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ZVESTI

Príhovor
Vážení spoluobčania,
skončil sa čas dovoleniek, začali
sa zasa všedné dni. Uvedomil som si
to na začiatku školského roku, keď
som sa opýtal detí, či sa tešia do
školy. Zborove mi odpovedali, nie.
Závidím im ich úprimnosť a spontánnosť. Pevne verím, že všetci
sme po dovolenkách nabrali nové
sily a práca nám pôjde od ruky. No
i počas dovoleniek niektorí z nás
nezaháľali a vyvíjali svoje aktivity
v plnej miere. Naši členovia dobrovoľného hasičského zboru sa skoro
každý víkend zúčastňovali súťaží a
členovia TJ Mladosť brigádami vylepšovali a skrášľovali areál futbalového ihriska.
Na druhej strane však aktívni boli
aj „občania“, ktorí sa sústredili na
ničení majetku obce. Svedčia o tom
rozkopané smetné koše po dedine,
nanosený odpadový stavebný materiál pri kontajneroch na zber plastových fliaš a skla na železničnej stanici a na hornom konci dediny. Treba
si uvedomiť, že naša finančná situácia v obci je taká ako v celom štáte.
Podielové dane, ktoré dostávame zo
štátu, sa znížili a máme problém zabezpečiť chod obce. Tým, že niekto
uloží odpadový stavebný materiál
hocikde mimo priestor na to určený,
obec má povinnosť uvedený odpad
odstrániť na vlastné náklady, čiže na
náklady náš všetkých. Podobne to
bolo aj so smetnými košmi. Keď sme
zistili, koľko stojí jeden taký kôš,
rozhodli sme sa ich vyrobiť svojpomocne. Tešili sme sa, že sa nám
podarilo cenu koša znížiť na desatinu ceny, za ktorú nám ju ponúkali
dodávatelia.
Chcem požiadať všetkých, ktorým
záleží na Lučatíne, aby sme spoločnými silami chránili majetok našej
obce. A to aj upozornením na tých
„občanov“, ktorí vytvárajú čierne
skládky, škodia obecnému záujmu,
aby sme mohli predísť kontrole a
následne sankciám od obvodného
úradu životného prostredia.
Marián Píši, starosta obce

l Na ihrisku TJ Mladosť Lučatín sa v súčasnosti nehrá len futbal. Hráčov striedajú aktívni občania, ktorí si dali za cieľ skultúrniť priestor areálu výstavbou nového
„gulášoviska“.

Vďaka Úradu vlády SR kultúrny dom má nové plastové okná

Dotácia pre Lučatín splnila svoj účel
Obecný úrad v Lučatíne ďakuje Úradu
vlády Slovenskej republiky za dotáciu v
sume 5 600,- eur uvoľnenú z rezervy bývalej predsedníčky vlády Ivety Radičovej
poskytnutú na výmenu okien a dverí na
kultúrnom dome.
Výmenu okien a dverí sme v našej obci
realizovali v tohtoročnom júli. Pod celú zákazku sa podpísala firma SKAT - Slovakia,
s.r.o, Horná Strieborná 1, Banská Bystrica,
ktorá zvíťazila vo výberovom konaní na
dodávku prác. Okrem okien na celom kultúrnom dome, vrátane knižnice a kuchynky, boli navyše vymenené aj dvere medzi

sálou a vonkajším sociálnym zariadením
a okná na WC.
Na druhej strane práve z iniciatívy našich občanov sme v areáli ihriska v Lučatíne začali s ďalšou akciou - výstavbou
prístrešku, tzv. gulášoviska. Po jeho dokončení z ihriska zmiznú unimobunky a
kovový sklad, čo určite prispeje ku skultúrneniu celého areálu. Škoda len, že na
brigádach sa zúčastňujú stále tí istí.
Obecný úrad sa teda obracia s prosbou
na všetkých občanov, ktorí majú záujem a
čas, aby aj oni podali pomocú ruku a prišli
pomôcť.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva

Veľké nákladiaky by mali obec obchádzať
V poradí IX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) obce Lučatín sa konalo 6.
augusta t. r. Po otvorení OZ a určení overovateľov zápisnice starosta obce pripomenul, že na poslednom zasadnutí sa poslanec
Slávko Fúdor vzdal poslaneckého mandátu v zmysle platnej legislatívy. Prvým náhradníkom s najvyšším počtom hlasov bol
Miroslav Piliar, bytom Lučatín č. 29, ktorý
zložil sľub poslanca OZ do rúk starostu
obce. Menovaný sa následne ujal svojej
funkcie. Novému poslancovi OZ prajeme
v jeho funkcii veľa úspechov.
OZ odsúhlasilo odpredaj obecného pozemku Stredoslovenskej energetike – Distribúcia, a. s., Žilina, na základe jej žiadosti
o majetkové vysporiadanie nehnuteľnosti
zo dňa 9. mája 2011, a to novovytvorenú parcelu KNC č. 371/4 (zastavané plo-

chy a nádvoria o výmere 4 m2), na ktorej
je postavená trafostanica (pred Kuzmov)
a KNC č. 371/5 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2) v katastrálnom
území Lučatín, vytvorenej geometrickým
plánom č. 36625507-03/2010 overeného
Správou katastra B. Bystrica dňa 4. marca
2010 v zmysle príslušného ustanovenia zákona o majetku obcí, a to v celkovej sume
315,- €.
Ďalej OZ o. i. odporúča starostovi obce
zistiť podmienky na získanie dotácie
z Ministerstva dopravy SR na doplnenie
územného plánu obce Lučatín. Písomne
požiadať odbor cestnej dopravy banskobystrického Obvodného úradu o označenie štátnej cesty v našej obci dopravnými
značkami „Zákaz vjazdu nákladných aut
nad 12 m“.

Spomienka na Jána Plieštika

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým
príbuzným
priateľom a známym, ktorí dňa 12.
9. 2012 odprevadili
na poslednej ceste
našu drahú

Máriu Bobokovú,
ktorá nás náhle opustila dňa 9. septembra 2012 vo veku 84 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové
dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Oznam
Kto to vie, a má aj záujem „vylepšiť“
webovú stránku obce Lučatín, a zároveň by sa chcel stať jej správcom, nech
sa prihlási na tunajšom obecnom úrade.

Na ľudovú tvorbu Jána Plieštika sme si
opäť zaspomínali kultúrnym podujatím,
ktoré organizoval Obecný úrad v Lučatíne dňa 21. júla 2012 v areáli futbalového
štadióna TJ Mladosť Lučatín. Samotný
program sa začal o 14.00 hodine exhibičným futbalovým zápasom. V kultúrnom
programe sa nám predstavil Klub dôchodcov Lúčina spevmi a piesňami z Lučatína.
O samotné spestrenie sa zaslúžili sólisti na
ľudové nástroje, ktoré Ján Plieštik vyrábal.
Juraj Dufek, Martin Tesák, Karol Kočík,
Ľubomír Tatarka, Vladimír Homola, Ondrej Selecký a ľudová hudba z Poník. Do

skorého rána nás bavila hudba SEX TET.
Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa
svojou prácou pričinili na príprave tohto podujatia. Veľká vďaka patrí aj našim
sponzorom: TMI, s.r.o., Banská Bystri-

ca, MVDr. Dušan Hanzel, Autobusová a nákladná doprava Marián Ľalík,
SLOVTEPMONT, a.s., Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín, Milan
Mikita.

Vyhodnotenie štvrtého ročníka súťaže „O najkrajšie okno, balkón a predzáhradku“
Členky komisie: E. Uhríková, K. Hanzelová, J. Virágová,
S. Jackuliaková, D. Rolincová,
J. Kováčová, J. Šutková.
Okno: Soláriková Anna (83),
Majerová Naďa (76), Zobolová
Alena (43)
Balkón: Lakomčíková Zita
(126), Šnajdarová Eva (208),
Loučková Mária (14)
Predzáhradka: Kubečková
Dana (131), Chovanová Lýdia
(121), Haviarová Jana (108)

Najkrajšia predzáhradka

Najkrajšie okno:
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Zo života klubu dôchodcov

„Lúčina“ opäť aktívna

Odchod do dôchodku neznamená nečinnosť, aj keď mnohí seniori nadobúdajú pocit
nepotrebnosti či akejsi menejcennosti. To
však nie je pravdou, každá životná etapa má
svoj význam a bohaté skúsenosti.
Čím sa pochválime? Ako každý rok - našou aktivitou je úprava lučatínskej stanice.
Hoci sa naše obchodníčky usilujú udržať
poriadok okolo obchodu, ale sú ľudia, ktorí
poriadku nerozumejú alebo nechcú rozumieť. Ďalšou aktivitou bolo čistenie suchých trávnikov. Stretli sme sa v hojnom
počte dvakrát 14 a 11 brigádnikov. Čistenie
obecného cintorína bola radosť. Zišlo sa
nás 27 členov - seniorov a hoci bola brigáda vyhlásená rozhlasom, neprišla ani jedna
mladšia krv. Prácu sme si odviedli poctivo,

aj keď nás prehnala búrka. Zúčastnili sme
sa osláv „Dňa obce“, kde sme vystúpili s
programom ako prvé číslo. Šestnásť členov
- spevákov predviedli kultúrny program,
kde nechýbala harmonika a Paľko Turčan.
Podľa ohlasu divákov sa vystúpenie páčilo
a najmä s paródiou piesne „Lučatín“. Darilo

sa aj v našom stánku
s bufetom a hranolčekmi.
Obdobie našej letnej
činnosti sa končí senior - gulášom, ktorý
pripravuje výbor klubu
Lúčina. Stretnutie bolo
teplé, srdečné, také ako
počasie. Každý rok sa
snažíme pripraviť vždy
niečo nové. Tentokrát to bolo augustové
stretnutie generácií na
Kališti 2012, kde sme
sa pridali k členom
SPB. Nechcem opisovať fakty, ale kto má
záujem, nech navštívi
Kalištie, oázu krásy,
pokoja a ticha. Bolo
to stretnutie, kde pietna spomienka hlboko
zasiahla do generácií, čo sme sa tam stretli
a pripomenula udalosti, ktoré dokázali, že
Slováci sú svojprávnym národom a preliali
vlastnú krv, položili životy za hodnoty proti
násiliu:
„Hoc prešlo už pár rokov, bolesť jak dýka

Poznámka

Čo sme to za ľudia!
Čo sme to za ľudia, musel si povzdychnúť lučatínsky pán starosta, keď
sa vysvetlila príčina v poslednom čase
zvýšenej spotreby vody na tunajšom cintoríne. „Áno, povedal by som, že to už
bolo vrcholom negatívnej aktivity našich
niektorých spoluobčanov, keď po dlhšom sledovaní sa nám podarilo zistiť, že
na cintorín si chodia „načapovať“ vodu
- pre seba. Prídu na osobných autách, v
ktorých majú bandasky odhadom asi pre

150 až 180 litrov vody, pripravenú hadicu a pokojne si naberajú vodu pre vlastnú
spotrebu. Žasol som nad ich vynaliezavosťou a „aktivitou“. Preto sme pristúpili
k takému technickému riešeniu, že sme
znížili prietok vody. Chcem sa ospravedlniť občanom, že teraz musia dlhšie
naberať vodu na polievanie kvetín na
tomto pietnom mieste.
To, že títo „tiežspoluobčania“ okrádali
vlastne všetkých nás, veď voda sa hradí
z obecného, je jedna vec. K tej druhej
veci si záver vymyslite sami...
(LZ)

pichá, hoc prešlo veľa rokov, slza v oku nevysýcha.“
Čo ešte dodať? Rok 2012 je európskym
rokom aktívneho starnutia s hlavným
cieľom aj vo vyššom veku si zachovať dobré zdravie, zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti a tešiť sa zo života. Takže, obdobie
staroby si naplno užívajte a vážte si seba a aj
ostatných.
Zora Senková

Môj názor

Pre dobrú spoluprácu?!
S kultúrnou komisiou našej obce
spolupracujeme niekoľko rokov - nikdy sme ich neodmietli. O aktivity komisie nie je núdza, práve naopak. Myslím si, že na svoje si prídu všetci. My
ako klub dôchodcov pridáme pomocnú
ruku, keď je treba pri rôznych akciách
prispejeme aj finančne. Podotýkam, že
náš klub je organizácia nezisková, produkujeme si financie sami (príspevok,
fašiangový sprievod). V roku 2011 po
akcii „Deň obce“ ma inšpirovali naši
členovia klubu, aby sme jemným spôsobom upovedomili výbor kultúrnej
komisie, že nás nepozvali, ako ostatných občanov zapojených v akcii,
na tzv. pohostenie - poďakovanie na
obecný úrad. Obišli nás, akoby sme na
oslavách neboli. Preniesli sme sa cez
to, ale tento rok sa cítime dotknutí, pretože vieme, čo naša aktivita prináša počas roka, nehovoriac o „MDD“ a „Dni
obce“. Trápi nás otázka, prečo nás ako
ostatných zainteresovaných v podujatí,
nepozvali. Ľudia sme rôzni, veď život
je ako vlak, stretneme sa v ňom starí,
mladí, dobrí, zlí a stále niekto vystúpi
a nastúpi. Na bontón slušnosti by sa
nemalo zabúdať. No, netrúfam si radiť
nikomu, ani v práci ani v živote. Ale,
prečo?!
Zora Senková
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Eliška, Šimon a Patrik - prvýkrát v školských laviciach
Zatvorili sme brány za voňavým a slnečným letom, dali sme zbohom letným
radovánkam a sladkému leňošeniu a už
na nás zavolala naša školička. Všetky zážitky a letné dobrodružstvá sme odložili
do pamätníčkov a bolo treba preladiť na
školský režim. Aj sme boli trošku
smutní, že sa niečo krásne končí,
aj sme sa tešili, že sa niečo nové
začína.
Tak teda ako každý september, aj
teraz sme si pripravili nové aktovky, nové
peračníky a perá, zbalili svoje vedomosti
a hurá do školy. Stretli sme sa 3. septembra a privítali sme najdôležitejších žiakov
našej školy - našich nových prváčikov:

Elišku Šišiakovú, Šimona Foltányho a Patrika Hudáka. Tí prišli so šťastným úsmevom a obrovským odhodlaním popasovať
sa so všetkým, čo ich čaká. Zoznámili
sa s kamarátom „Šlabi-

károm“
aj kamarátkou „Matematikou“, budú ich sprevádzať počas celého
školského roka. Všetci sa do školy tešili
a vy všetci im držte palce, aby im ich odhodlanie vydržalo čo najdlhšie.
No nielen prváci sa tešili do školy. Radosť mali aj všetci ostatní žiaci, aj keď

tí už prejavovali nadšenia trošku menej.
No určite si poriadne oddýchli a pustia
sa do práce s plným nasadením. Čaká na
nás veľa práce a veľa rôznych povinností, ale určite aj trošku zábavy a veselosti.
Okrem prvákov do našej školičky pribudol aj nový tretiak Jakub Knižka, ktorý
k nám prišiel z mesta. Všetci veríme, že
sa mu u nás bude páčiť, aj že sa mu bude
dariť.
Školský rok sme úspešne začali a teraz už nezostáva nič iné, iba usilovná a
trpezlivá práca a k tomu nám držte palce,
aby sme všetko zvládli s úsmevom a bez
väčších problémov.
Kolektív ZŠ Lučatín

Pre zdravie

Plody jesene alebo lekáreň z prírody

Šípky sú plody ruže šípkovej. Na kríkoch dozrievajú v októbri, vtedy sa začínajú zbierať. Najsladšie plody sú po
prvých mrazoch. Plody obsahujú vitamín
C, A, K, PP a tiež B1, B2, draslík, horčík,
vápnik a triesloviny. Majú vplyv na imunitu, infekcie, prechladnutie, spevňujú
cievy, krčové žily, pri paradentóze a zásobujú telesné bunky kyslíkom. Pripravuje sa z nich lekvár, sirup a sušíme ich
na čaj. Plody šípky zalievame horúcou
vodou, vyluhujeme 10 minút a najlepší
čaj je neosladený.

Chutný recept plný jesenných dobrôt:

Jankin šalát

4 biele reďkovky ošúpeme a nastrúhame. Červenú kapustu nakrájame na rezance, hrušku na mesiačiky. Pridáme 10
dkg kozieho syra (napr. od Janky Haviarovej) pokrájaného na kocky, za hrsť nasekaných vlašských orechov a dochutíme
1 lyžičkou olivového oleja, soľou a korením podľa chuti a pár kvapkami citrónovej šťavy. Podávame s pečivom.
Dobrá rada – je zaujímavé vymeniť
reďkovku za zeler.
Zora Senková

Čriepky z histórie našich predkov

„Ako obyvateľov susedných obcí prezývali?“

(Pokračovanie z minulého čísla)
Nie je žiadnym tajomstvom, že nielen
niektorých ľudí nazývali rôznymi prímenami, prezývkami, ale aj celé obce a mestá
mali svoje prezývky. Ako deti sme to od
starších počúvali, vtedy sme tomu veľmi
nerozumeli. Tieto prezývky vznikli asi
na základe špecifických činností, ktoré sa
v obci vykonávali, alebo podľa typických
zvyklostí, obyčajov, nárečia, či iných, neidentifikovaných podnetov. Spomenul som
si na to, ako sa vtedy o našich susedoch
vravelo a vopred sa ospravedlňujem, ak
niekomu to nebude štimovať a pozná aj inú
prezývku našich susedných obcí a miest.
Viac hláv, viac kapusty, hovoria Záhoráci.
Baláže - Kropáni, Bratislava - Paštikári, Brezno - Hugáni, Brusno - Čipkári,
B. Bystrica - Pažravci (Barani), Hiadeľ - Kaňúre (Obuchy, Packy), Ľubietová - Kapčiari, (Rebrikári, Prachári),
Lučatín - Sršne, Slov. Ľupča - Dratviari
(Bryndziari), Medzibrod - Rakári, Moš-

tenica - Kropáni, Podkonice - Bravčiari,
Poniky - Zbojníci, Povrazník - Motúzari,
Priechod - Bravčiari, Strelníky - Trubci
(Baraničiari), Šalková - Rakári, Selce Kutliari, Zvolen - Bryndziari.

„Írečité lučatínske zvraty a vety“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nahakluj krumplov do vahančoka.
Narichtuj fakličky do šparhelta.
Choj het a nefrfli už toľko.
Dones z pivnici krumple do filfáska.
Dones vodi a vylej do šochtára.
Keď voda na šparhelte frfoce,
tak z lopára naštikaj do nej haluške.
Haluške na misky nenahaj,
ale ich prehoď do vajlinga.
Neobchenduj sa okolo mojej kitli.
Skydáš sa z toho hokerlíka.
Drelej natrieľ do šparheltu,
aby sme nepomrzli.
Šetkího bolo akurát, iba ponúkania
akomak.
Tie klbásky sú ako ština.
Navar šífrike s krížalkami.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čo si jedou? Obzerance s prezerancami.
Po fajronte na koštovku bude oldomáš.
Choj nachovať hyd.
Okoštuj naše obarke.
Tí šarvanci sú ale koťuhe.
Opucuj si nohe a omoc si onuce.
Dobrá gazdiná šecko schosnuje.
Toto žrádlo mi zašmekovalo.
Taká djouka je rúča, kerá je súca.
Bakulou z báňa nataloval svojej
hávedi riadny výprask.
• V kerom uchu mi hvízda.
Julo Kasa

Oprava
V minulom čísle LZ v článku „Ako sa
do koho v Lučatíne volalo“ došlo u niektorých priezvisk a prímen k chybnému
prepisu. Správne malo znieť: Klimentovci - do Bajčíkov, Šefrankovci - do Ondričkov, do Krížov do Gubáňov, Štefanovci - do Lučatíncov, Šutkovci - do
Konôpkov, Uhríkovci - do Komárov, do
Honvídov. Autorovi sa ospravedlňujeme.
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Turistickými chodníkmi

„Radšej treba chodiť do prírody ako k lekárovi...“
Ako som v minulých LZ sľúbil, pokračujem v turistickej tematike. Dnes sa zameriam na rozšírenie súčasného chodníka
západným a východným smerom.

Čo sme na súčasnej trase urobili?
Vyčistili sme sypák pod Brdom. Pán starosta nám pomohol vyviezť navezenú zem
a odpad, my sme potom ručne upratali terén, zasiali trávu, vysadili stromky, urobili
provizórne sedačky a ohnisko. Trasu sme
označili bielymi a zelenými terčíkmi (viečka zo zaváranín), aby deti mali orientáciu
a motiváciu ich hľadať. Objednali sme
sedačky, kosíme a upratujeme terén a trasu. Nevieme, koľko turistov už prešlo po
chodníku, ale vieme, že ste ho už objavili.
Svedčia o tom odpady, ktoré po sebe na trase nechávate (plastové fľaše, obaly od cukríkov, cigariet, plechoviek z piva a pod.).
Sľúbili sme, že budeme chodník udržiavať,
ale nie čistiť od smetí a odpadkov. Kto vládze plnú fľašu vyniesť na chodník, prečo
prázdnu už nevládze priniesť nazad domov
a dať do koša? Nielen doma, ale aj v hore
treba dodržiavať poriadok. Niekto nám v
sypáku na upravený terén a chodník vysypal aj stavebný odpad. To už nie je náhoda,
ale schválnosť. Čo bolo bolo, veríme, že už
neporiadok nebude.

Čo pre vás, turistov, pripravujeme?
V prvom rade je to rozšírenie trasy
súčasného chodníka dvoma smermi. Prvý
je na západ, pred priehradou v Kúte ísť
doľava poľnou cestou ponad Stráne až ku
skalám. Tam odporúčame pozrieť si líščie
a jazvečie nory asi 100 m dole kopcom
smerom do Moštenickej doliny. Zo skál
ísť lúčnou cestou smerom na Drahy až k
chate Dana Kasu, kde sa možno občerstviť na pramenistej vode, ktorú pijú aj
ovce. Lučatínčania nie sú ovce, ale vedia

si vybrať v svojom chotári tú vodu, ktorú
pijú aj ovce. Od chaty či prameňa možno
ísť poľnou cestou smerom dole do Baranej
(aj tam je prameň) až na moštenickú cestu
a popri píle na Mlynčoku do Lučatína. To
je už ale asfaltová, cestná turistika. Lepšia
a prírodnejšia je cesta smerom hore až k
Dúbrave. Tam sú ďalej tri možnosti. Ísť
vpravo cez Kopanice a Kút nadol až k priehrade v Kúte, ísť popod Dúbravu cez Polianky a lúku za Uhríkovie až k priehrade v
Kutine, alebo ísť naľavo okolo celej alebo
polovičnej Dúbravy (popod elektrické vedenie). Táto trasa je najdlhšia, ale je z nej
krásny výhľad na hrebeň Nízkych Tatier.
Z trasy okolo Dúbravy je možno zísť dole
cez Kút, cez Bánik alebo cez Brdo do Kutiny. To bol západný smer trasy. Druhý rozšírený smer súčasnej trasy vedie na východ
od Štepnice popod Brdo a tri poľovnícke
posedy na Hôrke. Tam sa môžeme rozhodnúť ísť do Grajciara zostupom pri moste
pred prvým domom v Lučatíne, alebo uvažujeme predĺžiť trasu ďalej až na cestu do
Hiadľa. Kto chce skončiť výlet v Grajciari,
môže sa vrátiť naspäť z Hôrky hrebeňovkou cez Brdo. Je to nádherný lesný úsek
s miernym stúpaním, cesta ako po dachu,
ale bezpečná. Vľavo svah, strmina do Lu-

čatína, vpravo Vážna a Hiadeľská dolina.
Po prejdení sú dve možnosti zostupu. Prvý
je cez lúku na Brde (po mnohých rokoch
konečne zrekultivovanú) poľnou cestou
do Kutiny, alebo ísť ďalej popri vysielači
Orange až na Polianky a k Dúbrave. Tam
nájdeme ďalší prameň pitnej vody, kde vyviera kutinský potok. Tu sa spojíme s už
popísanou západnou trasou, čím sa zokruhuje celý severný chotár Lučatína.

Každý si môže vybrať trasu
podľa chuti, síl, schopností, taký smer a
dĺžku, ktorú zvládne, najlepšie s priateľmi,
ktorých si sám vyberie. Celý severný veľký okruh meria asi 5-6 km a podľa tempa a
prestávok trvá 2 - 3 hodiny. Súčasná trasa z
bývalého družstva až po krčmu sa dá podľa
tempa prejsť za 20 - 30 minút, otvorená je
nonstop, odporúčame ju dávkovať denne,
tú dlhšiu týždenne. Turistika nie je len
pohyb v prírode, ale aj bezplatný liek na
upevnenie zdravia, proti chorobám. Radšej
treba chodiť do prírody ako k lekárovi, čas
strávený na turistike prospieva viac, ako
čas strávený v čakárni či s chorobou v posteli. Nabudúce sa vyberieme na turistické
trasy na južnú stranu Lučatína, za Hron, do
Rudohoria či Bystrickej vrchoviny.
Julo Kasa

l Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Lučatín sa počas letných mesiacov takmer každý víkend zúčastňovali rôznych súťaží. Cenné prvé miesto si napríklad odniesli zo zápolenia 26. augusta t.r. z turnaja uskutočneného pri 85. výročí založenia DHZ na
Povrazníku. Na snímke vpravo naši požiarníci v akcii v obci Revúčka dňa 8. septembra, kde obsadili 7. miesto.
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Tak začínali...

Mladosť Lučatín v 90. rokoch minulého storočia

V ročníku 1983/1984 boli do súťaže prihlásené družstvá
dospelých, mladších aj starších žiakov. Predseda FO: Juraj
Senko, hospodár FO: Jozef Slušniak. Tréneri a vedúci: Tréner
A mužstva - Ján Šutka. Vedúci A mužstva - Ján Auxt. Kapitán
A mužstva - Ján Šutka ml. Tréner st. žiakov - Jozef Turčan.
Vedúci st. žiakov - Jozef Majer. Tréner ml. žiakov - Ján Sedliak.
Vedúci ml. žiakov - Jozef Hlinka.
Po mnohých prípravných a turnajových zápasoch sme prvý majstrovský zápas v III. triede skupiny A odohrali 21. augusta 1983
doma proti Podkoniciam v zostave Jaroslav Oboňa - Igor Šišiak,
Jozef Turčan, Peter Svetlík, Ján Šutka ml .- Ján Uhrík, Ján Šutka, Peter Náter - Miroslav Oravec, Peter Šišiak, Jozef Kliment
(v 75 min. striedal Juraj Senko). Vyhrali sme 3:1 po góloch Uhríka, Turčana (pokutový kop) a Klimenta. V kádri dospelých boli
ešte: Marián Vrbický, Peter Ďurčík, Jozef Mrvík, Tibor Fúdor, Ján
Smutný a Ivan Bobok. Svoj prvý zápas, tiež majstrovský, odohrali
aj starší žiaci, ktorí doma porazili Harmanec 2:1. V súťaži sme mali
aj mladších žiakov, ktorí začínali o týždeň neskôr tiež víťazstvom
v Jakube 5:0.

l Sústredenie na Tajove 16.- 18. februára 1984. Zľava hore:
Vlado Uhrík, Jaro Oboňa, Milan Šišiak, Ján Auxt, Marián Vrbický, Jozef Kliment, Igor Šišiak, dole: Jozef Slušniak, Ján Uhrík,
Ján Šutka, Ján Šutka ml., Peter Šišiak, Jozef Muránsky, Pavol
Filip, Jozef Turčan, Ján Sedliak.

l Zo zápasu žiakov 2. októbra 1983 v Jakube. Zľava: Ján
Kubečko, Braňo Bárta, Pavol Jackuliak, Miroslav Hruška, Juraj
Palkovič, vedúci Jozef Majer, Ivan Hruška, Vlado Laco, Miro
Majer, Marcel Fudor, Ján Drmaj, Pavol Glejtek.

l Naši futbalisti a ďalší účastníci lyžiarskeho prechodu Štrbské pleso - Pribilina 22. apríla 1984.

Po zimnej príprave, sústredení na Tajove, lyžiarskom prechode
Štrbské pleso – Pribilina a prípravných zápasoch s doplneným kádrom o Mira Danielisza, Milana Gregora, Jána Sedliaka a Pavla
Huťu sme jarnú časť odohrali celkom úspešne. V konečnej tabuľke

sme v súťaži obsadili 6. miesto. Najlepším strelcom mužstva bol
Jozef Kliment s deviatimi gólmi, za najlepšieho hráča vyhodnotili
Jána Uhríka. Mladší žiaci skončili v tabuľke na 5. a starší na 8.
mieste.
Ján Šutka

Ján Duda obhájil vlaňajšie prvé miesto
Na 18. ročníku turnaja v športovom
mariáši, ktorý sa uskutočnil 8. septembra
2012 v sále tunajšieho kultúrneho domu sa
zúčastnilo 60 hráčov: z Bratislavy, Trenčína, Martina, Vysokých Tatier, Levíc,
Turčianskych Teplíc, Zvolena, Brezna,
Banskej Bystrice a ďalších z miest a mariášových klubov celého Slovenska.
Tak ako vlani turnaj vyhral Ján Duda,
hráč Lučatínskeho mariášového klubu

Lučatín (LMK) so ziskom
23 bodov. Druhý skončil
člen predsedníctva mariášových klubov Slovenska
Dušan Mitana z Trenčína s
21 bodmi a tretí bol predseda Banskobystrického mariášového klubu Pavol Ris, tiež člen
nášho LMK s rovnakým počtom
21 bodov. Ďalšie poradie: 4. Pavol
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Hofierka (MK Trenčín),
5. Ján Košík (LMK
Lučatín ), 6. Ľubomír
Krnáč (MK Mičiná),
7. Ján Takáč (Varín),
8. Pavol Barcík (Nová
Baňa), 9. Leo Straka
(MK Turčianske Teplice),
10. Jozef Koštial (B. Bystrica). Zisk z turnaja venuje
LMK ZŠ, MŠ, stolnotenisovému oddielu a prispeje aj do tomboly na
tradičný zimný ples. Ďalšou akciou mariášistov bude súťaž družstiev, ktorá sa začne v októbri tohto roku a náš LMK bude
obhajovať vlaňajšie prvenstvo.
LMK

