to krásne umenie hudby a
tanca, ktoré vám navodí zimomriavky a zatají dych. Ďakujeme, že i keď majú nabitý
program, prišli, spievali, hrali, tancovali a
my všetci sme im tlieskali. Myslím si, že
pre nich to bola najväčšia odmena.

Element – Dance Club
Vystúpenie mladých báb s moderným
tancom Hip-Hop od najmladších, dorast,
chalani a nakoniec aj ich maminy, vytrénované figúry, za ktorými sa skrývajú nekonečné hodiny cvičenia, litre potu a možno
aj nejaká modrina...

Ján Plieštik v nás ...
Tradícia dňa obce sa vlastne začala spomienkou a pripomínaním si tvorby a umenia Jána Plieštika. Možno sa táto tvorba v
posledných rokoch menej prezentovala, no
my sme čakali na ten správny čas a verím,
že prišiel. Máme, možno, ale verím v jeho
zanietenie, pokračovateľa tohto krásneho
Na záver sme divákom ponúkli vystúpenie skupiny Druhý Dych z B. Bystrice, ktorá zahrala staršie i nové pesničky do tanca
aj na počúvanie. A úplne na záver, už za
tmy, nám prišli predviesť svoje umenie s otvoreným ohňom tri dievčatá, ktoré i napriek
dažďu, ktorý nás atakoval až do rána, tak to
zvládli. Počasie nám síce v ten deň prialo
tak 50 na 50, ľudia však boli milí a o rok
sa stretneme znova!
Danka Lichá
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“
Posedenie pri guláši
Letné mesiace júl a august sú
príležitosťou ako si užiť pohodu
a relax so svojimi blízkymi,
priateľmi, rodinnou. O to väčšia
je zábava, z ktorej sa môže stať
tradícia, a to je v našom prípade
Klubu seniorov Lúčina každoročné
gulášové stretnutie.

Vybrali sme si pekný letný deň 15. júl,
miesto: prístrešok v športovom areáli
nášho obecného ihriska. Výbor klubu v
ranných hodinách pripravil všetko, čo sa
vareniu guľášu týka - oheň, kotol, najmä
„varechu“, guľášové ingrediencie a všetko
do kotlíka šup! V obedňajších hodinách
hlavný miešač Janko Uhrík ukončil varenie a mohlo sa začať s prípravou guľášovej
tabule. K tomu niečo sladké, slané a nezabudnúť na prípitok. O 14. hod. sa miesta
pod prístreškom začali zapĺňať, tak isto aj
stoly s donesenými pozornosťami našich
seniorov. Po prípitku predsedníčky Zorky
Senkovej a starostu obce Mariána Píšiho,
degustácii gulášu, nastala svojrázna diskusia medzi dôchodcami, potom privítanie
harmonikára Danka, ktorý nám náladu pozdvihol na 100 percent. Návštevou nás poctila aj poslankyňa Danka Lichá s pozornosťou syrových maškŕt. Dobrá pohoda svedčí
o peknej účasti na tomto posedení - počet
57 „gulášovníkov“, ktorí sa rozchádzali vo
večerných hodinách do svojich domovov.
Touto cestou ďakujem členom výboru
klubu za ich dobrovoľnícku ochotu, bezproblémový prístup k našej činnosti. Je
pre mňa radosť spolupracovať s ľuďmi,
na ktorých je spoľahnutie a navzájom sa
inšpirujeme. Ďakujem za účasť všetkým
našim seniorom a za ich dobrú náladu.
Veď snažme sa o to, aby náš seniorský život nebol prázdny a nudný, aby sme popri vzťahu k svojim rodinám sa venovali
aj blízkym aktivitám a mali tie najlepšie a
najkrajšie vzťahy. Aby sme dokázali pomôcť druhému, poradiť a spolu sa tešiť pri
pesničke či poháriku vínka.

Príležitosť pre všetkých stretnúť sa
Jeden deň v roku slávime Deň
obce Lučatín. Je to deň, keď sa
občania môžu stretnúť, vážime si
ho, venujeme ho práve našej obci,
a uznávajú ho všetky regióny v
našom okolí. Práve Lučatín je naším
domovom, rodinou, priateľom.
Nie všetci to tak vnímajú. Sú občania,
ktorí sú iniciatívni, pomôžu, kde sa dá s
ochotou, a sú ľudia, ktorí ani svojou účasťou nechcú prispieť k oslave obce. Nie sú

l Členovia speváckej skupiny klubu Lúčina prispeli s vystúpením
„Naše trávnice“ do kultúrneho programu počas Dňa obce Lučatín 2017.

priateľmi nikoho a pomoci pre spoločnú
dobrú vec sa od nich asi nedočkáme, ale
- čo už.
Bolo to v pekný augustový deň deväťnásteho, keď Lučatín slávil svoju existenciu
so spomienkou na píšťalkára fujaristu Jána
Plieštika. Každoročne prispieva do programového venčeka Dňa obce i náš klub Lúčina - speváci. Po oslovení D. Lichej ako
organizátorky programu sme si s Jankom
Pivoluskom zvolili tému „Naše trávnice“.
Dni dlhších skúšok spevákov a harmonikára Danka doniesli strom plný ovocia v deň
osláv, kde naši kosci a hrabáčky-speváčky
a tanečnice vydali zo seba všetko, čo bolo
naučené s láskou a radosťou.
Ďakujem za vytrvalosť a ochotu všetkým zúčastneným z klubu i výboru, Danke Lichej za sponzorský dar, J. Pivoluskovi
za trpezlivosť pri skúške, harmonikárovi
D. Potančokovi - za ich ochotu tráviť ich
voľný čas a dokázať vydať z nášho spevokolu to naj, naj... Hlavne, že to šlo s láskou
k ľudovým piesňam, ktorá dáva radosť,
vďačnosť a táto záľuba nás učí k pokore,
že to všetko, čo máme má zmysel len vtedy, ak tým môžeme robiť radosť iným. To
sme pocítili pri našom vystúpení medzi našimi spoluobčanmi a ochotníkmi.
Jak lastovička z diaľneho sveta,
navracia sa verne pod strechu rodinnú,
jak škovránok nad brázdou čo lieta,
a chválu srdečnú spieva Hospodinu,
jak slávik, keď pejúc do húštia
sa schová, tak milá i skromná
je pieseň ľudová.

Posledné letné stretnutie
spevokolu
Ako sa odvďačiť naším členom spevákom, len nejakou pozornosťou

od nášho klubu. Stretnutie tých, čo
radi spievajú, ako Peťko V., Anka
Ťažká, sú naozaj pekné chvíle
humoru a spevu.

Venovali sme tomuto stretnutie septembrový utorok, s programom kritika, pripomienkovane a opakovanie nášho príspevku do osláv Dňa obce. Členovia výboru
pripravili malé občerstvenie, káva a čaj na
zohriatie, lebo sme sedeli pod guľášovým
prístreškom na našom ihrisku. Pozvanie
prijali D. Potančok aj J. Pivoluska. Spomenuli sme chválu i kritiku, a len dúfame, že
sa budeme stretávať i v chladných a zimných dňoch, kde pozývame aj nečlenov
speváckej skupiny.

A ako ďalej?
Letné mesiace sú pre nás obdobím
plánov a príprav na jeseň. Čaká nás
jesenné upratovanie v obci, ktoré
bude vyhlásené obecným rozhlasom,
uvítame aj nečlenov a mladších.

Chystáme sa na spoločný výlet so seniormi z Medzibrodu do Krakova. A v pekný deň pripravíme spoločnú opekačku, na
ktorú sa veľmi tešíme. Október nám bude
hlásiť oslavu „Úcty k starším“. Chceme
stihnúť v jesennom čase aj posedenie pri
knihe od slovenských spisovateliek v knižnici, čítanie a diskusiu o danej téme. Už
teraz sa tešíme na všetkých, ktorí príjmu
naše pozvanie a vytvoria skvelú atmosféru ľudí ochotných pomáhať a nebyť doma
sám uzatvorený. Má to za následok lepšiu
imunitu a odolnosť proti vírusom v prechodnom období. Je to skvelá správa, čo
poviete?
Zorka Senková,
predsedníčka klubu
a vedúca spevokolu Lúčina
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XXIII. ročník turnaja v mariáši

Lučatín v organizácii opäť nesklamal

Lučatínsky mariášový klub (LMK) usporiadal
16. septembra 2017 už XXIII. ročník turnaja jednotlivcov v
športovom mariáši. Na Slovensku sa mariáš začal súťažne
hrávať skôr len vo Vysokých Tatrách a Kežmarku.

l Najlepší hráči XXIII. ročníka turnaja v mariáši, zľava Jozef Kazár, Ján
Takáč a Daniel Pekár.

V Lučatíne pri 21 stoloch súťažilo spolu 63 hráčov z celého Slovenska - Bratislavy, Martina, Levíc, Východnej, Turčianskych Teplíc, Krupiny, Hliníka, Tlmačov, Banskej Bystrice a ďalších 25 miest
a dedín. Víťaz turnaja Ján Takáč z Varína a druhý v poradí Jozef Kazár z Turčianskeho Petra sú držitelia najvyššej „majstrovskej“ triedy
v mariáši, ktorú na Slovensku má len málo hráčov.
K vysokej úrovni turnaja opäť prispela aj dobrá organizácia. Riaditeľovi turnaja Jánovi Šutkovi pomáhali Peter Kán, Ján Kubiš a Jozef Muránsky. Stravu zabezpečoval Miroslav Majer a Jozef Hlinka
ml. O obsluhu sa postarali Jarmila Kováčová, Jana Šutková, Zuzana
Kánová a zamestnanci pohostinstva v Lučatíne. Zisk z turnaja venuje LMK tak ako každoročne miestnym organizáciám - materskej
a základnej škole, stolnotenisovému oddielu a formou ceny do tomboly organizátorom obecného plesu.
LMK

Poďakovanie za stavbu „stáreže“ v našej obci

Pred piatimi rokmi vznikla myšlienka
vybudovať horský chodník
od bývalého družstva až po Grajciar.
Chodník sa realizoval v troch
etapách - 1. etapa bola od Kutiny do
cintorína, 2. z Kutiny ku priehrade
do Kúta a 3. zo sypáka pod Brdom do
Grajciara. Štyri roky som o budovaní
tohto dva-hektárového chodníka
informoval v LZ.

V minulom čísle LZ sme písali o jeho
rozšírení o Hronský chodník, ktorý vedie
z Grajciara po elektrický transformátor.
Autorom tohto chodníka je Janko Kubiš.
Bola to vlastne informácia o slávnostnom
otvorení dvoch chodníkov. Keďže niektorí
čitatelia to vzali ako záverečnú bilanciu o
podiele menovaných osôb, rozhodol som
sa, že urobím záverečnú bilanciu tých obyvateľov, ktorí podľa mojej mienky majú
najväčšiu zásluhu na tvorbe oboch chodníkov. Hoci predpokladám, že sa opäť nájdu
ľudia, ktorí budú dotknutí, že sa medzi menovanými nenachádzajú.
Na prvom mieste treba spomenúť R.
Riečana, ktorý fyzicky, ale aj materiálne
(strojmi, benzínom) pomáhal pri budovaní,

najmä v tretej etape stavby chodníka. Tu
treba spomenúť aj J. Kindernaja, ktorý ako
zamestnanec v Grajciari pomáhal mnoho
dní v kopáčskych a stavebných prácach.
Bez pomoci týchto obetavých a dobrých
ľudí by sme neboli s prácou dodnes hotoví.
Okrem týchto dvoch hlavných podielnikov
na realizácii chodníka chcem menovite
spomenúť aj ďalšiu skupinu ľudí, ktorí sa
zúčastnili na brigáde. Sú to: R. Muller, J.
Slivka, J. Kubiš, P. Loučka, E. Oravcová, M. Gregorová, D. a I. Predajniansky, M. Kurica, D. Rolincová, Ľ. Chovanová, Ľ. Paločko,

J. Muránsky, O. Slobodník, M. Píši a ďalší.
Bolo ich viac, nie je možné všetkých spomenúť, ale komu česť tomu česť. Vďaka
vám za prejavenú ochotu a účasť na tejto
stavbe „stáreže“ v obci.
Na záver týchto mojich článkov o oboch
chodníkoch v Lučatíne chcem ešte spomenúť akciu, ktorú pre ne vymyslel a zorganizoval Janko Kubiš. Bola to súťaž pre mladých, prázdninujúcich v našej obci. Ide o
tri úseky - skrášlenie pláže v
Bukovienke, areálu lučatínskej víly a horského chodníka. Skvelá
myšlienka, žiaľ, nenašla v radoch
lučatínskej mládeže
patričný ohlas. Akciu zachránili v dvoch
sekciách tu nebývajúce,
len prázdninujúce deti.
Výsledky boli vyhodnotené na oslavách Dňa obce
19. augusta t. r. Autorovi
vďaka za nápad a sponzorom – obecnému úradu
a penziónu Grajciar za
ceny.
Julo Kasa
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

Z horskej osady Magurka na Ďurkovú
Hory odjakživa priťahovali
ľudí svojou majestátnosťou,
tajomnosťou, bohatstvom a krásou,
a aj preto si vo štvrtý tohtoročný
júnový deň, aj keď nie práve slnečný,
dvanásti členovia Klubu turistov
Lučatín (KTL) vybrali za svoj cieľ
výstup z horskej osady Magurka
(1 050 m n. m.) s drevenými
i murovanými domčekmi na
nízkotatranský hrebeň.
Magurka vznikla v stredoveku ako banícka osada. Od 13. str. sa tu ťažilo zlato,
striebro a antimón. Ťažba zanikla v roku
1923. Opúšťame Magurku a pokračujeme
po zelene značenom chodníku čoraz strmším namáhavejším výstupom a serpentínami na sedlo Ďurkovej (1 709 m). To nám
trvalo celé dve hodiny. Tu sa napájame na
nízkotatranskú magistrálu - Cestu hrdinov
SNP (červená značka). Hlavný hrebeň Nízkych Tatier tvorí takmer 80 km dlhý súvislý val s nadmorskou výškou od 1 500 do
2 000 m. Má prevažne hôľnato-skalnatý
povrch. Pre nás nasleduje dlhý rovnomerný výstup širokým hôľnatým chrbtom a pohodlne vystúpime na vrch Ďurková (1 750

m), z ktorého zídeme krátkou serpentínou
do sedla pod Zámostskou hoľou (1 591 m).
Tu sa hrebeňová červená značka križuje
so žltou, ktorou zostúpime späť do osady
Magurka, kde je náš cieľ. Samozrejme,
neobídeme ani miestny penzión Magurka,
kde doplníme vypotené tekutiny. Od nášho
plánovaného zámeru zostúpiť do útulne
pod Ďurkovou sme upustili vzhľadom na
silnejúci vietor a na mraky, ktoré sa nám
prevaľovali nad hlavami.
KTL

Zo života stolných tenistov

„Pinpongisti“ na prahu novej sezóny
Prvý októbrový víkend sa naplno
rozbehnú stolnotenisové súťaže
v novej sezóne 2017/2018. Do
majstrovských súťaží sme prihlásili
opäť tri mužstvá.

A-mužstvo v zložení Peter Kán, Milan
Kováč, Ján Kandera, Vlado Kaščák, Milan Patráš ml. a Samuel Hruška bude obhajovať vlaňajšie výborné druhé miesto vo
štvrtej lige, čo je krajská súťaž, ktorej sa
zúčastňujú aj také mužstvá ako napríklad
Banská Štiavnica, Revúca, Fiľakovo, Žarnovica a iné. Veríme, že sa nám bude dariť
aspoň tak, ako v minulej sezóne a našim
hlavným tohtoročným cieľom je vyrovnať
sa najlepším mužstvám a pokúsiť sa zabojovať o postup do vyššej súťaže.
B-mužstvo v zložení Milan Patráš ml.,
Milan Patráš st., Samuel Hruška, Miro
Kán, Paľo Vrábeľ a Peter Heyduk budú
bojovať so súpermi v piatej lige, čo je najvyššia okresná súťaž spojených regiónov
Banská Bystrica - Brezno. Nakoľko vlani
v tejto súťaži bola pre naše mužstvo prioritou záchrana a dosiahli sme konečné 8.

miesto z 12-tich mužstiev, ciele pre tento
rok máme skončiť v tabuľke o pár miest
vyššie a popasovať sa s tými najlepšími
ako sú Brezno, Podbrezová, Medzibrod,
Ľubietová a iné.
C-mužstvo s hráčmi Miro Hruška, Peter
Heyduk, Peter Hraško, Paľo Vrábeľ, Paťo
Hruška, Heňa Hrušková a Paľo Kováč
bude v nasledujúcej sezóne zvádzať súboje
s mužstvami šiestej ligy spojených regiónov Banská Bystrica - Brezno. Ani v tejto súťaži sa nenájdu žiadni vyložene slabí
súperi, preto musí každý z hráčov v každom majstrovskom zápase ukázať všetko
svoje umenie a taktické myslenie, aby sa
nám podarilo zdolať čo najviac súperov a
umiestniť sa v hornej časti tabuľky.
V letných mesiacoch sme to s tréningami nepreháňali, venovali sme sa naberaniu kondície pri iných športoch a letných
domácich prácach. V neposlednom rade je
dôležitý aj oddych od zabehaného stereotypu tréningov a majstrovských zápasov, aby
sme do novej sezóny vykročili s chuťou a
ďalšou motiváciou, čo najlepšie trénovať a
čo najviac na sebe pracovať a zlepšovať sa.

V sobotu 16. septembra 2017 sa mužstvo
Lučatína v zložení Peter Kán, Paťo Hruška
a Samo Hruška zúčastnilo turnaja v Dubovej. V konkurencii 24 mužstiev naozaj
zvučných mien, napr. Trnava, Nitra, Vyhne
a iné, sme sa vôbec nestratili a pri bilancii
dvoch víťazstiev a dvoch prehier sme obsadili konečné 13. miesto.
Na záver chcem popriať všetkým hráčom veľa chuti a motivácie do tréningu,
aby sme všetci spolu v zápasoch dokázali podať ten najlepší výkon a tým pádom
sme mohli čo najlepšie reprezentovať našu
obec v krajskej aj okresnej súťaži. Zároveň
pozývam všetkých sympatizantov a fanúšikov stolného tenisu, aby sa prišli pozrieť
a povzbudiť nás v domácich zápasoch.
Našim domácim hracím dňom bude sobota
a to C-mužstvo o 10. h, B-mužstvo o 18. h.
a A-mužstvo o 15.00 h. Všetkým fanúšikom, ale hlavne obecnému úradu
ďakujeme za podporu a veríme, že sa na
domácich zápasoch zídeme v čo najväčšom počte.
Peter Kán,
predseda STO Mladosť Lučatín
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Sme rozhodnutí vrátiť Lučatínu I. triedu

Ďalší ročník majstrovskej
súťaže II. triedy Oblastného
futbalového zväzu Banská
Bystrica sa začal 6. augusta.
Po siedmich kolách boli naši chlapci
s 19 bodmi a so skóre 40:8 suverénne na priebežnom prvom mieste
v súťaži.

Po rozpačitom závere minulého ročníka
je to príjemne prekvapenie. Dôvod tohto výsledku je jednoznačný. Do družstva
sa vrátili opory M. Sedliak a D. Selecký.
Mužstvo posilnili mladíci z ľupčianskeho
dorastu: A. Madoš, P. Spodniak a M. Meliš. Rozhodnutie mužstva je postup do I.
triedy. A že to chlapci myslia vážne, o tom
hovoria doterajšie výsledky. Po skončení
minulého ročníka chceli niektorí chlapci skončiť s futbalom alebo prestúpiť do
iného mužstva. Ich odchodom vznikala
situácia vážneho nedostatku hráčov a bol

možný aj variant ukončenia futbalu v Lučatíne. Osobne by som sa chcel poďakovať
Michalovi Sedliakovi a Davidovi Seleckému, ktorí napriek možnosti hrať vo vyšších
futbalových súťažiach sa rozhodli vrátiť
naspäť a pomôcť lučatínskemu futbalu. Ich
príchodom sa vytvorila veľmi dobrá partia
a chlapci, ktorí chceli odísť, sa rozhodli
zostať v Lučatíne. Dôsledkom toho je aj
vysoká účasť na tréningovom procese, z
ktorej má najväčšiu radosť tréner M. Sedliak. Podporme chlapcov v ich úsilí o návrat do I. triedy. Touto cestou by som sa
chcel poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli príspevkom 2 % z dane.
Na záver by som chcel poprosiť niektorých fanúšikov, aby podporili chlapcov aj
vtedy, keď sa im nedarí a nie ich stále kritizovať. Lebo kritizovať je to najľahšie. A
pre hráčov to najhoršie.
Peter Loučka,
predseda FK Mladosť Lučatín

Ján Šutka: Tak začínali (roky 1998/99)

Mužstvo
tvorili domáci hráči
V súťažnom ročníku 1998/99 bol
predsedom Futbalového oddielu
(FO) Mladosť Lučatín Vojtech
Cích, tajomníkom Igor Šišiak
a pokladníčkou Monika Majerová.
Vo výbore FO ešte pracovali Ján
Fraňo, Pavol Turčan a Boris Šípka.
Trénera Jozefa Turčana vystriedal po
jesennej časti súťaže Milan Mistrík
zo Slovenskej Ľupče.

V oblasti Banská Bystrica - Brezno
súťažilo spolu 41 mužstiev. Z toho 14 v
I. triede. V II. triede, v ktorej ostal hrať aj
Lučatín, hralo 12 mužstiev a v dvoch tretích
triedach spolu 15 mužstiev. Okresnú súťaž

riadila športovo-technická komisia, ktorej
predsedom bol Ján Šutka.
Káder mužstva Mladosť Lučatín
tvorili odchovanci Lučatína - Rastislav
Majer, Peter Hraško, Miroslav Majer,
Ivan Hruška, Patrik Fraňo, Ľubomír
Hruška, Jozef Hlinka, Miroslav Turčan
a skúsený Peter Šišiak. Dopĺňalo ich až
14 hráčov zo susedných dedín, ale ich
účasť na majstrovských zápasoch nebola
pravidelná. Veď v zápase v Riečke, ktorý
Lučatínčania prehrali 5:1, musel pre
nedostatok hráčov nastúpiť za Lučatín aj
vedúci mužstva Igor Šišiak. Pred začiatkom
súťaže FO Mladosť Lučatín odohral až 11
priateľských a turnajových zápasov. 9. roč.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú

Valériu Sanigovú,

ktorá nás opustila 26. júna 2017 vo
veku nedožitých 83 rokov.
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy úcty.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú

Zlaticu Kubišovú,

ktorá nás opustila 16. júla 2017 vo
veku 91 rokov.
Všetkým ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke s našou drahou

Annou Turčanovou,

ktorá nás opustila 7. augusta 2017 vo
veku 64 rokov.
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy úcty.
Smútiaca rodina

Spomíname
Dňa 25. októbra 2017 si pripomenieme
10. výročie úmrtia nášho drahého

Jána Chovana.

Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
S láskou a úctou na neho spomína
manželka a synovia s rodinami

turnaja „Memoriál M. Chovana“ vyhral
Medzibrod nad Hiadlom a Lučatín
prehral so Slov. Ľupčou 3:6. Lučatínski

l Odovzdávanie cien na futbalovom turnaji v Lučatíne.
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futbalisti nezvládli ani majstrovské zápasy
a v tabuľke II. triedy po jesennej časti
boli poslední. Lepšie začali jarnú časť. Po
štyroch vyhraných zápasoch „preskočili“
posledný Hronec. Vďaka reorganizácii
súťaže Lučatín ostal hrať v II. triede,
pretože tretie triedy boli zrušené.

Bodka na záver
Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.
Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od sĺz...
Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať. Ale
aj priložiť prsty na hrdlo, a stisnúť.
Miroslav Válek

