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Deň obce Luča n
Áno, aj tento rok sme oslavovali výročie našej obce ako každým
rokom. Pomaly, ale isto sa približujeme k tomu krásnemu výročiu 700
rokov, no tento rok to bolo presne 695. Výročie prvej písomnej
zmienky. Myšlienka spojiť výročie obce spolu so športovým
poduja m ,,Luča nskou 11“ tu bola už v minulos a povedali sme si,
prečo to neskúsiť.

Poduja e nám už od rána spríjemňovali a o
pohostenie návštevníkov sa postarali naše
zložky z obce vo svojich
stánkoch s poľovníckym gulášom – poľovníci na čele s Mirkom
Majerom, pingpongis
s držkovým gulášom a
šé uchárom Peťom
Kánom, stánok s kvalitným pivkom a grilovanými dobrotami si
odprezentovali aj naši členovia DHZ a svojim predsedom Peťom
Hraškom, ktorí pripravili aj ,,hasičskú penu“ pre nielen tých
najmenších. Nezaháľali ani naši seniori, ktorí hneď po svojom
vystúpení postavili stánok a ponúkli návštevníkom poduja a chutné
palacinky. Veľmi pekný a akčný stánok si tento rok pripravilo
,,združenie“ Inicia va rodičov z MŠ a ZŠ so svojimi nápojmi, langošmi
a inými dobrotami ako aj detským kú kom.

Už pred zahájením výsledkov bežeckého poduja a nám počasie
šepkalo, že nám nebude moc ústretové, čo sa aj naplnilo a ukázalo, aj
na návštevnos na oslavách. Pršalo nám asi do 17:30 hod. a
vystúpenie už spomínanej skupiny Druhý Dych si návštevníci užili bez
Skĺbiť a zosúladiť takýto deň nie je nikdy jednoduché, no kde je cesta, kvapiek ako aj následnú diskotéku do skorých ranných hodín. Veríme,
tam je vôľa. Vôľa sa prejavila v ochote pomôcť si navzájom, mi že za posledné roky sme si dažďa na Deň obce vyčerpali a už nám
športovcom a športovci nám a podarilo sa. Po doobedňajšom bude dopriate len pekné počasie.
bežeckom preteku bol na programe už spomínaný deň obce Luča n.
Pozvanie sprevádzať a tak trošku spropagovať v rádiu našu obec ako Bodkou na záver by som sa chcel poďakovať hlavne dobrovoľníkom,
aj kultúrny program prišla pani Katka Kovačechová z Rádia Regina. ktorí boli ochotní pomôcť na kultúrnom poduja Deň obce Luča n
Pozvanie na kultúrny program prijali hlavne účinkujúci z našej obce – (nejdem menovať, aby som niekoho nezabudol, vy viete, ktorí ste to),
de z MŠ a ZŠ, ktoré nám predviedli krásne vystúpenie dokonca s ďalej chcem poďakovať sponzorom poduja a – Penzión Grajciar,
choreograﬁou hriešneho tanca, svojím vystúpením upútali ako každý Flexim s.r.o., MVDr. Dušan Hanzel, Marián Lalík, Peter Ďurčík, Janka
rok aj naši seniori so svojou speváckou zložkou Lúčina. Ako už Hudecová, Potraviny PAVO, Mirka Piliarová, Danka Bárthová –
tradične folklórny podtón poduja u prinieslo vystúpenie detského Profax. V neposlednom rade si treba uvedomiť, že poduja e ako
folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľupče, ktorý ež ak vne športové, tak aj kultúrne sa konalo v areály futbalového ihriska, ktoré
navštevujú de z Luča na Linduška Bobáková a Lukáš Kováč. aj tento rok bolo mimoriadne precízne pripravené, za čo chcem veľkú
Moderné okienko v rámci osláv nám pootvorila tanečná skupina vďaku vysloviť Michalovi Sedliakovi.
Element Dance Club z Banskej Bystrice. Táto tanečná zložka nám
ukázala ako mladí ľudia vedia využiť svoj čas a plne sa venovať pohybu Na koniec teda veľké ďakujem všetkým spomenutým, aj tým
a tancu, ktorému sa venuje aj naša mladá nádej vo farbách tohto zabudnutým a vidíme sa o rok na Deň obce Luča n.
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klubu Monika Dvorská. Nedá sa nespomenúť aj výborné vystúpenie,
živé vystúpenie hudobnej skupiny Druhý Dych pod organizačným
vedením Ing. Lepka.
Svojou návštevou nás poc la aj ministerka kultúry pani Ľubica
Laššáková ako aj pozvaní starostovia a starostky z obcí zo združenia
Mikroregiónu obci pod Pánskym dielom. Jedným s pekných,
tradičných momentov tohto združenia je odovzdávanie si putovnej
varechy. Tá je, ako som už spomenul aj v príhovore na oslavách obce,
symbolom súdržnos nielen starostov, ale aj obyvateľov obcí
mikroregiónu.
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Život v škole
Marec
Keďže marec je mesiacom knihy, aj my sme boli na návšteve v knižnici.
Teta Elenka nám porozprávala veľa zaujímavých informácíí o knižkách
a aj o tom, ako to v miestnej knižnici funguje. Prečítala nám knižku o
stromoch a my sme si mohli pozrieť, aké knihy sú v knižnici. Tiež nám
porozprávala o rôznych zaujímavos ach o našej obci. Dňa 23.3. sme
spolu s tetou Braňou a tetou Ankou sadili na našom dvore ovocné
stromčeky, aby sme si ho skrášlili. Zasadili sme višničku a jablonku.
Veríme, že sa im bude dariť. Ostatné stromčeky sme presadili na iné
miestečko, lebo potrebovali viacej slniečka. Teta Braňa nás pochválila, lebo sme jej pomáhali a zaujímali sme sa o to, čo všetko potrebujú
stromčeky k svojmu životu.
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Bystrice k pamätníku SNP. Najprv nás pani učiteľka Aďka krásne
pomaľovala na tvár, a takto sme sa vybrali do mesta. Všetci nás
obdivovali. Pri pamätníku sme si obišli všetky tanky a vojnové stroje a
na chvíľu sme sa ukryli do bunkra. Tiež sme absolvovali prehliadku
vojenského lietadla, ktoré vozilo zranených vojakov z frontu. Po
všetkých prehliadkach sme si dali telesnú výchovu na ihrisku, kde sme
sa vyšan li na hojdačkách aj lanovke. Výlet sme zavŕšili poriadnou
dávkou zmrzliny a unavení, ale spokojní sme sa vrá li domov.
Jún
Dňa 14.6. sa v Luča ne na obecnom ihrisku konala športová
olympiáda, na ktorú sme pozvali aj de zo ZŠ a MŠ Hiadeľ. Pán Vojník
nám pripravil rôzne športové disciplíny, ktoré sme všetci úspešne
zvládli a získali sme medaily. Najväčším zážitkom bola bitka v
nafukovacích guliach a sprcha pod zavlažovacím zariadením. Od 17.
júna sme absolvovali plavecký výcvik, na ktorý sme sa véééééľmi tešili
a ktorý sme si užili tak, ako sa patrí. Niektorí z nás plávajú ešte ako
korytnačky, niektorí ako kapríky a niektorí ako del ny. Ale všetci sme
sa zlepšili, nikto sa nebojí vody a na budúci rok to bude ešte lepšie.
Budeme to ž trénovať aj v lete.

Apríl
Počas tohto mesiaca sme mali v škole živú prírodovedu, pretože sme
si objednali húseničky a vychovali sme si prekrásne motýliky. Bolo
veľmi zaujímavé a pútavé pozorovať, ako sa z húseničky stane motýľ.
Potom sme ich samozrejme vypus li na slobodu. Keďže v tomto
mesiaci bola Veľká noc, aj my sme sa poc vo pripravovali. Chystali
sme výrobky na veľkonočné trhy a krásne sme si vyzdobili našu No a prišiel posledný deň v roku, keď sme si prišli po našu výplatu.
Známky na vysvedčeniach boli dobré, ale ešte sa dajú zlepšiť. A my sa
školičku.
o to budeme snažiť.
Máj
V tomto mesiaci sme opäť mali živú prírodovedu, pravidelne sme Ale teraz nás už čakajú dvojmesačné prázdniny, na ktoré sa veľmi
navštevovali Mášine šteniatka. Boli rozkošné a my sme si to s nimi tešíme a budeme si ich užívať plnými dúškami. (Všetky fotky si môžete
naplno užili. Pozorovali sme, ako sa z malej chlpatej guľky stane pozrieť na našej školskej stránke).
naozajstný veľký pes. Vždy sme si od nich odniesli pekné zážitky a pár
Prajeme krásne leto a vidíme sa v septembri.
škrabancov na rukách aj nohách. Ale nám to vôbec nevadilo. Koncom
mesiaca, 31. mája, sme oslávili sviatok de výletom do Banskej

Veselé dni škôlkarov

K. Šramková - riaditeľka ZŠ

Veľkonočných trhoch. Tieto trhy sa konali v sále kultúrneho domu,
kde de prispeli i svojimi prácami k vyzdobeniu a skrášleniu
veľkonočnej atmosféry. Ďakujeme rodičom, ktorí sa zúčastnili
predaja a boli pri našom stánku materskej a základnej školy a
ďakujeme aj tým, ktorí si naše výrobky zakúpili a tak prispeli na
potrebné veci materskej školy.

Naša materská škola absolvovala za posledný štvrťrok niekoľko akcií,
či už súťažného charakteru, ale i zábavného, hudobného, výtvarného
a vzdelávacieho charakteru. V mesiaci apríl sme sa na krásne
Veľkonočné sviatky jari pripravovali tvorivými dielničkami. De s
našou pomocou maľovali kraslice, ozdobovali medovníky, vyrábali
sliepky zo špagátu, maľovali jarnú prírodu na sklo, vykrajovali z Ako po iné roky tak i tento rok v mesiaci máj sme pripravili s deťmi
modelovacej hmoty a vymaľovávali kuriatka, motýle, štvorlístky, besiedku pre naše mamičky, prababičky a staré mamy. De vystúpili
kvietky a rôzne iné ozdoby, ktoré si mohli rodičia zakúpiť na
Pokračovanie na strane 3
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so svojimi básničkami pre
mamičky, pesničkami, moderným hriešnym tancom. So srdiečka vyrábali darčeky pre
mamičky, tento raz ozdobovali
perníkové srdiečka pestrými
farbami a aby sa všetci mali
radi, vykrajovali srdiečka a
vymaľovávali ich i z modelovacej hmoty pre svoje staré
mamy.

3.

ciemu hradu. V horúcom slnečnom dni sme si vládali poskákať i
vyhrať sa v hrade. Poslednou prechádzkou boli rozprávky. Všetci sme
boli očarení rozprávkovými postavami, ktoré nás sprevádzali celým
okruhom i hádankami, ktoré sme chceli uhádnuť a nechýbali ani
rôzne netradičné preliezky a hojdačky. Naspäť sme sa vrá li spokojní
a trochu i unavení zo slniečka, ale všetci sme to zvládli. Tešili sme sa
pekným zážitkom a s dobrou náladou sme sa vrá li do Luča na.
Deň de sme oslavovali v materskej škole veselo, počúvali a spievali
sme s gitarou s pánom Teremom a jeho kolegom, rozprávali sme sa o
mori a o plávajúcich lodiach, zahrali sme sa rôzne nové súťaživé hry i
loptové hry, vyfarbovali sme si obrázky, ktoré nás potešili a zaujali.
Nechýbalo športovanie ani na školskom dvore a skladanie obrázkov,
pričom jeho čas sme museli najprv nájsť na školskom dvore. De sa
potešili i balíčkom na MDD ku ktorým prispela rodina Lukáška a
Dávidka Majera.

Na konci mesiaca máj sme
absolvovali plavecký kurz na
plavárni Š avničky v Banskej
Bystrici, ktorého sa zúčastnila
väčšina de . Pridali sa k našim
deťom i de z materskej školy Detská letná športová olympiáda v Luča ne za slnečného počasia
Hiadeľ a bolo nám veselo.
bola super akciou. Spoločne sme súťažili i so žiakmi základnej školy a
prišli si zasúťažiť i škôkári a školáci z Hiadla. Preskakovali sme úžasné
Malí plavci boli nadšení z prekážky, plazili sme sa,hádzali lop čkami do cieľa. Staršie de
plaveckého kurzu aj vďaka chodili a liezli v priesvitnej guli a nakoniec sme sa osviežili vodou
prístupu trénerky Janky, ktorá sa tešila z každého zážitku a posunu podobnou vodnej pare na ihrisku. Pochutnali sme si i na špeciálnom
de . De , ktoré nechodili na plaváreň, sa vyhrali v soľnej jaskyni v pečive so šľahačkou. S medailami a so sladkosťami sme sa šťastne
Kremničke v Banskej Bystrici. Navš vili i centrá hier v Podlaviciach a v vrá li do škôlky. Ďakujeme ockovi Marekovi Vojníkovi za celé
Sásovej. Všetci sme si to super užívali.
zabezpečenie športovej olympiády i za sladké dobroty.
Na školský výlet sme sa
v tomto školskom roku
vybrali do Zveroparku
Revištské Podzámčie
pri Žarnovici. Cestovali sme objednaným
autobusom spolu s
našimi deťmi cestovali
i rodičia. V zveroparku
sme prechádzali náučným chodníkom a videli sme veľa zvierat, ale
aj ako žijú. Zaujímavos o zvieratách sme
sa dozvedeli od milej
sprievodkyne. Ďalší
okruh, ktorý nás čakal
bol ež zaujímavý, keď
sme prešli popri zviera ek až ku skáka-

Tak isto sme vďační maminke Brani Bobákovej za pomoc a výrobu
omaľovánok a medailí. Za dobré sladkos ďakujeme i maminke
Veronike Oršulovej i za skrášlenie školského dvora rozprávkovými
kameňmi.
I napriek nepriaznivého počasiu sme vystupovali s našim hriešnym
tancom na Dňoch obce, ktorý bol spojený s Luča nskou jedenástkou.
Na pódiu de zaspievali ľudové piesne a zarecitovali báseň od nášho
rodáka z Luča na Júliusa Kasu.
Školský rok plný škôlkárskych zážitkov sa pomaly končí a všetkým
deťom prajem pekné a radostné prázdniny so svojimi rodičmi,
kamarátmi a starými rodičmi.
Mgr. Monika Kobesová - riaditeľka materskej školy
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Skvelá inicia va rodičov z Luča na:
MDD, Škôlkársky výlet, Letná olympiáda,
Luča nska 11-tka a Deň obce.
Koniec jari, či začiatok leta bol pre Inicia vu Rodičov MŠ a ZŠ Luča n
veľmi intenzívny a plný práce. Boli sme oslovení s organizáciou MDD v
našej obci, čo je neľahká úloha pre pár rodičov, ktorí si chcú zároveň
tento deň so svojimi deťmi aj užiť. Spojili sme teda spolu sily a nápady
a vytvorili sme prechádzkovo – športový deň de . De mali možnosť
poučiť sa veľa o zvieratkách a tajomstvách lesa s lesnou pedagogičkou
pani Ing. Danou Chlpošovou s Národného lesníckeho centra Zvolen.
Následne sme pokračovali lesným horským chodníkom zo zastávkami
a úlohami od našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Maťom, Diankou
a Sandrou. Túto časť MDD mali na staros Mar na Turánska, Mariana
Roskošová a Braňa Bobáková. Športovú časť mal na staros Marek
Vojník spolu s Lukášom Šišiakom a Filipom Vojníkom za spolupráce s
Radom Riečanom a penziónu Grajciar. Na trávnatom priestore pri
penzióne Grajciar vytvorili neskutočne skvelú športovú atmosféru,
de dostali famózne koláčiky, nechýbalo krásne maľovanie na tvár
pani učiteľkou Aďkou, počasie bolo ako na objednávku, nálada výborná. Ďakujeme všetkým za účasť.

V horúcich dňoch v strede júna sa rodičia MŠ vybrali na škôlkársky
výlet do ZVEROPARKU. Bol to neskutočný zážitok pre rodičov, de aj
pani učiteľky. Určite Vám odporúčame toto miesto navš viť.
Aj v horúce dni sa dá zašportovať a zvládnuť to. Marek Vojník
zorganizoval pre de z našej MŠ a ZŠ a hos zo ZŠ MŠ Hiadeľ LETNÚ
ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU 2019. De si užili tento deň na futbalovom
ihrisku a mali skvelý zážitok a radosť z pohybu.
Športom sme pokračovali aj na Luča nskej 11tke, kde naši drobci
namiesto mexickej vlny sa okamžite rozbehli a spôsobili nesmierne
humornú situáciu. Rodičia si zas „zašportovali“ v stánku Inicia vy
Rodičov, kde sme pripravovali tradičné langoše, limonádu, dyne,
domáce koláče a najväčší záujem bol o perníkové medaily. Veríme, že
si nikto nenechal ujsť počas Dňa obce geniálne vystúpenie de zo ZŠ a
hlavne MŠ Luča n s ich „Hriešnym tancom“. Počas týchto skvelo
spojených akcií sme si utužili vzťahy aj s ostatnými spolkami a
organizáciami obce a sme veľmi radi, že máme takúto skvelú
spoluprácu.
Ďakujeme všetkým za podporu a návštevu našich akcií a stánku
INICIATÍVY RODIČOV.
Tešíme sa na Vás na Luča nskom Jesennom dni 11. októbra 2019.
Fotky z akcií nájdete na: FACEBOOK/ Základná a materská škola
Luča n
Branislava Bobáková
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začiatok v sypáku. Bol ladený s lesom bola som prekvapená koľko de
pozná naše lesy a ich zvieratá. Keď sme prišli do areálu Grajciara, de
Ako každý rok sa náš klub seniorov postaral o výzdobu veľkonočného zvládali športové hry, dostali od p. Vojníka sladký zákusok, ale bola
venca v parku. Veľké vajíčko, strážia ho dvaja zajkovia, na stromčeku som sklamaná slabou účasťou de , hlavne hranica: 10-13 r.
farebné kraslice. To je charakteris ka VEĽKEJ NOCI, o ktorú sa snažia
Zorka Senková
spríjemniť naši seniori

Zo života seniorov a klubu Lúčina

Po odložení výzdoby sa atmosféra jari mení na letnú
Keďže sme chceli, aby náš park bol farebnejší rozhodli sme sa biele
kameninové truhlíky naplniť letničkami, ktoré kvitnú. Pri tejto akcií
nám pomohol Branko Solárik, ako záhradný architekt, navrhol a
dokonca pomohol vysadiť naše trvalky, ktoré sám doniesol, za čo mu
úprimne ďakujeme. Milí občania skúste sa posadiť vo voľnej chvíli na
lavičky v parku, kde vás poteší nielen fara kvietkov, ale aj ich vôňa a
odnesiete si len pozi vne oddychové chvíľky.

Z nášho seniorského života. Akcia, ktorú obľubujeme
,,LETNÁ opekačka“
Horúci deň 7. júna sme pozvali našich členov na našu opekačku.
Miesto na gulášisku sme obsadili tanierom na opekanie, aby sa
slaninky a špekáčikov zmes lo čo najviac. O 14 00 hod. prichádzali
naši hos a a už sa im slinky zbierali od vône slaninky, ktorú opekal pre
všetkých Jano Uhrík. Rôzne maškrty priniesli naši členovia ku kávičke,
ženičky z výboru všetkých obslúžili. Pozvali sme aj nášho Danka
harmonikára, ktorý náladu pozdvihol na najvyšší vrchol.

29. apríla sa naša zložka spevákov klubu Lúčina začala stretávať kvôli
Spev dobrá nálada, výborná komunikácia medzi nami tak ež aj s p.
nácvikom piesní, s ktorými chceme prispieť na oslavách ,,Dňa obce“ a
starostom Pavlom Kováčom a myslím, že sme sa rozchádzali všetci
to dvakrát do týždňa naši speváci sú ochotní venovať čas nácviku.
domov spokojní, hlavne to že nás nezas hol dážď. Ďakujem všetkým
Zorka Senková za účasť a nášmu výboru za úžasnú pomoc a ústretovosť.
Krásne prinavrátenie májovej vatry
Zorka Senková
Niekedy táto vatra horela v mieste pod Bánikom. Teraz už po
druhýkrát je to na Bukovienke, ktorej časť je prispôsobená na rôzne
A už je tu deň, na ktorý sa naši speváci pripravovali,
poduja a, vyčistená, vyklčovaná, vyzdobená Bukovienka vďaka
aby ukázali čo dokážu: oslavy,, DEŇ OBCE"
nadšencom prírody, na čele s J. Kubišom. Dostali sme ako klub
Hoci počasie nehovorilo o slniečku, dáždik stále posielal kvapky
pozvanie a prispenie k občerstveniu tzv. ochutnávka.
nadol, Luča nska jedenástka prebehla v poriadku a o 14.30 sa začali
oslavy Dňa obce. Spevokol klubu bol pripravený aj na nepriazeň
Náš klub seniorov pripravil krémovú polievku z paradajok zdobenú
počasia, ale dopadlo to dobre, myslím, že naši speváci vydali všetko
bazalkou a syrom. Išla na odbyt a ďalšia chuťovka bola sladká hlavne
tak ako sme sa naučili. Veď sme len amatéri. Ale pochvala aj od
pre de - maﬁnky zdobené zvieratkami a zástavkami. Akcia sa
redaktorky Katky z rádia Regina povzbudila všetkých členov
vydarila, pomáhali sme si všetci navzájom a myslím si, že výsledok bol
spevokolu.
SPOKOJNOSŤ A POHODA. Budeme fandiť naďalej úspešným
akciám, ale s viacúčastníkmi.
Okrem spevákov sme prispeli aj účasťou bufetu s predajom
Zorka Senková
tvarohovej, makovej a orechovej štrúdle /mimochodom išla na odbyt
ako delikatesa/ a ež predajom americkej palacinky s džemom
Turis cký pochod seniorov obcí Mikroregiónu
čokoládou
a šľahačkou - mňam.
pod Pánskym dielom.
Nastal čas krásneho poduja a regiónu pod Panským dielom,
stretnu e seniorov, na ktorom sa stretávame ročne, nadväzujú sa
priateľstvá a stretávame sa už ako známi na rôznych miestach tohto
regiónu. Tentokrát to bola trasa: Selce, Priechodská dolina a konečný
bod bol v Priechode - ihrisko. V Luča ne nastúpilo 24 seniorov a náš
každoročný vytrvalec Matúško Majer, ktorý trasu zvláda a ťahá
babku, aby vládala.

Ďakujem za pomoc všetkým účastným, ochotu pomôcť a vyjsť v
ústrety.

Dôchodcovská brigáda.
Dňa 4. júla v popoludňajších hodinách, keď už tak slniečko svoje lúče
neohrieva, zišli sme sa na Luča nskom cintoríne, aby sme zhrabali
suchú trávu v okolí hrobov aj mimo. Brigády sa zúčastnilo 22 členov a
dvaja poslanci OÚ, čo za posledné obdobie nemôžeme potvrdiť.
V Selčianskej doline nás privítali starostovia tejto oblas , dostali sme
Dokonca nás Silvia občerstvila chladenou minerálkou, čo nám veľmi
kar čky s trasou a s pohostením. Viedol nás ochotný poľovník a
dobre padlo, pretože teplota bola ešte stále vyššia.
starosta, znalec prírody p. Chaban. Trasa viedla 9 km trasou s jednou
zástavkou a už sme sa ocitli pri našich kolegoch, ktorí si na to netrúﬂi a
Zhrabali sme trávu do 11 veľkých kopcov a dúfame, že budú čo
to v Priechode, kde nás čakala hudba a vynikajúci guláš z diviny a aj
najskôr odvezené, kým sa zadaždí, pretože sme tentokrát zhrabúvali
hovädzí. Pri oddychu sme si zaspievali, poklebe li, pospomínali a
aj zhnité kôpky z minula. Touto cestou ďakujeme za sponzorské
neskoro popoludní nás odviezol autobus do našich domovov.
pohostenie a občerstvenie p. Katke z pohos nstva, studené pivo,
Úspešná, krásna akcia, tešíme sa zas!!!
malinovka a slané pečivo nám chu lo po vykonanej práci.
Zorka Senková
Naša mladá generácia má sviatok.......
Niekoľko našich seniorov sa zúčastnilo na oslave dňa de . Ja osobne s
Julkom Kasom sme kráčali s našimi de čkami turis ckým chodníkom

Tešíme sa na ďalšie ak vity leta
Oznámenie!!! Pozývam vás na výlet spojený s kúpaním.
Zorka Senková
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Klub priateľov luča nskej prírody
- robíme pre vás
Tak, ako sme si naplánovali úlohy na rok 2019, tak sa nám ich darí plniť
aj s pomocou našich dobrovoľných spolupracovníkov. Po dlhotrvajúcej zime sme začali čis ť a upravovať chodníky až v druhej polovici
apríla. Vybudovali sme na na nich až 50 nových schodíkov, hlavne na
strmých a nebezpečných miestach a označili sme chodníky novými
turis ckými značkami.

Sme radi, že okrem našich spoluobčanov sa luča nske chodníky
dostali do povedomia aj v okolitých obciach a mestách. Dôkazom
toho je aj turis cká akcia „ Ponická 30-tka „ ktorú organizuje KST
Kremnička a KST Brezno, ktorí práve začiatok tejto akcie si
naplánovali u nás v Luča ne dňa 28.4.2019. Privítali sme až 50
turistov na žel. stanici a doprevádzali sme ich po horskom chodníku a
potom až na kopu.

19. júl 2019
sme detské hrisko s pieskoviskom, hojdačkami, kreslením na tabuľu
farebnými kriedami , kreslením na papier , malé golfové ihrisko a pod.
Za sponzorskej podpory MVDr. Dušana Hanzela, ﬁrmy Baltaxia,
inVinum a penziónu Grajciar naši spoluorganizátori z Klubu pro fašis ckých bojovníkov pripravili baraní guláš, pán Sadaukas ryby na
rožku a milé pani dôchodkyne ponúkali na ochutnávku svoju
špeciálnu polievku a polievku od p. Zemanovej a penziónu Grajciar. O
občerstvenie sa starala J. Kurpašová a D. Lichá a o dobrú náladu zase
S. Flaška so svojim bandžom. Program vyvrcholil vystúpením J.
Pivolúsku s fujarou a zapálením vatry o 18.00 hodine.

Výťažok z tejto akcie bude použitý na výstavbu altánku v ku nskom
lome spolu s plánovaným príspevkom od ﬁrmy SPP, ktorý sa nám asi
podarí získať a to hlavne ak vnym prístupom rodiny Halabukovej z
Luča na, ktorej srdečne ďakujeme. Kto chodí po hronskom chodníku,
tak si istotne všimol ﬁgúrky z brezového dreva v Bukovienke a Pod
vŕbou. Naposledy pribudla aj ﬁgúrka nášho rodáka Jána Plieš ka s
fujarou, umiestnená na 100 ročnej vŕbe. Za výrobu a osadenie
týchto ﬁgúrok ďakujeme nášmu občanovi inž. Rudovi Mulerovi a
Mirovi Kuricovi za vyčistenie skaly v Bukovienke.

Ďakujeme aj všetkým občanom Luča na, ktorí nám pomáhajú a
dobrovoľne sa zapájajú do našej činnos , ale aj ostatným občanom,
Ďaľšou milou akciou bolo sprevádzanie 30 žiakov ZŠ zo Sl. Ľupči, ktorí pri svojich prechádzkach po chodníkoch dbajú na čistotu a krásu
Ján Kubiš
ktorých sme oboznamovali s našou prírodou na horskom chodníku, našej prírody.
popisovali sme im výhľady s jednotlivých posedov a pod. Najväčším
lákadlom pre nich bola lezecká skala, kde sa dozoru svojich pani
učiteliek si mohli vyskúšať lezenie po skale s pomocou reťazí. Naša
činnosť je zameraná hlavne pre našich občanov a preto sme
uskutočnili dňa 8.5.2019, druhý ročník májovej vatry.
V spolupráci s OÚ v Luča ne a penziónom Grajciar sme v priestoroch
pláže v Bukovienka pripravili krásnu 2,5 m vysokú vatru. Vybudovali

19. júl 2019

LUČATÍNSKE ZVESTI

7.

Klub Slovenských turistov Lučatín
Považský hrad, Klapy a Holiš
V nedeľu 24.3.2019 usporiadal náš turis cký oddiel túru v pohorí
Javorníky. Zúčastnilo sa 21 turistov. Náš výlet sme začali v dedine
Považské Podhradie. Nad dedinou dominuje strmá skala, na ktorej
vyčnievajú ruiny bystrického hradu. Popri kaš eli Burg sme sa vybrali
po žltej značke ku zrúcanine hradu.
Bystrický hrad patril vo svojej ére medzi najdôležitejšie hrady na
Slovensku. Za najväčšieho rozkvetu bývalo v ňom asi 400 ľudí. Hrad
má okrem vežnej brány ešte dve bašty, čas silných múrov so
strelnými otvormi, cez ktoré hradné sily a vojsko napádalo nepriateľa.
Severným smerom vyčnieva štvorhranná veža. Pôvodne to bola
väznica. Na východ od nej vidieť vežnú bránu, tzv. hlásku, ešte dosť
zachovalú. Táto brána bola hlavným vchodom, ktorým viedla i vozová
cesta. Neďaleko hlavnej brány bol sklad pre delá. Tu bol i byt
kastelánov. Spodné miestnos vežnej brány slúžili ako skladisko pre
muníciu. Na juhozápadnej strane hradu vidieť zrúcaninu skupiny
stavieb, ktoré slúžili ako
byty. Prízemné miestnos
boli skladiskami, sýpkami,
kuchyňami a komorami.
Poschodia boli obývané.
Hrad bol pôvodne trojposchodový. Ako stavebný
materiál bol použitý vápenec a pieskovec, ktoré sú v
múroch viditeľné. Po krátkej obhliadke hradu sme pokračovali do sedla Lopa na. Potom
listnatým lesom po modrej značke sme sa dostali na okraj lúk s
malebnými výhľadmi na skalnatý vrchol Klapy. Prišli sme k malej
osade Záklapie, ktorú tvorí iba niekoľko domov. Pokračovali do sedla
Klapy. Zo sedla sme odbočili na žltú značku. Chodník viedol strmým,
ale našťas e krátkym úsekom lesa. Ocitli sme sa na vrchole Klapov s
peknými výhľadmi na Nosickú priehradu a na kopce Strážovských
vrchov. Potešili nás aj malé rastlinky – poniklec slovenský, ktorý kvitol
na okrajoch skalných s en. Po krátkom občerstvení sme začali zostup.
Hrebeň Klapov ( alebo aj Cigánky ) je poriadne ostrý. Chodník stále
klesá dolu, niekde prudko, inde omnoho prudšie, potom sa na chvíľu

Poznávanie Liptova
Plánovaná viacdňová cykloturis ka sa uskutočnila za účas 19 osôb z
čoho 12 členov KST Luča n. Začali sme 17. mája 2019 v
popoludňajších hodinách, kedy sme vyrazili z Luča na na pia ch
autách aj s nákladom 20 bicyklov s cieľom Ivachnová 135, kde sme
mali objednané ubytovanie.
Prvý deň po honosných raňajkách (švédske stoly), ktoré pripravovali
každé ráno naše turistky, za aľ čo chlapi turis pripravili bicykle, sme
vyrazili z Ivachnovej okolo Liptovskej Mary. Trasa viedla cez Liptovskú
Teplú, okrajom Bešeňovej. Tu sme si pozreli jeden z traver nov, z
ktorého vyvierala vody. Nasledovalo krátke stúpanie nad dedinky

vyrovná. Akoby nás Cigánka nechcela vypus ť zo svojho kúzelného
obja a, ponúkajúceho lesné rozkoše, ale následne nás zhadzuje k
ďalšiemu prudkému zostupu. Konečne sme sa dostali dolu pod
Cigánku a ocitli sa na lúke, kde sú opäť krásne výhľady na okolitý reliéf
kraja. Schádzame miernym klesaním do dediny Udiča. Za Udičou sme
začali znovu stúpať do mierneho kopčeka. Po žltej sme sa dostali do
malého sídla Upohlav. Za Upohlavom sme sa dali do stúpania a
prekvapili nás nádherné pasienky, ktoré okolo nás rozprestreli
velikánske trávnaté koberce. Stále po žltej značke sme prišli do sedla
Zábavy. V sedle Zábavy sme sa opäť pokochali pohľadom na vzdialenú

Cigánku a tak ež aj oba Maníny. Modrou značkou sme pokračovali k
vrcholu Holiš. Strmý, ale krátky výstup sa nám odmenil nádhernými
výhľadmi na údolie Váhu a Nosickú priehradu. Úžasné výhľady
predčili všetky očakávania, jednoducho nevysloviteľná krása a
nádhera. Váh sa pod nami vlnil, pohľad na Nosickú priehradu a vrchy
za ňou i samotnú Cigánku bol jednoducho veľkolepý. Pred zrakom
sme mali takmer celú trasu, ktorú sme v ten deň absolvovali. Po
otočení hlavy o 180 stupňov bol pohľad smerom na Púchov a Váh.
Skupinky modrých poniklecov ( Pulsa llaslavica ) spríjemnili ešte viac
výhľady. Potom sme už pohodlne klesali lesnou cestou do kúpeľov v
Nimnici, kde sme aj túru ukončili.

Vlachy časť Vlašky. V centre obce akurát varili guláš, Anka Š. chodila
okolo kuchára a vyzvedala sa ako postupovať pri varení tejto maškrty.
Z obce Vlašky sme prešli do obce Vlachy a stúpaním sme vyšli na
priehradný múr Liptovskej Mary. Naskytli sa nám krásne výhľady na
Choč, Západné Tatry, Kriváň, Nízke Tatry. Pokračovali sme obhliadkou
ranogo ckého kostolíka Panny Márie z Liptovskej Mary, ktorý v
súčasnos je Múzeum liptovskej dediny. Cesta pokračovala obcou
Bobrovník na hlavnú cestu do okresného mesta Liptovský Mikuláš. Tu
sme dostali hodinu a pol na prehliadku mesta a na obed. Nakoniec
sme však skoro všetci zakotvili v reštaurácii Rotunda na námes kde
sa naobedovali. Štefan sa priznal, že mu sfúklo jedno koleso, tak
chlapi mu vymenili dušu a mohli sme pokračovať v ceste. Cez centrum
Pokračovanie na strane 8
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sme prešli na kruhový objazd a nasmerovali sme sa na Palúdzku do
Svätého Kríža. Tu sme navš vili v čas Lazisko drevený kostol, ktorý
bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a
slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22. 8. 1982.
Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým
prejavom slovenskej drevenej cirkevnej architektúry. Ar kulárne
kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa
od katolíckych i pravoslávnych drevených kostolov. Kostol je
osobitnou modiﬁkáciou tej vetvy protestantskej architektúry, ktorá
sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku
zachovalo iba päť ar kulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias
reformácie.

19. júl 2019
reštaurácie Zuzana kde sme sa navečerali a pokecali o zážitkoch z
prežitého dňa. Na druhý deň sme mali naplánovanú cyklis ckú túru
na Mala nú. Opäť nám vyšiel krásny deň, no to sme ešte netušili, že
poobede nás zas hne búrka. Trasa išla cez Liptovskú Teplú,
Bešeňovskými traver nmi okolo Gazdovského dvora na rázces e
Bobrovník a zelenou cyklis ckou značkou peknou dolinou, ktorou
preteká potôčik Sestrč až do Mala nej. V Mala nej sme sa chceli
občerstviť, no reštauráciu otvárali až o 13,00 hod., tak sme
pokračovali do obce Osádka. Ako sme vyšli nad obec už sa začalo
zaťahovať , rozhodli sme sa, že kostolík v Leš nách vynecháme. V
obci Osádka kde sme prišli super zjazdom sme odbočili do Lúčok, no
tu nás čakal veľký kopec a tak niektorí bicykle tlačili. No pred týmto
stupákom sa spus l lejak, tak sme sa poskrývali kto nie mohol. Za aľ
sme zjedli desiatu, ktorú nám pripravili dievčatá a po daždi sme
pokračovali v šliapaní. No dážď nás opäť prekvapil a tak sme zjazd do
Lúčok absolvovali v lejaku.

Ako sme prišli do Lúčok kúpele vyjasnilo sa, zhodili sme pršiplášte a
išli sme na kávičku. Slniečko nám zdvihlo náladu a rozhodli sme sa, že
si pozrieme Lúčanský vodopád, ktorý bol teraz v plnej paráde.
Niektorí zbehli do Kalamien, pozrieť si prírodné jazierko. Šťastne sme
Pokračovali sme modrou cyklotrasou do obcí Dúbrava – Ľubeľa – dorazili domov, zbalili sme bicykle aj seba a čakali na odchod.
Krmeš – Vlachy – Vlašky kde sme ráno obdivovali varenie gulášu, no
už kotlíky boli prázdne. Tak sme sa občerstvili, doplnili teku ny a opäť Domov sme odchádzali rôzne, Miňo so svojou osádkou o 15,00 hod.,
nás čakal výstup cez kopec Drienok na hlavnú cestu do Bešeňovej , osádky z Luča na sa išli ešte naobedovať do už známej reštaurácie
Liptovskej Teplej a Ivachnovej. Po osobnej hygiene sme vyrazili do Zuzana a dievčatá z Očovej čakali na manžela, ktorý ich bral domov.

Stanišovská jaskyňa
Dňa 28.4.2019 sa vybralo 13 cyklistov na cyklotrasa do Ľubochnianskej doliny. Cestou od Donovalov začalo už pršať. Pršalo aj v
Ľubochni, tak sme zašli do kaviarne Šíp na kávu a čaj a vypracovali sme
tam plán „B“. Malá skupinka sa vybralo autami na horský hotel
Smrekovica. Druhá skupina prišla do Jánskej doliny a zaparkovali sme
autá pred Stanišovskou jaskyňou. Pre de aj názov Netopierkovo
( krajinu bájnej podzemnej ríše AGHARTHA ). Prezreli sme si tu
Stanišovskú jaskyňu. Jaskyňa sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš,
v katastrálnom území Liptovský Ján.

Vchod do jaskyne je situovaný na severozápadnom svahu Smrekovice
v Národnom parku Nízke Tatry v nadmorskej výške 761 m, 39 m nad
úrovňou potoka Š avnice. Stanišovská jaskyňa patrí medzi najstaršie
známe jaskyne Liptova i na Slovensku. Vchod do jaskyne bol známy už
od nepamä . Prvý krát bola preskúmaná a zameraná J. Bucholtzom
ml. v roku 1720, opísal ju však Matej Bel v roku 1723. Jaskyňa vznikla
eróznou a koróznou činnosťou podzemného toku Š avnice za
spoluúčas činnos vôd z atmosférických zrážok a procesov drobenia
a rútenia zvetraného materiálu. Jaskyňa mala v minulos bohatú
sintrovú výzdobu, ktorá je v súčasnos značne zničená, najmä v jej
ľahko prístupných čas ach.
V jaskyni sú známe dve vývojové úrovne. Spodná sa nachádza
približne 25 m nad tokom Š avnice. Teplota v jaskyni sa pohybuje od
6,4 °C do 7,0 °C. Vlhkosť dosahuje 95%.
V hornom poschodí sa jaskynná výplň nachádza v rozmanitých
formách a tvaroch, ktoré sú bohato zastúpené, najmä paličkovité
stalagmity, v čas pomenovanej Klenotnica. Stanišovská jaskyňa je
spolu so susednou Malou Stanišovskou jaskyňou najvýznamnejším
Pokračovanie na strane 9
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zimoviskom netopierov v Jánskej doline. Vyskytuje sa tu
7 druhov. Najpočetnejšiu skupinu tvorí netopier
obyčajný (Myo smyo s). V Stanišovskej jaskyni boli
nájdené aj paleontologické nálezy, konkrétne kos
jaskynného medveďa a ež archeologický výskum
potvrdil stopy po jej stredovekom osídlení. Pozreli sme
si aj nápisy v jaskyni a šamanské ďakovné miesto.
Po prehliadke sme sa zastavili v Liptovskom Jáne. Pozreli
sme si prírodné wellnes - Kaďu, kde sa dá v liečivej vode
zadarmo okúpať a navš vili sme Mincovníčkovo. V
podzemných priestoroch pod starými pamiatkovými
budovami v dedinke Liptovský Ján sa ukrýva jedinečná
múzejná expozícia predstavujúca návštevníkom
fascinujúci príbeh života mince od jej „poča a“ –
vydolovania rudy v zemských hlbinách a jej spracovania
vo vyhni, cez „narodenie“ – vyrazenie mince v mincovni, až po dnes sa s nimi v múzeu pracuje. Vďaka tradičným olejovým kahancom
ukončenie jej života v jemných rukách zberateľov.
a čelovým lampám sa prehliadka podzemných priestorov nesie v
typickej banskej atmosfére. Múzeum ponúka návštevníkom i
Všetky stroje, náradie a mechy v tunajšej rekonštruovanej bani a možnosť sprievodcovského výkladu. Po prehliadke sme „túru“
kováčskej vyhni sú originálne, používali sa v minulos , a dokonca i oﬁciálne ukončili a vrá li sme sa autami späť do Luča na.

Cyklotrasa Ľubochnianska dolina
Pôvodne sme túto cyklotrasu mali ísť v apríli, ale pre dážď sme ju
zrušili. Na druhý pokus sa nám podarilo ju absolvovať. Za slnečného
počasia dňa 9. 6. 2019 sa vybralo 16 cyklistov do najdlhšej doliny na
Slovensku a zároveň vo Veľkej Fatre – Ľubochnianskej doliny. Meria
25 km. Pár km sme si skrá li. Začali sme v doline od čas Lúčka, kde
sme zaparkovali autá s vozíkom a novým stojanom na bicykle. Za
mierneho stúpania, po asfaltovej ceste a popri potoku Ľubochnianka
si všímame náučné tabule, krmelce, božie muky, horárne aj malé
osady, pár chát, detské sanatórium. Prvá horáreň sa volá Sala n, ( tu
je odbočka na cyklotrasu do Ružomberka ). My však pokračujeme
rovno po asfaltke k ďalšej horárni Raková ( od aľto vedie aj zelená
turis cká značka na Kľak ). Stále rovno sme pokračovali k horárni
Blatná. Tu sme sa všetci počkali a potom nás čakal krátky a strmý vegetáciou. V súčasnos sa jazierko pomaly zanáša a zarastá, takže
výstup k jazeru Blatné. Prírodné jazierko sa vytvorilo obrovským mu hrozí zánik. Po pravej strane jazera, medzi pŕhľavou a lopúchmi
sme pešo išli k vodopádu Blatné. Nachádza sa na ľavom bezmennom
skalným zrútením, čím došlo k prehradeniu údolia riečky Blatná.
prítoku ľavého bezmenného prítoku potoka Blatná v nadmorskej
výške 837 m. Výška vodopádu je 5,85 m a šírka toku nad vodopádom
je 3 m. Horninové podložie tvorí vápenec. Je to deštrukčný, subsekventný typ vodopádu.

Tento jav je ojedinelý v jadrových pohoriach Karpát, preto je jazierko
prírodnou pamiatkou. Rozloha jazierka kolíše medzi 0,01 - 1,12 ha s
maximálnou hĺbkou 110 cm. Nad jazerom vystupujú vápence, ktoré
vytvárajú zaujímavé skalné útvary. Dno jazera je pokryté močiarnou

Po krátkej pauze sme sa vrá li dole do doliny a pokračovali ďalej po
asfaltke. Videli sme ďalšiu horáreň Rakytov. Zastavili sme sa pri
Vyšnom tajchu. Tajch má nádhernú zeleno-modrú farbu, slniečko
svie , na oblohe je iba zopár mráčikov, úplne ideálne počasie na
bicyklovanie. Tajch slúži ako pro požiarna vodná nádrž. Tabuľa
upozorňuje, že v tajchu je zakázané sa kúpať. Sadáme ešte na bicykle
a pokračujeme od tajchu vyššie. Prichádzame na jeho vyšný okraj.
Potom sa ces čka postupne zužuje. V tejto čas je cesta nová, úplne
hladká – asi bola vybudovaná priamo s tajchom. Zakrátko prichádzame na Močidlo – náš konečný cieľ. Z Močidla vedie žltá značka na
chatu pod Borišovom. Tu sme sa naobedovali a takmer bez šliapania,
zjazdom dole po asfaltke tou istou cestou sme sa vrá li k autám, kde
sme cyklotrasu aj ukončili.

10. LUČATÍNSKE ZVESTI
V sobotu 22.6. sa v našej obci konal
už 8.ročník populárneho beh Lučanska 11. Poduja e už tradične
usporiadalo občianske združenie z
Luča na Zdravie v pohybe, spoločne
s Trian ŠK UMB, a s obcou Luča n,
tradične na našom futbalovom
ihrisku TJ Mladosť.
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novom traťovom rekorde Slovenský reprezentant Peter Ďurec, v
ženách bol ež pokorený traťový rekord
ktorý zabehla majsterka Slovenska v behu na 10 km Silvia Valová ktorá je reprezentantka
domáceho klubu zdravie v pohybe Luča n. Víťazom štafety sa stali
triatlonis z Banskej Bystrice - Aurel Barto spolu s Slavomírom
Adamom, ež v traťovom rekorde. Príjemným prekvapením bolo
množstvo bežcov ktorí pretekali za náš klub zdravie v pohybe, až 21
bežcova to nerátame počet v detských kategóriách, kde naše de
zaplnili štartovú lis nu.

Tento rok bolo organizovanie športového poduja a náročnejšie. Po
dohodne s vedením obce sme poduja e zorganizovali už ako súčasť
Obecných slávnos , ež v tom istom termíne sa konalo v blízkej
Moštenici Stretnu e generácii. Tesne pred štartom poduja a nás informovala polícia, aby sme štart poduja a posunuli o 45 minút, z dô- Hasiči zo Slovenskej Ľupče aj tento rok osviežovali pretekárov
vodu presunu našej prezidentky, ktorá sa presne v čase štartu nášho studenou sprchou z hasičského auta priamo na námes v Slovenskej
poduja a mala presúvať po trase Slovenská Ľupča - Moštenica .
Ľupči, ež nám pomohli s uzatvorením trate. Na našom ihrisku si
mohli účastníci poduja a ako aj návštevníci pochu ť na poľovníckom
Už po ôsmy krát sa o fantas cké cestoviny ktorých bolo viac ako 600 guľáši z dielne Luča nskych poľovníkov, ež sa mohli občerstviť na
porcií sa už tradične postarali „Grajciarovci“. Poduja e prvý krát pochúťkach z najkrajšieho stánku na poduja našich skvelých rodičov
komentoval skvelý regionálny komentátor Marek Poliak. Poduja a sa z MŠ ako aj ZŠ.
celkovo zúčastnilo viac ako 450 bežcov vrátane de a štaﬁet, ktorých
bolo tento rok skoro 80. Pohľad na zaplnené parkovisko svedčil o Veľké poďakovanie patrí obyvateľom našej obce bez ktorých by sa
vysokej návšteve nášho poduja a. V tento deň sa konalo v blízkos toto poduja e nemohlo konať počnúc našim starostom Pavlom
viac športových a kultúrnych poduja (napr. Stretnu e generácii, Kováčom, futbalovému klubu TJ Mladosť Luča n, ďalej rodinám
športový olympijský deň v parku v BB ), takže o to viac si vážime Loučkovcom, Plžíkovcom, Fúdorovcom, „Graciarovcom“,
každého účastníka ktorý meral cestu k nám do našej obce.
Paločkovcom, Virágovcom, Lýdke Chovanovej, Dade Rolincovej +
Rudovi, Foltanyovcom, veľká pomoc Lukáša Šišiaka, Mateja Haviara,
Za slnečného počasia o 9.30 hod. vyštartovali na svoju trať v dĺžke 50 Filipa Vojníka, Petrovi Svetlíkovi, Mirovi Kurincovi, Patrika Loučku a
m malí chrús vo veku do 3 rokov, o 9.40 hod. nasledoval štart de - samozrejme partnerom poduja a, ﬁrme Imunoglukán, Petrovi Mikudrobcov 3-6 rokov na trať 300 m, čo meria okruh nášho futbalového šincovi, Trian ŠK UMB, obciam Luča n a Slovenská Ľupča.
ihriska. Hneď po nich sa vydali na štart mladší a starší žiaci, ktorí
absolvovali beh ulicami našej obce na vzdialenos 1000 m. Radosť sa Aj tento rok sa na pretekoch spotrebovalo viac ako 600 porcíí
bolo pozerať na Luča nske de ako aj dospelých ktorí si prišli cestovín, vyše 70 kg banánov, 50 kg jabĺk, 70 kg melónov, vypilo sa
zašportovať na našom domácom poduja .
vyše 300 litrov iontového nápoja.

O 10.45 hod. štartovým výstrelom sme otvorili hlavné poduja e 8. Vďaka Vám milí spoluobčania za povzbudzovanie na tra a trpezliročníka Luča nskej 11, ktorý sa určite zapíše do histórie, lebo to boli vos pri uzatvorenej doprave v našej obci. Už teraz sa tešíme na 9.
za aľ najrýchlejšie preteky v doterajšej histórii. Preteky vyhral v ročník Luča nskej 11 v roku 2020.
Marek Vojník, organizátor poduja a
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Letná detská olympiáda
Za slnečného piatkového dňa 14.6. sme na našom ihrisku TJ Mladosť
zorganizovali letnú detskú olympiádu. Akcie sa zúčastnili popri naších
de zo ZŠ a MŠ aj de z neďalekého Hiadla.
Športová akcia sa náramne vydarila, de si okrem medailí a sladkých
vecí odniesli veľa športových zážitkov. Už teraz sa tešíme na
organizáciu ďalšej športovej akcie pre naše Luča nske nádeje
OZ Zdravie v pohybe, Marek Vojník

11.
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domácimi Ponikami. Posledný prípravný zápas by mali odohrať s
mužstvom Sásovej, ale presný dátum a čas bude upresnený na
Ako všetci viete sezóna 2018/2019 skončila posledným domácim facebookovej skupine FK Mladosť Luča n. Veríme, že aj v
zápasom, ktorý sa uskutočnil dňa 15.06.2019 a to pro silnému mu z nasledujúcej sezóne nás naši fanúšikovia budú chodiť podporovať aj
Braväcova. Naši hráči v úmornom teple strelili 3 góly a tešili sa na na vonkajšie zápasy, keďže do súťaže postúpili aj mužstvá z Heľpy a
Beňuša a tak ež sa zachránilo
záver sezóny z víťazstva v pomere 3:1.
mužstvo Strelník.
V ukončenej sezóne naši chlapci skončili na 10. mieste s počtom
bodov 31 a skóre 47:64. Už zhruba 5 kôl pred koncom bolo jasné, že Naši chlapci sa určite búdu snažiť
naši chlapci sa v súťaži zachránia a budú pôsobiť v 1. triede aj v svojimi výkonmi uspokojiť našich
ročníku 2019/2020. V minulej sezóne sme si stanovili cieľ a to udržať priaznivcov a to hlavne dobrou
hrou a gólmi, ktorých dúfame, že
sa v 1. triede, čo sa nám aj podarilo.
bude o niečo viac ako v minulej
Týmto chceme poďakovať aj verným fanúšikom, ktorý nás chodili sezóne.
Igor Šišiak, ml.
podporovať na vonkajšie ako aj domáce zápasy. Prípravu na novú
sezónu naši chlapci začali 09.07.2019. Príprava bude veľmi krátka,
keďže nový ročník začína už 04.08.2019.

Ukončená sezóna 2018/2019

Naši chlapci majú naplánované aj prípravné zápasy a to 14.07.2019
na turnaji na Ponikách a to z družstvami z Hrochote (5.liga) a
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