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ZVESTI

Príhovor
Vážení spoluobčania,
zima sa skončila a teplé lúče slniečka nás nabudzujú k väčšej aktivite. A
tá nám bude treba. Hneď po veľkonočných sviatkoch začneme s prácami na
novom chodníku a to od predajne potravín po Hôrku. Výstavba bude rozdelená do viacerých etáp. Prvá bude
zahŕňať odstránenie a likvidáciu asfaltového povrchu a obrubníkov na celom
úseku. Potom bude nasledovať výkop
a uloženie optického kábla na prenos
dát (internet, televízia, telefón a iné) s
rýchlosťou 300 megabajtov. Z toho vyplýva, že vjazd autami do domov bude
obmedzený. Preto Vás prosím, ktorých
sa to bezprostredne týka, o trpezlivosť
a ohľaduplnosť. Tiež chcem upozorniť
tých, ktorí majú zaústenie žľabov do
starých alebo nefunkčných rúr, aby si
ich vymenili, aby sa pri následnej poruche nemusel nový chodník rozoberať.
Počas prác budeme s Vami všetko konzultovať, či už realizačná firma alebo
firma, ktorá bude klásť optický kábel.
Ďalšími prácami sa začne obnova
hasične. Bude pozostávať z výmeny
garážových brán na elektrický pohon,
obnovy fasády a položenia dlažby
na chodby a schodište, ako aj úpravy
pred vstupom do objektu. Bude sa to
realizovať z dotácie MV SR, ktorú sme
dostali vo výške 30 tisíc eur, za čo ministerstvu vnútra ďakujeme.
Spomienkové stretnutie občanov pri
príležitosti oslobodenia Lučatína od
fašistického jarma (23.3.1945) sa uskutočnilo v predvečer tohto významného
výročia pri Pamätnej tabuli pred obecným úradom, pod hlavičkou OÚ Lučatín a miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov. S programom
vystúpili aj naši žiaci. Pri oslobodzovaní obce prišli o život traja sovietski
vojaci. V druhej svetovej vojne padli
štyria naši občania. Počas oslobodzovania obce zhorelo 24 domov úplne aj
s hospodárskymi staviskami. Požiarom
a inými bojovými následkami celkovo
bolo zničených 34 domov, čo si zaslúži, aby sme si tieto historické udalosti aj patrične pripomínali a uctili si ich.
Marián Píši,
starosta obce

Láskyplné
a požehnané
veľkonočné
sviatky...
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kým, milí spoluobzdôrazňuje čierne
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rúcho.
rosta obce, členovia
Veľká noc pripadá na
obecného
zastupiprvú nedeľu po prvom
teľstva, ako aj zamestjarnom splne mesiaca - po
nanci a spolupracovníci
21. marci. Má však ustálený
Obecného úradu v Lučatíne.

Na Lučatínskej jedenástke sa znovu stretneme 30. júna

Šport nás spája!

Termín 7. ročníka
Lučatínskej 11 (L11)
sa nezadržateľne blíži. Srdečne
Vás pozývame na túto tradičnú
športovú akciu, ktorá už
dávno prekročila hranice nášho
regiónu.

Či už prídete ako aktívny športovec,
alebo ako divák. Na našom lučatínskom
ihrisku všetci ste vítaní, kde sa postaráme
o zábavu a pohostenie.

Opäť svojou účasťou môžete podporiť
našu škôlku, školu alebo Svetielko Nádeje - centrum detskej onkológie, ktorému
našou akciou tiež pomáhame.
Za posledné tri roky sme Svetielku Nádeje venovali z výťažku podujatia L11
spolu viac ako tisíc eur.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Naši hasiči, žiaľ, stagnujú
Ako starosta obce som sa 2. marca
t. r. zúčastnil rokovania výročnej
členskej schôdze Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ) v Lučatíne.
Na schôdzi sa zúčastnila ako
delegátka Územnej organizácie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Banskej Bystrici jej tajomníčka
Anna Matalová.

Po vypočutí si správy o činnosti za minulý rok a správy pokladníka DHZ o hospodárení, v časti diskusia sa prihlásila o slovo
aj pani Matalová a jej príspevok bol určite konštruktívny. Poukázala na to, že naša
DHZ stagnuje, pričom môže dôjsť k tomu,
že nám pridelená hasičská technika (auto,
protipovodňový vozík, atd.) môže byť odobratá, v prípade požiarov a povodne bude
obec bezmocná. To by ma, samozrejme,
veľmi mrzelo. V ďalšej časti rokovania

Šport nás spája!
(Dokončenie z 1. strany)
Lučatínska 11ka - propozície:

30. júna 2018 (sobota)

boli podané návrhy, akým spôsobom oživiť
činnosť DHZ. Zdôraznilo sa najmä to, že
sa zanedbala práca s mladými ľuďmi, preto sa musíme zamerať najmä na oslovenie
mládeže. Členovia iných organizácií v obci
fungujú tak, že prostredníctvom organizácií si realizujú svoje osobné záujmy. Členovia DHZ sa stretávajú, cvičia a zlepšujú
sa v ovládaní techniky, aby v prípade, keď
to bude potrebné, mohli pomôcť nám všetkým. Preto si ich prácu vysoko vážim a a
chcem využiť aj túto príležitosť, aby som
aktívnym členom výboru DHZ, ale najmä
Petrovi Hraškovi, poďakoval a poprial im,
aby sa im podarilo prekonať stagnáciu.
Postarali sme sa o to, že ideme obnoviť
budovu hasične, a ubezpečujem ich, že zo
strany vedenia obce im chceme byť aj do
budúcna v maximálnej miere nápomocní.
Marián Píši

Štart: Sobota 30. 6. 2018
• 9:25 hod. - Štart chrústov do 3 rokov
- 50 m (ihrisko TJ Mladosť Lučatín)
• 9.30 hod. - Beh predškolákov detí vo
veku 4 - 6 rokov - 300 m (ihrisko TJ
Mladosť Lučatín)
• 9.35 hod. - Beh žiakov - 1400 m,
resp. 2800 m (ihrisko TJ Mladosť
Lučatín)
• 9.50 hod. - Odchod autobusu s II.
štafetármi do Slovenskej Ľupče na
štafetovú odovzdávku
• 10.00 hod. - Štart hlavnej kategórie
spolu so štafetovým behom (ihrisko
TJ Mladosť Lučatín)
Marek Vojník
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7. ročník - 10,50 km Cestný beh: Lučatín - Slov. Ľupča a späť
+
Štafetový beh dvojíc 2 x 5,25 km: Lučatín - Slovenská Ľupča, Slovenská
Ľupča - Lučatín
Usporiadateľ:
Občianské združenie „Zdravie v pohybe Lučatín“ v spolupráci s obcami
Lučatín a Slovenská Ľupča, MŠVVaŠ SR,
TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica.
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Poďakovanie
Od začiatku tohto roka nás v Lučatíne navždy opustili naši spoluobčania

Nadežda Majerová

(* 28. 5. 1949,

7. 1. 2018)

Pavel Filip
(* 4. 10. 1942,

9. 2. 2018)

Oto Dropčo
(* 26. 12. 1939,

18. 2. 2018)

Ján Hanzel
(* 12. 7. 1930,

20 .2. 2018)

Alžbeta Vrbická
(* 20. 6. 1940,

26. 2. 2018)

Smútiace rodiny ďakujú všetkým
priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke so svojimi drahými, za
prejavenie sústrasti a kvetinové dary.

Pozvánky
6. máj: Deň matiek

vystúpenie MŠ a ZŠ
* * *
Máj: Výlet Habakuky Donovaly
(termín po dohode s MŠ a ZŠ)
* * *
3. jún: MDD
Po Hronskom chodníku
* * *
8. jún: Po hradoch a zámkoch
Topoľčianky, zájazd (návšteva zubrej
zvernice, predaj mäsa a diviny, okrasných drevín a kríkov, ochutnávka vín
Vinárskych závodov Topoľčianky, návšteva malého poľovníckeho zámočku).

Reprezentujú obec na tradičných podujatiach
Členovia Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov (ZO SZPB) v Lučatíne,
ktorá vlani združovala 26 členov, na
svojej členskej schôdzi v januári t .r.
zhodnotili svoju prácu za uplynulé
obdobie.

V roku 2017 sa činnosť ZO, pod vedením
výboru, ktorý pracoval v zložení Štefan Dubovický - predseda, Anna Kováčová - hospodárka, Zoltán Hanko - tajomník, Vincent
Pejko - člen výboru a Mária Kvietková - revízor, orientovala najmä na účasť na podujatiach, usporiadaných Oblastným výborom
SZPB. Na začiatku vlaňajška sa dvaja členovia zúčastnili spomienkového stretnutia
k vypáleniu obcí Kľak a Ostrý Grúň. Po
pietnej spomienke sa zastavili osviežiť sa
kúpeľom v Sklených Tepliciach. Oslavy
72. výročia ukončenia II. svetovej vojny
si 9. mája m. r. desiati členovia ZO pripomenuli na Slavíne. Pred pietnym aktom na-

vštívili ÚR SZPB, kde ich prijal predseda
SZPB Pavol Sečkár. V auguste sa 23 členov
a občanov Lučatína zúčastnilo 12. ročníka
Stretnutia generácií na Kališti. Lučatínska
delegácia ZO SZPB mala svoje zastúpenie
4. - 6. októbra aj na pietnom akte na Dukle v Poľsku a na druhý deň vo Svidníku
(2 členovia), ako i na sklonku vlaňajška
na spoločnom posedení, na ktorom sa pripomenulo podpísanie Vianočnej dohody o
spolupráci odbojových skupín na Slovensku
a vytvorenie SNR z decembra roku 1943
(traja členovia). Okrem účasti na spoločných brigádach pri skrášľovaní obce, napr.
okolia železničnej stanice, členovia ZO zorganizovali aj spomienkové stretnutie pri príležitosti osláv 73. výročia SNP pri Pamätnej
tabuli na budove Obecného úradu v Lučatíne. Po pietnom akte pokračovali spoločným
posedením na futbalovom ihrisku. Treba sa
poďakovať najmä Vincentovi Pejkovi, ale aj
ďalším pomocníkom, za prípravu a varenie
už tradičného občerstvenia „čipkárske“.

Pri hodnotení plnenia záverov XVI.
zjazdu SZPB si ZO čiastočne plní stav v prijímaní nových členov. (Od výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala koncom roku
2016, mala ZO 21 členov. Odvtedy prijala
šiestich. Žiaľ, jedna členka - Zlatica Kubišová vlani zomrela - česť jej pamiatke!).
Z predsavzatí sa však nedarí napĺňať zvýšenie počtu odberu časopisu Bojovník a
Ročenky odbojára. Tiež účasť na akciách
oblastného výboru má určité rezervy.
Na januárovej členskej schôdzi po prednesení správy o činnosti predseda organizácie Štefan Dubovický odovzdal jubilantom
Jozefovi Majerovi a Anne Kováčovej k ich
životnému jubileu 70. rokov „Pozdravný
list Oblastného výboru SZPB“. Zároveň
poďakoval celému výboru ako aj všetkým
členom za prácu počas minulého roka, ale i
starostovi obce Mariánovi Píšimu a poslankyni Danke Lichej za ich pomoc pri zabezpečovaní akcií ZO.
Štefan Dubovický,
predseda ZO SZPB v Lučatíne
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Fašiangy, Turíce
a Veľká noc je tu...

Čo nového v klube seniorov, alebo
začíname pracovať v tomto roku.
Mesiac február sa v našom klube
seniorov začínal veselo a spevavo.
Prišiel čas fašiangový. Prečo
fašiangy? Čo vlastne toto slovo
znamená?
Pochádza z nemčiny a vyjadruje
stav pred pôstom - dni veselia.
Je to obdobie medzi vianočnými sviatkami a pred veľkonočným pôstom, alebo
obdobím medzi zimou a
jarou. Prečo masky? Mali
chrániť pred pôsobením
zla, odplašiť negatívne sily
a privolať gazdovstvu plodnosť. Masky sú bláznivé, smiešne, aby sa ľudia zabávali a ešte pre
iné sa maskovali. Takto v utajení mohli
aspoň na chvíľu byť niekým iným, robiť si
zo seba žarty a parodovať neprajníkov. K
fašiangom okrem zábavy patrila pečienka,
slanina, klobásy a škvarky, a k tomu víno
a pálenka. A fašiangové dobroty? Okrúhle
šišky, graple, fánky, ktoré boli považované za obradové pečivo a pripisovala sa im
ochranná a plodonosná moc. Počas fašiang
sa varili cestoviny ako rezance, šúľance,

a Mokraď. Skončili sme
cintorínskou ulicou a
dobrý guľáš nás čakal v
lučatínskej krčme. Ponúkania našich milých
členov a
ostaných občanov bolo veľmi milé, zaspievali
si s nami, posedeli a dokonca sme sa zohriali pri krbe
v rodine Dubovických. Ďakujem týmto všetkým našim spoluobčanom za milé
privítanie, sladkosti, pohostenie, aj finančné dary. Sme
radi, že aspoň touto tradíciou sa môžeme priblížiť k
starým ľudovým koreňom a
ísť po ich stopách. Dúfam,
že to pôjde s vašou pomocou aj naďalej.
Ďakujem aj všetkým fašiangovým maskám, že tento posledný deň veselia sme
zvládli na jednotku.

Splnili sme si svoje
vytýčené plány
párance, preto, aby sa z ľanu a konope
priadli dlhé nite. Podávali sa s tvarom a
bryndzou, aby bolo plátno pekné biele. A
čo zábava?
Gazda musel vykrútiť gazdinú, aby sa
urodili veľké zemiaky a chlapci vyhadzovali dievčatá vysoko, aby také narástli
ľan a konope. Pochovanie basy v posledný
fašiang pred popolcovou stredou ukončilo
obdobie veselosti, bujarosti a hojnosti a
nastal predveľkonočný pôst.
Naši seniori vám 3. februára chceli
priblížiť túto krásnu ľudovú tradíciu ako
veselé masky. Náš sprievod sa začal z obecného úradu pod dohľadom pána starostu a
nášho nového zastupujúceho harmonikára
Mirka zo Strelník. Cesta na Horný koniec
bola ešte ľahká, tak isto nadol, potom Dlhá

Náš dôchodcovský klub sa
13. februára pripravil na výročnú
členskú schôdzu za rok 2017. Ono sa
to povie, že schôdza. Pre 57 členov
pripraviť posedenie, program, aby
sme sa mohli aspoň niečím prezentovať, pohostenie, pozvánky. Ale nič
to, všetko sa zvládne s našimi
šikovnými žienkami a jedným
mužom z výboru.
Priestory v kultúrnom dome sme si vyfešákovali, zapáli sviečky, ozdobili stoly
a poďme na pohostenie. S pomocou pani
kuchárky zo škôlky bola tabuľa perfektná.
Zákusok ku kávičke nám upiekla pre všetkých prítomných L. Fraňová, za čo pekne
ďakujeme. Ostatné sladkosti a niečo na
povzbudenie dodali naši dôchodcovia. V
programe vystúpil náš klubový spevokol
s našim harmonikárom Dankom. Schô-

dzu viedol výbor, so správami plánu práce
a hospodárením, potom diskusia a voľná
zábava. Ďakujem našim hosťom - starostovi Mariánovi Píšimu a p. Majerovi za ich
účasť.

Neskôr predsedníčka navrhla plán práce
na tento rok a po diskusií nastala voľná zábava, kde sme si spoločne zaspievali. Verím, že rok 2018 bude možno lepší ako
predošlý a budeme na tom pracovať, ako
sa na poriadnych seniorov patrí!
Zorka Senková,
predsedníčka klubu seniorov Lúčina
Foto: Elena Majerová

Veľkonočná otázka

Vajíčko červené, vajíčko zelené, dnes
každé vajíčko je pekne sfarbené.
Kdeže tie vajíčka odtiene vzali, veď
farbu hnedú len spočiatku mali.
Možno dnes sliepočky farbičky jedli,
možno kurz výtvarný v kuríne viedli.
Možnože slniečko má takú moc,
vajíčka farbí vždy na Veľkú noc.
Prijmite pozdrav milý
na sviatky Veľkej
noci, Pán daj vám
zdravie, sily a buď
vám vždy na pomoci.
Želá za klub seniorov
Zorka Senková
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Tradičný Lučatínsky ples 2018
- na ľudovú nôtu
Tohto roku sme sa snažili navodiť
či už program alebo výzdobu
plesu na ľudový štýl. V poslednej
dobe je tu trochu väčší priestor
pre tento žáner, najmä v médiách,
ktoré nás tak veľmi ovplyvňujú.
Viem, že vsadiť na túto kartu, bol
výborný nápad. Tak koho iného
na sprevádzanie tohto podujatia
osloviť (aby bol spätý s našou
dedinkou, a ako sa hovorí - toho
najfundovanejšieho) ako nie Janka
Pivolusku, dlhoročného choreografa
a folkloristu. Janko sa ujal svojej
úlohy veľmi dobre a svojimi vtipmi,
zážitkami, spevom i tancom spestril
program plesu.

S „Teď královnou sem já“ - prvými tónmi piesne z muzikálu Kleopatra - prišiel
náš veľmi charizmatický príjemný a samozrejme šarmantný hosť Sonička Kopčanová. Speváčka, ktorú mnohí poznáme
z TV stanice Senzi. Ďalšie kolo bolo v nálade piesní z Repete a s radosťou sme si
ich zaspievali spoločne do mikrofónu. Aj
napriek zdravotným problémom sa cítila
u nás dobre, objavila medzi nami aj dlhoročných kamarátov a kamarátky, s ktorými

dý druhý účastník plesu si niečo z tomboly
odniesol a niekto aj dvakrát. Takto natešení
a možno aj sklamaní (je to všetko o šťastí) sme sa zabávali
pri muzike Trio Durex,
ktorá nás bavili až do
rána bieleho. Našli sa
i priaznivci výtvarného umenia našich
detí z MŠ a ZŠ, ktorí
ocenili ich umelecké
diela a ako aj minulý

sa už roky nestretla. V našom programe
nemohla chýbať ani ľudová hudba Hron chalani profesionáli, ktorí nám dokázali, že
vedia zahrať nielen ľudovky, ale aj
hudbu moderného žánru. Najväčší potlesk a ovácie však
boli pri skladbe Cigánsky
plač, ktorý nám zahral
čerstvý oslávenec, syn
pána Pántlika, s jeho neskutočne rýchlymi prstami. Patrí mu veľké bravó!
Ako sa hovorí, zábava graduje a vygradovala až do tomboly, ktorú pripravila a zohnala cez
sponzorov, priateľov a priaznivcov kultúrna komisia. Cien bolo 33 napríklad - TV,
fúrik, vysávač, alebo i fúra hnoja, atd., kaž-

rok zakúpili si zopár obrázkov na pamiatku. Chcem uistiť všetkých zvedavcov a
neprajníkov, že pri takom vstupnom a programe je to dobročinná akcia a
pri momentálnom plesovom
bontóne, s ktorým súperia nielen na dedinských
plesoch, je to akcia na
udržanie nejakej kultúry
a kultúra vždy a všade
potrebuje nejakých mecenášov.
Záverom chcem dodať, že
toto všetko je práca nie jedného
ani dvoch ľudí, hodiny a dni strávené
nad prípravou podujatia sa nedajú vyčísliť
a niekedy ani zrátať. Som šťastná, že mám
tím ľudí, ktorí mi v tom pomáhajú, za čo

im veľmi pekne ďakujem a teším sa na
ďalší a určite zaujímavý ples v roku 2019.
PS: Záleží na každom z nás, akou
cestou sa vyberieme a komu dáme
možnosť, aby sa aj naďalej
snažil zhodnotiť naše zážitky
a náš život v komunite.
POĎAKOVANIE
Sponzori: Obec Lučatín,
STAVOS, s.r.o, Reštaurácia Grajciar, BAUtradeIN,
s.r.o.l, Nóbia, s.r.o., MVDr.
Hanzel Dušan, Baltxia, s.r.o.,
TESCO obchodný dom, Invinum Ing.
Mikušinec, Barzuz, s.r.o., Ranč Čelienec
Ľubietová, Autoservis Zeman Ján, Dobrík
Dušan, Mikulová Katarína, Ďurčík Peter,
H.M.MONT Peter Hejduk s manželkou
Vierkou, Ing. Benko Milan, Riečanová
Hana, Verešová Martina, Železiarstvo Moravčík, Mary Key kozmetika, súkromný
včelár V. Lúka.
Všetci, ktorí pomáhali pri organizácii, výzdobe, obsluhe a upratovaní:
Ján Uhrík s manželkou Evkou, Jackuliaková Silvia, Mikulová Katarína, Majerová Zuzana, Ružinská Janka, Hrušková
Henrieta, Jackuliaková Pavla, Majerová
Iveta , Švarcová Gabika, Majer Juraj - zapožičanie spiežovcov, Majerová Katarína,
Sauka Vladimír, Kán Peter, Hejduk Peter,
Vrábel Pavel, Majerová Elenka, Ďurčíková
Katarína, Lichý Dušan, Ďurčík Peter - výroba dekorácie, rodina Verešová - zapožičanie dekorácie. Pred plesom sme oslovili
Petra Majera na výrobu popolníka a koša,
ďakujeme mu za realizáciu a ich darovanie
v hodnote 50 eur do inventára kultúrneho
domu. Do inventára pribudlo aj 10 ks terín
na servírovanie polievok hodnote 200 eur,
kúpených zo zbierky, ktorú sme zorganizovali. Veľká vďaka zo srdca kultúrnej
a školskej komisii: Jackuliaková Silvia,
Uhrík Ján, Turčanová Denisa, Zemanová
Monika, Hudecová Janka.
Dana Lichá
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Radostné dni plné súťaží, športu
i kultúry
Radosť vstupuje do nášho života,
keď pracujeme, keď milujeme
svoju prácu a vidíme svoje pozitívne
výsledky. Podobne poňal svoje
myšlienky a vzťah k práci Joseph
Addison, anglický esejista, básnik,
dramatik, učenec a politik. My
sme tak isto pracovali v našej
materskej škole a absolvovali sme
za posledný štvrťrok niekoľko akcií
či už súťažného, športového, ale aj
kultúrneho charakteru.

Spomeňme ešte december, kedy
sme s našimi deťúrencami usilovne pripravovali Vianočný koncert.
Každý deň si malí speváci spievali
vianočné piesne, opakovali riekanky a básničky, s ktorými škôlkari vystúpili v tento
neobyčajný predvianočný podvečer. Všetci
sme vystúpenie zvládli, speváci ako slávikovia vystupovali v pekných ľudových
krojoch a pre niektoré deti to bolo
po prvýkrát. Taktiež vyrábali
pre svojich blízkych darčeky,
piekli a ozdobovali sladké medovníky, vyfarbovali
srdiečka z lásky, ale i vianočné pozdravy, kde každý
výtvarne prejavil svoje zručnosti. Začiatkom mesiaca prišiel

veselý Mikuláš. Teta Martinka, ktorá nám
upratuje škôlku, doniesla uhlie, polienko a
nechýbala ani palička. Porozprávali sme sa
ako deti poslúchali, kto to bol svätý Mikuláš, ako rozdával deťom cukríky. Našim
škôlkárom pripravili do balíčkov sladkosti
rodičia, za čo sme vďační maminke
Davidka a Lukáška Majera. V
predvianočnom období prišli
medzi nás mladí herci z banskobystrického Divadla z
domčeka s rozprávkou Drevená krava. Po predstavení
sa deti zoznámili s hercami i
bábkami, ktoré si mohli sami
vyskúšať.
V januári bolo snehu menej, no i napriek tomu sme sa tešili dňom, kedy nám
sneh napadol. Využili sme ho na veselé
športovanie na lopároch. Vo februári sme
sa zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír.
Maľovali sme rôzne planéty, kozmonautov aj
ľudí, ktorí skúmajú
vesmír. Pri práci
nám pomohol i
projektor, ktorý
si pozeráme s
veľkým obdivom. Karneval v

našej škole tak isto nechýbal. Zabávali sme
sa oblečení v pekných maskách spoločne
so školákmi v základnej škole. Ďakujeme
rodičom za veľa dobrôt, ktoré ste pripravili. Športovú olympiádu sme realizovali
v Hiadli, v peknom zasneženom prostredí

Hiadľovského sedla, spolu s našimi žiakmi, ale aj s tamojšími
rovesníkmi. Nechýbala ani súťaž v guľovačke a vyskúšanie
si hiadľovských preliezok, ktoré
sú úžasné. V marci na tvorivých
dielňach malí sochári tvorili z hliny
a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o výrobe keramiky. Hravou formou si vyrábali
zvieratko sloníka pre radosť i pre šťastie.
Ďakujeme i pani Elenke Oravcovej, ktorá
k nám prišla v tomto „Mesiaci kníh“ prečítať rozprávku od Milana Rúfusa Mechúrik
a Koščúrik s kamarátmi, deti na ňu radi
spomínajú. Poďakovanie zároveň patrí aj
našim rodičom za ich pomoc pri zakúpení
skriniek do umyvárky a šikovným oteckom za montáž.
Mgr. Monika Kobesová,
riaditeľka MŠ v Lučatíne
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Robíme to pre nás všetkých

Určite poznáte výrok neznámeho
autora: „Všetci ľudia myslia na seba,
iba ja myslím na mňa“. Výnimku
z tohto výroku urobili dvaja autori
a otcovia dvoch lučatínskych
chodníkov pre zdravie, Horského
a Hronského chodníka.
Postavili si za cieľ realizovať tento unikátny projekt pre všetkých obyvateľov našej obce, nie pre seba, ale pre vás. Venovali
mu svoj čas, sily, schopnosti, aby spolu s
ostatnými altruistami dokončili toto dielo.
Veľkou pomocou im bol aj krstný otec,
ktorým bol penzión Grajciar. Naša obec
už nie je len ovitá vencom rudohorských a
nízkotatranských vrchov, ale aj týmito dvoma chodníkmi pre lučatínskych turistov.
Horský chodník sa začína pri železničnej
stanici, vedie popod Brdo až do Grajciara,
Hronský chodník z Grajciara popri Hrone
a železnici až po transformátor.

Čo sme a čo ešte chceme na
chodníku urobiť a realizovať?
Dokončili sme terénne úpravy chodníkov, vybudovali dve vyhliadkové sedenia
na chodníku nad Hôrkou a v sypáku pod
Brdom sme vybudovali prístrešok na drevo
aj pre turistov. Neskôr chceme v tomto are-

áli postaviť aj prístrešok pre stôl a sedenie.
Na skale pri Hôrke chceme vybudovať zabezpečenú lezeckú cestu, pretože štruktúra
skaly nevyhovuje voľnému lezeniu. Na
Hronskom chodníku chceme vytvoriť kry-

tý prístrešok v Bukovienke a predĺžiť trasu
až po železničnú stanicu. Ďalej vytvoriť
okruh pre zimné a letné bežecké využitie.
Máme aj ďalšie revolučné plány.
Viacerí o chodníkoch už viete, využívate ich, sú otvorené nonstop, vstup na ne
je zadarmo. Slúžia pre chodcov, bežcov a
cyklistov, len si treba nájsť čas pre seba prejsť sa po nich. Celý okruh trvá asi 1,5
hod., exity sú cez Kutinu a cintorín. Ďa-

kujeme obecnému úradu za kúpu krytiny
a finančnú pomoc pri materiálnych výdavkoch na výstavbu. Priebeh a čistenie chodníkov zo strany prírody zabezpečujeme
sami (hrabanie lístia, odstraňovanie popadaných stromov, konárov). Z ľudského
hľadiska vás prosíme, aby ste sa na chodníkoch správali tak, ako sa správate doma
- neničili značenie, nenechávali odpadky a
smeti, exkrementy od psov odstraňovali z
trasy chodníka.
Žijeme vo veľkom zhone, strese, naháňame sa za tým, čo ani nepotrebujeme, nemáme čas na to, čo je pre život dôležité. Nevieme sa tešiť z toho, čo máme, chceme stále
viac, nakoniec budeme mať menej času pre
seba, rodinu, deti, susedov a priateľov. Takýto zhon nám ničí zdravie, neumožňuje
tešiť sa z každého slnečného či daždivého
dňa. Okrem práce v zamestnaní a domácich
prác máme tu našťastie ešte voľný čas. Venujme ho sebe, pohybu, upevňujme si zdravie, prejdime sa po chodníkoch v prírode,
pookrejme na duši i tele. Chodníky na vás
čakajú a vás odmenia. Prerušte prácu - nič
sa nestane, robota nie je zajac, neujde, dočká na nás. Držte sa tohto hesla a zásady:
Kto sa neprejde po chodníkoch, nie je ani
pravý Lučatínčan. Tešíme sa na našich spoločných stretnutiach na chodníkoch aj počas celého tohto roku.
Julo Kasa a Ján Kubiš

Môj názor

„Čo je pre jedného nemožné, je pre viac ľudí hračka“
Prihováram sa vám ako jeden
z členov, ktorý okolo našej obce
budujú horský a hronský chodník.
Mnohí ste už prechádzku po
chodníkoch vyskúšali, mnohí ešte
nie a mnohí na ich vybudovanie
máte svoj názor.

Myslím si, že ak chceme žiť v našej obci
spokojne, musíme mať okrem kultúrnospoločenského života aj možnosť športovo-relaxačného vyžitia, najmä vo voľnom
čase. Preto ak chceme niečo mať, nemôžeme len kritizovať a poukazovať, čo majú
v iných obciach, ale musíme priložiť ruku
k dielu a pokúsiť sa vybudovať niečo, čo
bude pre všetkých občanov. Veľa ľudí v
našej obci pracuje dobrovoľne v rôznych
funkciách, napr.: v kultúre, v športe, v ha-

sičskom zbore, v rôznych kluboch a tak
vytvárajú pre našich ľudí spoločensko-prospešné akcie. Niektorí sa dobrovoľne
zúčastňovali aj na výstavbe chodníkov,
ale bohužiaľ, väčšinou tí istí. Preto chcem
osloviť všetkých ľudí, aby neboli apatickí
a pridali sa k nám, pretože troj-štvor-hodinová brigáda raz za mesiac nikomu neublíži a prospeje nám všetkým. Taktiež by
sme privítali pomoc, hlavne z Klubu slovenských turistov v Lučatíne, ktorí často
organizujú túry v iných regiónoch Slovenska, čo je pekné, ale mohli by sa zúčastniť
na brigádach a so svojimi skúsenosťami
pomôcť budovať turistiku aj v našej obci.
V tomto roku máme v pláne: - upraviť a
vyčistiť všetky chodníky po zime a označiť ich značkami, - predĺžiť Hronský

chodník od transformátora po Lúčky, obnoviť čiastočný prietok vody v malom
Hrôniku a prispôsobiť ho na rekreačné
člnkovanie, - vybudovať v Bukovienke
altánok, gril, ohnisko a miesto pre deti a
altánok v sypáku pod Brdom, - cez letné
prázdniny pripraviť súťaž v tvorivosti a
zručnosti pre deti a mládež.
Uviesť do života tieto predsavzatia je
podmienené finančnými prostriedkami a
účasťou ľudí. Verím, že sa na chodníkoch
stretneme ako pri oddychu, tak aj pri realizácii našich zámerov. Vaše názory ako aj
návrhy očakávam na mojej mailovej adrese: jkubis37@gmail.com.
Môj otec hovoril: „Čo je pre jedného nemožné, je pre viac ľudí hračka.“
Ján Kubiš
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

Bilancia turistov za
uplynulý rok
Na členskej schôdzi 5. januára t. r.
sa zišli členovia Klubu slovenských
turistov (KST) Lučatín, ale aj
priatelia turistiky, aby si
zaspomínali na chvíle strávené
v prírode v priebehu celého vlaňajška. Aké bolo ich bilancovanie?
Klub turistov má 45 členov a v roku 2017
vykonal 12 akcií. Na nich sa zúčastnilo spolu 152 turistov, z toho 122 našich členov. Nie
človek, ale príroda určuje pravidlá a mnohokrát mení ľuďom plány a predsavzatia. To sa
stalo aj našim plánovaným akciám, preto ich
nebolo možné uskutočniť všetky, ako sme si
predsavzali. Napr. dvojdňový prechod hrebeňom Nízkych Tatier, resp. niektoré akcie
bolo potrebné presunúť na iný termín. Veľkou škodou je, že sa pre malý počet prihlásených neuskutočnil viacdňový poznávací
pobyt v Bardejove a jeho okolí. Možno niekedy v budúcnosti to výjde.
Vrcholom našej turistickej tohoročnej
sezóny bola akcia Milana Kováča, pri ktorej organizačne vypomohla Ľubica Paločková (okrem iného objednala aj prekrásne
jesenné počasie). Išlo o túru v Západných
Tatrách – Jakubiná, s počtom 25 zúčastnených. Na podnet Dadky Rolincovej sme
uskutočnili aj cyklozájazdy, ktoré sa stretli
s veľkým úspechom. Okrem bicyklovania
mali výlety aj poznávací charakter. Prvý
bol viacdňový, perfektne zorganizovaný výlet do Červeného Kláštora (oblasť
Pienin) a jeho okolia - zašli sme až do
krásneho kúpeľného mestečka v Poľsku
Scziawnicza, vypočuli sme si goralskú muziku, ochutnali špeciality zamagurskej kuchyne... Následne to bol výlet do Vígľaša,
ktorý mal tiež aj náučno-poznávací charakter - navštívili sme zrenovovaný zámok Vígľaš a v blízkom okolí, vo Zvolenskej Slatine to bola výstava sochára a maliara Jána
Kulicha, tiež dom Boženy Slančíkovej Timravy a kostol v jeho blízkosti, najstaršiu
bryndziareň na Slovensku a tiež najstaršiu
zrenovovanú sýpku. Verte, je na čo spomínať. Miňo Kováč nás opätovne zaviedol na
miesta, o ktorých sme ani len netušili. Jeho
doménou sú doliny s vodopádmi .
Spoľahlivo môžeme fungovať vďaka našej členke Dadke, ktorá vykonáva celú administratívnu činnosť nášho klubu (včasné
zverejňovanie akcií na vývesnej tabule,
tiež v miestnom rozhlase a aj konkrétne na
e-mailové adresy všetkých záujemcov o
dianie nášho klubu, stará sa aj o to, aby o
nás vedeli v Lučatínskych zvestiach). Poďakovanie patrí aj naším členkám, ktoré v
priebehu roka podľa potreby upratujú priestory v okolí železničnej stanice. Aj touto

cestou chceme poďakovať organizátorom
a pomocníkom pri zriadení a zveľaďovaní
horského a hronského chodníka, ktoré hojne využívajú aj členovia nášho klubu, tiež
mamičky s detičkami, psičkári, ale aj ostatní obyvatelia obce a jej návštevníci.
V minulom roku mali viacerí naši členovia svoje životné jubileá - všetkým aj
dodatočne srdečne blahoželáme a prajeme
veľa turistických zážitkov s naším klubom,
k tomu dobré zdravie a pevné kolená. A
pre tých, ktorí zatiaľ váhajú, či sa pridajú
k našej základni, odkazujeme: „Koho neuzdravia lieky, toho uzdraví príroda“. Presvedčte sa sami a verte, že jedine príroda
robí veľké veci zadarmo.

Brezno - Valaská

Na prvý tohtoročný spoločný výlet
sme sa vybrali v nedeľu 18. februára
2018 v počte 11 účastníkov a pes
Jerry. Išlo o nenáročnú túru z Vrchu
Dolinky (Brezno) do Valaskej,
s dĺžkou trasy cca 8 km.

Z Lučatína sme sa autami presunuli do
Valaskej, kde sme odstavili autá a autobusom sme sa odviezli do Brezna, časť Vrch
Dolinka. Tu sme sa napojili na zelenú cyklistickú značku, ktorá nás viedla nad Brezno až do časti s názvom Lúčky. Po menšom
výstupe na hrebeň Chamarová sme si urobili pár fotiek. Na jednej strane sme videli
údolie, v ktorom čupela známa obec Čierny
Balog. Zazreli sme aj vleky, na ktorých sa
už lyžovalo. Pod nami sa kľukatil Čierny

Hron a z druhej strany sa začínali ukazovať
hrebene Nízkych Tatier. Tu dievčatá vytiahli dobroty, ktoré niesli vo svojich batohoch a ponúkli nás. Mali sme až tri druhy
koláčikov, štvrtý od Lydky ostal na parkovisku v aute. Neviem, či to bolo tým, že to
bola prvá nedeľa našej spoločnej akcie od
minulého roka, alebo jednoducho gazdinky
sa chceli ukázať svojím umením.
Takto posilnení sme kráčali viac-menej po
rovinke až do Lúčok. Stretli sme aj zapadnuté auto, objavili sa i lyžiari na bežkách.
V športovo-oddychovom centre v Lúčkach
je vybudovaná motokrosová trať, kde sa
organizujú motocyklové podujatia enduro,
motoskijoring. V tejto časti Brezna je pár
usadlostí, ktoré sa venujú chovu domácich
zvierat. Niektoré kusy boli naozaj úchvatné a ozrutné. Z Lúčok sme postupovali
žltou cyklistickou značkou k nasledujúcej
zastávke Bukovinka. Je tu kríž s lavičkou.
Začali sa ukazovať Nízke Tatry, tak sme
sa niektoré hrebene snažili identifikovať.
René vytiahol mobil, v ktorom mal aplikáciu s hrebeňmi pohorí, a tak sme si trochu
pomohli. Blížil sa obed a už nám začalo
škŕkať v žalúdku, tak sme sa dohodli, že sa
najeme pri LAVIČKE turistov z Valaskej,
ktorá je osadená na Lipovej. Slniečko pekne hrialo a ani sme sa nenazdali, boli sme
na mieste. Posilnili sme sa, dojedli koláčiky
a rozhodli sme sa, že ideme ešte nájsť tamojšiu jaskyňu. Kúsok sme sa museli vrátiť
späť na poľnú cestu, ktorou sme schádzali
až do Valaskej. Po pár metroch sme na ňu
narazili. Leží nad novou Valaskou, je voľne
prístupná 34 m dlhá jaskyňa Lipová, ktorej
vstup tvorí skalné okno. Dávnejšie tam boli
aj iné jaskyne, no ich vchody sú už zasypané. Urobili sme si opäť fotografie a hurá
do Valaskej. Prišli sme k autám, kde sme sa
dohodli, že večer ideme na divadelné predstavenie VAŠI LUPIČI z divadla MedziBrodway. Takže nedeľa bola plná zážitkov
z vychádzky, ako aj z kultúrneho vyžitia. Po
divadle niekoľko verných si išlo ešte „pokeca“ do miestnej krčmy.
KST v Lučatíne
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Klub nielen pre vrcholových športovcov
Pre náš atletický klub Zdravie v pohybe
Lučatín bola jeseň 2017 a jar 2018
historicky najvydarenejšia sezóna.
Na najstaršom maratóne v Európe maratón Mieru v Košiciach - skončila
Katarína Lámiová, behajúca za náš
klub ako najlepšia Slovenka.

Na majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu
v novembri v Šamoríne
sme získali v ženských kategóriách rovno dve medaily. Silvia Valová
druhá v míliarkách a Kristína Lapinová tiež
druhá vo vytrvalostných pretekoch, vďaka
čomu sa kvalifikovala na Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu v Šamoríne.
Na atletických halových majstrovstvách
Slovenska sme tento rok získali až 4 me-

daily, všetky v behu na 3000 m - tretie
miesto v žiakoch Slavomír Adam, v doraste tiež tretie miesta Aurel Barto a Lea
Brnčalová a v juniorkách v behu na 3000
m Barbora Šimonová druhá (ináč víťazka

našej Lučatínskej 11 2017).
Vám, ktorí ste nám venovali svoje 2% dane, sa chcem
všetkým poďakovať. Aj vďaka
tomu môžeme takto reprezentovať našu obec nielen na Lučatínskej 11, ale aj na bežeckých
podujatiach. Za náš klub Zdravie v pohybe Lučatín nepretekajú len “vrcholoví športovci”,
ale aj naši obyvatelia Lučatína,
ako sú Bartovci, Mikušincovci,
Peter Svetlík, Matej Haviar,
Andrej Kováč, Martin Loučka,
Vojníkovci, rovnako aj obyvatelia zo Slovenskej Ľupče. Tešíme sa, že aj týmto spôsobom robíme našej obci skvelú reklamu.
Marek Vojník
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Môj názor: Kutina v knihe sťažností, alebo kus kritiky pre zdravie

Breza... krásna, či nebezpečná?
Keď počujeme hovoriť o brezách
a ich vysádzaní v blízkosti obydlí
– povieme, je to krásne. A pritom
breza je nevhodný strom, pretože
obsahuje silné zdraviu škodlivé
alergény. Dokonca niektorí alergici
považujú brezu za úhlavného
nepriateľa zdravia v oblasti alergií,
ktorého je nutné odstrániť, ak sa
vyskytuje v okolí domov.

Breza zároveň priťahuje hmyz a odoberá
živiny ostatným rastlinám. Má síce aj užitočné vlastnosti: robí tieň, má liečivé účinky, hlavne listy a biela kôra. Je však užitočná v lesoch, kde udržuje proti veternú
obranu, aj koreňovú - proti zosuvu pôdy. Je
to burinový strom. Peľ breza produkuje počas svojej vegetácie, to znamená od apríla
do neskorej jesene. Prenáša sa vetrom do
veľkých vzdialeností. Sú to listy a neskôr
jahňady, ktoré peľu obsahujú najviac, a
preto naša Kutina v tomto čase má okenice žlté, aj v byte na poschodí, dlhodobo sú

žlté cesty a chodníky, dokonca steny domov. A nielen v jarnom období vietor slabé
listy rozfúka po celom okolí, takže zametanie po ceste a dvoroch je neúnosné, potom
sú to jahňady, ktoré opadávajú v júni, a neskôr v jeseni znovu lístie po celej Kutine.
To sa zametie, ale čo v Kutinskom potoku,
ktorého jarok je v tomto období zaplnený
lístím? Alergény dokonca vznikajú aj hnitím listov v zimnom období.
Prečo o tom píšem? Už niekoľkokrát
sme my - obyvatelia Kutiny dávali do anonymnej skrinky obecného úradu podnet
na odstránenie briez nášho chatárskeho
suseda, ktorý okolo potoka a záhrady ich
má celkom 26 kusov. Dokonca sme o to
prosili aj chatára tohto pozemku, ale nič
sa nedeje. Preto na podnet spolususedov
píšem a prosím o radu. Dnes, keď táto choroba má neustále stúpanie a bojujeme za
čisté životné prostredie - porozmýšľajme.
Pán chatár? Jemu to neprekáža, pretože do
Lučatína príde 2 alebo 3-krát. Nemusí to
dýchať, prskať a dusiť sa. Nemusí zametať

okolie, čistiť potok, aby ako tak sme niečomu zabránili. A vôbec: neprinášajú mu tie
brezy absolútne žiaden úžitok, ani len tieň,
pretože chatu má oveľa ďalej.
Lekári hovoria: vyhnúť sa alergénom!
Ale ako? Každý deň sa kúpať, aj vlasy,
užívať lieky na alergiu, používať čističky
vzduchu, nesušiť bielizeň vonku, nevetrať
cez deň. Tak čo teraz robiť? Prišli sme na
dedinu užiť si zdravý čerstvý vzduch, tešíme sa na peknú jar a leto, ale s kýchaním,
opuchnutými očami a nosom a vysypaným
krkom a rukami... ĎAKUJEM!
Pomôžte nám, prosím, vyriešiť tento
alergický problém. Čakáme na ohlasy. Môj
typ: brezy áno, ale do lesov, tam majú svoju úlohu, okrem liečiva, tienenia, proti veternú - budú čakať na ne mladé dievčatá,
keď im ich prídu na Turíce mládenci odpíliť a zasadiť pred milej okno.
Zorka Senková,
za občanov kutinskej časti Lučatína
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Zo života stolných tenistov

Ligové súťaže tesne pred vyvrcholením

Už len pár týždňov chýba do skončenia
ďalšieho ročníka stolnotenisových
súťaží Banskobystrického kraja (BB
kraja) pre ročník 2017/18. Keďže
je pred nami ešte dosť náročných
zápasov, hodnotenie celej sezóny si
necháme na neskoršie obdobie, ale už
teraz môžeme povedať, že táto sezóna
bude určite najúspešnejšia v histórii
stolnotenisového oddielu OST Mladosť
Lučatín (OST Lučatín).

Toto smelé tvrdenie môžeme podložiť
výsledkami jednotlivých zápasov všetkých
troch mužstiev. Ukazuje sa, že tréningová
drina, obetovanie svojho voľného času a
chuť urobiť niečo pre seba a pre svoju obec
začína prinášať ovocie.
„A“ mužstvo vo 4. lige BB kraja nepoznalo v súťaži premožiteľa od druhého
kola, čiže od 14. októbra 2017, keď podľahlo terajšiemu lídrovi súťaže z Podlavíc
na jeho stoloch 6:12. Všetko sme si vynahradili v odvetnej časti, keď sme spomenuté mužstvo dokázali zdolať na domácich
stoloch tak isto 12:6. K tomuto zápasu o
priebežné 1. miesto vo 4. lige treba povedať, že mužstvo Lučatín „A“ nastúpilo s
dvomi mladými hráčmi (Samo Hruška a
Milan Patráš ml.), ktorí sa nezľakli zodpovednosti a svojou mladíckou dravosťou a
chuťou pobiť sa o víťazstvo veľkou mierou
prispeli k porážke dovtedy nezdolaného
mužstva z Podlavíc. Napriek ďalším
víťazným zápasom so Sielnicou a
so Žarnovicou sme o priebežné
1. miesto v tabuľke prišli v
derby zápase v Podkoniciach, kde sme podľahli
tamojšiemu „B“ najtesnejším rozdielom 10:8.
„B“ mužstvo si v 5.
lige regiónu BB+BR počína nad očakávanie dobre. Ukazuje sa, že chlapci,
na ktorých sme sa spoliehali
(Samo Hruška a Milan Patráš
ml.), dokážu zobrať na seba zodpovednosť za výsledky celého mužstva a
vedia poraziť aj hráčov z absolútnej špičky
tejto súťaže. Určite je to aj tým, že čoraz
častejšie nastupujú na zápasy „A“ mužstva
v krajskej súťaži, kde získavajú neoceniteľné skúsenosti a zdravé sebavedomie.
Týmto určite nechceme znižovať prínos
ostatných hráčov „B“ mužstva. Všetci, či
už Milan Patráš st., ktorý sa oproti minulému ročníku rapídne zlepšil, alebo Miro
Kán či Paľo Vrábeľ, majú svoj podiel na
výborných výsledkoch, ktoré im zaručuje
priebežné 5. miesto v 12-člennej tabuľke
súťaže.
Naše „C“ mužstvo sa v konkurencii ďal-

l

Z tohtoročného novoročného turnaja, ktorý sa konal 6. januára v Lučatíne.

ších 11 mužstiev 6. ligy nachádza tak isto
na priebežnom 5. mieste, čo považujeme
za veľmi dobrý výsledok, vzhľadom na to,
že všetky mužstvá v tejto súťaži majú dlhoročnú stolnotenisovú tradíciu. Mužstvá
v 6. lige sú väčšinou výkonnostne vyrovnané a tak výsledok zápasu často záleží
od drobných detailov, ako sú momentálna
psychická pohoda, domáce prostredie a v
neposlednom rade športové šťastie.

Z
hráčov
„C“ družstva
urobil za necelý rok najväčší výkonnostný
skok Peter Heyduk, ktorý sa svojimi výkonmi prepracoval medzi najlepších 10 hráčov
v 6. lige a svojim prístupom k tréningu, aj
k zápasom je vzorom pre všetkých ostatných, či už v „A“-čku, „B“-čku, alebo „C“-čku. Dobre mu sekundujú aj ostatní hráči,
napr. Paľo Vrábeľ, ktorý dokáže vybojovať
dôležité víťazstvá v ťažkých zápasoch a
keby popracoval na svojej pohybovej aktivite počas hry, bol by postrachom pre všetkých hráčov 6. ligy. Príkladom v tom, ako
má vyzerať pohyb za stolom, mu môže byť

ďalší stabilný hráč „C“- čka Miro Hruška,
ktorý počas zápasu dáva do hry celé svoje
srdce a v bojovnosti sa mu nevyrovná žiadny iný spoluhráč. Svoje miesto si zastanú aj
Peter Hraško, Paťo Hruška a Heňa Hrušková. Sme jeden z mála kolektívov, ktorý má
medzi sebou stolnotenisovú hráčku. Naše
„C“ mužstvo sa tak teší veľkej obľube u
súperov, dokážu u nej oceniť ako jej športový výkon, tak aj ženskosť a ladný pohyb.
Mňa ako predsedu oddielu teší skutočnosť, že za tých pár rokov jeho fungovania
si naši hráči vybudovali u súperov patričný rešpekt a uznanie. Všetci naši súperi
od Revúcej až po Žarnovicu, Fiľakovo, či
Balog nad Ipľom, veľmi dobre vedia, kde
je Lučatín, ktorého predstaviteľom záleží
na športových a spoločenských aktivitách obyvateľov a dokáže im vytvoriť
podmienky pre dôstojnú reprezentáciu
svojej obce.
V sobotu 6. januára sme zorganizovali novoročný turnaj pre všetkých našich občanov. Myslím si, že tí, čo prišli,
neoľutovali a v budúcnosti strhnú svojim
príkladom aj ostatných. Najpočetnejšie
zastúpenie mala kategória žien. Popri
športových výkonoch ukázali kreativitu
a nápaditosť aj vo výbere úborov, v ktorých
nastúpili. Naozaj bola radosť pozerať sa na
všetky tie výplody fantázie a keďže išlo
poväčšine o manželky a partnerky hráčov,
bolo sa na čo pozerať aj pri samotnej hre.
Ženy si medzi sebou navzájom nič nedarovali a miestami mali súboje väčší náboj
a dramatičnosť ako v mužskej časti turnaja.
Do budúcnosti chcem vysloviť presvedčenie, že priebežné výsledky, ktoré máme
pár týždňov pred skončením súťaže, minimálne obhájime.
Peter Kán,
predseda OST Mladosť Lučatín
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Po zimnej prestávke znova na trávniky Poolympijské
lákové súpravy s logom FK Lučatín, s ktoPo štyroch mesiacoch
zimnej prestávky sa 25.
marca t.r. začala jarná
časť okresnej futbalovej
súťaže. Naši chlapci ju
otvorili zápasom v Hiadli.

Jesenná časť súťaže dopadla pre nich
výborne a to prvým miestom v tabuľke s
desaťbodovým náskokom. Zimnú prípravu
začali chlapci 15. januára. Spočívala kondičnou prípravou v telocvični v Brusne,
ako aj prípravnými zápasmi. Odohrali tri,
s dvomi prehrami a jedným víťazstvom.
Mužstvo opustil D. Selecký, ktorý odišiel
na hosťovanie do Medzibrodu. Bude nám
chýbať, ale musíme objektívne priznať,
že hráč jeho kvalít má na vyššiu ligu. Do
mužstva prišli na hosťovanie bratia Martincovia z Hronseku. Tréner M. Sedliak sa
snaží do mužstva dostať ešte dvoch hráčov
z Riečky. Dúfajme, že sa mu to podarí.
Výbor klubu poskytol každému hráčovi
paušálne 50 eur na nákup kopačiek. Ďalej
sme zakúpili zo sponzorských peňazí tep-

rými budú chodiť na zápasy. Na tréningy
sme zakúpili šuštiakové bundy.
Za finančnú pomoc ďakujeme: R.+R.
Majer, R. Riečanovi, I. Plžíkovi, OZ
Zdravie v pohybe, f. Galvex a I. Predanianskému. Ďalej sa chcem poďakovať aj
miestnemu Urbáru za finančný príspevok
70 eur. Tieto peniaze využijeme na rozvoj
futbalu v obci. V sobotu 19. januára t.r.
sme uskutočnili aj II. ročník športovej veselice, na ktorej sa zúčastnilo takmer celé
naše mužstvo. Výťažok z tomboly bude
prerozdelený pre potreby školskej kuchyne
a futbalový oddiel.
Pevne verím, že na konci jarnej časti súťaže sa budeme tešiť z návratu do I. triedy
okresnej futbalovej ligy. Chcel by som
ešte poprosiť tých, ktorí majú možnosť,
o poskytnutie 2 % z dane. Oddiel je evidovaný pod hlavičkou OZ TJ Mladosť
Lučatín. Za finančnú pomoc vopred ďakujeme!
Peter Loučka,
predseda FK Mladosť Lučatín
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myšlienky

• Vďaka našej trojnásobnej zlatej Naste, hrdosť
Slovákov po olympijských
hrách v Kórei rastie.
• Kto chce získať zlatú medailu v biatlone, musí mať viac v hlave
ako v lone. Nebála sa metelice, mala
dobré rukavice.
• Koho medaila na krku hreje, ten na
pódium môže vyskakovať a sa smeje.
• Radšej mať kruhy nad hlavou ako
pod očami.
• Komu sa na tréningu nelení, tomu
sa po pretekoch zlatá medaila na krku
ligoce (zelení).
• Niektorí olympionici boli v núdzi.
Žiaľ boli to naši, ale i cudzí.
• Športová skúsenosť naša po olympijských hrách stará, kto nemá výsledky najviac o nich tára sa vyhovára.
Julo Kasa

Ján Šutka: Tak začínali (roky 2000/2001)

Futbal opäť dokázal naštartovať novú sezónu!

jej len osem hráčov. Priateľské zápasy tiež
nemali kvalitu. Až členská schôdza futbalového oddielu (FO) 16. marca 2001 dokázala opäť „naštartovať“ novú etapu lučatínskeho futbalu. Predsedovi FO Jozefovi
Turčanovi a tajomníkovi Igorovi Šišiakovi
pomáhali skúsení - Ján Fraňo, Ján Sedliak,
Peter Hraško, Pavol Turčan,
Marian Lakomčík, Ján Šutka
a Jozef Jančovič. Tento novozvolený výbor FO poveril
trénovaním mužstva Jozefa
Pred začiatkom súťaže
Turčana a Jána Sedliaka a priLučatín odohral ešte dva
jal nové opatrenia.
prípravné zápasy. V PodkoVedeli sme, že úspechy
niciach prehral vysoko 10:0
hneď neprídu. Prehra 2:1
a doma v odvete 4:0. Do
v prvom jarnom zápase na
dvadsaťdva-členného kádStrelníkoch ešte viac „vyburra Lučatína patrili z domácovala“ hráčov aj funkciocich hráčov bratia Rastislav
nárov. Dokázali sme vyhrať
a Miroslav Majerovci, Ľunielen nad Hiadľom, Hronsebomír a Ivan Hruškovci,
Jozef Hlinka, Peter Hraško, l Naša snímka je zo stretnutia Lučatín – Horné Pršany (1:2). S loptou hosťu- kom a Ľubietovou, ale aj silMiroslav Turčan a Pavol júci Murín preniká cez brániaceho Hraška z Lučatína.
Foto: Milo Hlaváček nou Riečkou, Medzibrodom a
Harmancom. V tabuľke sme
Vrábel, ktorý prestúpil zo
Slovenskej Ľupče. Z hráčov susedných len dva zápasy a v tabuľke II. triedy po skončili na 11. mieste, keď za nami skondedín ostali hrať brankár Faško, ktorý na- jesennej časti sme skončili na poslednom čili Hiadeľ, Medzibrod a Ľubietová. Počas
stúpil vo všetkých zápasoch, Mačkovič, 14. mieste. Ani hráčska schôdza 10. febru- nasledujúcej sezóny máme ešte čo napráBulla, Slabecius, Šára, Kajda, Huťka, Ho- ára 2001 nebola vydarená. Zúčastnilo sa vať a zlepšovať.

Príprava na novú futbalovú sezónu
sa začala turnajom v Lučatíne. V
úvodnom zápase Slovenská Ľupča
vyhrala nad Lučatínom 4:3 a potom
Brusno „rozdrvilo“ Medzibrod 5:0.
V zápase o tretie miesto prehral
Lučatín s Medzibrodom
1:4 a vo finále Brusno
vyhralo tesne nad
Slovenskou Ľupčou 3:2.

mola, Srniak, Prostredný. Prišli aj ďalší
„Ľupčania“- Miroslav Lipa, Milan Mačkovič, a Martin Zakršmíd. Z Brusna prišiel
skúsený Róbert Hermánek. Formovalo sa
veľmi silné mužstvo, ale už prvé majstrovské zápasy nedopadli dobre. Aj celá jesenná časť súťaže bola veľmi zlá. Vyhrali sme
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Bodka na záver
Na Veľkonočný pondelok - tým, čo nosia
sukničky, veľa čerstvej vodičky, tým čo
nosia nohavice, veľa dobrej slivovice.

