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Stretnutie obcí Mikroregiónu
pod Panským dielom

Príhovor
Vážení spoluobčania,
po studených dňoch sa už všetci tešíme
na krásne, teplé dni oddychu a dovoleniek, len dúfajme, že nám ich nepokazí
daždivé počasie. No i napriek predchádzajúcim chladným dňom sme boli aktívni a usporiadali viacero zaujímavých
podujatí.
Stretnutie seniorov všetkých obcí Mikroregiónu pod Panským dielom, ktoré
malo pochvalnú odozvu, sme pripravili
13. mája t.r. Prechod sa uskutočnil našim chotárom, ktorého sa zúčastnilo 220
seniorov. Trasa bola dlhá 14 km a veľmi
zaujímavá, s pekným výhľadom na našu
obec. Akcia bola hodnotená veľmi kladne
účastníkmi stretnutia, ako aj starostami
obcí. Na príprave podujatia sa zúčastnili
aj turisti, športovci, hasiči a v neposlednom rade naši poslanci. Taktiež detičky
zo škôlky a školáci v spolupráci s rodičmi

mali pripravené milé prekvapenie a prispeli k oživeniu podujatia. Ďalšou peknou
akciou v obci bol Deň detí, ktorý sa konal 11. júna, pod patronátom členov kultúrnej komisie. Deň detí sme posunuli na
neskorší dátum preto, lebo MDD 4. júna
organizoval Mikroregión pod Panským
dielom tradične na Fuggerovom dvore v
Selciach, na ktorom sa mohli zúčastniť aj
naše deti.
Otvorenie chodníka vedľa Hrona, od
trafostanice spred rím.-kat. kostolíka až
po reštauráciu Grajciar, kde sa napojí na
už existujúci chodník do Sypáka nad ihriskom a na Hiadľovský náučný chodník, sa
uskutočnilo v nedeľu 18. júna. Tradičný
beh Lučatínska 11 sa uskutočnil v sobotu
24. júna. Chcem sa poďakovať všetkým za
organizáciu a uskutočnenie týchto akcií.
V našej obci sa zrealizovala ďalšia etapa rozšírenia kamerového systému. Boli
osadené kamery s vysokým rozlíšením

na vstupoch do obce od Slovenskej Ľupče a Medzibrodu. Dotáciu nám poskytlo
Ministerstvo vnútra SR vo výške 7 000,eur. Ale niekedy mám pocit, že aj napriek
môjmu osobnému odporu voči kamerám
a aj výčitkám zo strany niektorých občanov, že ich chcem sledovať, kamerový
systém už pomohol pri objasnení kriminálneho počinu. A je mi úprimne ľúto,
že kamera nebola v našej Štepnici vtedy,
keď niektorí „tiež občania“ vytrhali lipy,
ktoré sme tam zasadili, aby boli v dosahu
včiel, tiež bol pokus o ukradnutie ďalších
stromčekov. Verím, že takéto a im podobné činy budú v našej obci ubúdať.
Všetkým Vám prajem veľa krásnych
zážitkov počas letnej dovolenky. Žiakom
a pedagogickým pracovníkom želám, aby
si cez prázdniny oddýchli a nabrali nových síl, do ďalších školských povinností
v novom školskom roku.
Marián Píši, starosta obce
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Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

Poslanci schválili záverečný účet
za minulý rok bez výhrad
V pondelok 19. júna sa konalo
19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lučatín (OZ) za prítomnosti všetkých piatich poslancov
(J. Kováčová, D. Lichá, P. Loučka,
R. Riečan, M. Vojník).

Podľa uznesenia poslanci schválili: - Záverečný účet obce Lučatín za rok 2016 bez
výhrad, - Prevod finančných prostriedkov
na účet rezervného fondu obce vo výške
10% z prebytku hospodárenia za rok 2016,
t.j. vo výške 598,50 eur, - Prevod finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za rok 2016 vo výške 5386,05 eur

do peňažných fondov obce, - Zúčtovanie
výsledku hospodárenia obce za rok 2016,
zisk vo výške 17195,28 eur, - Realizáciu
zámkovej dlažby a prekrytia pieskoviska
pre deti altánkom v areáli ZŠ a MŠ Lučatín
so sumou do 10 000 eur z rozpočtu obce
Lučatín.
OZ zároveň odporučilo starostovi obce
Mariánovi Píšimu: - Osloviť pani Ďurčíkovú ohľadom odkúpenia pozemku v záhrade pani Zobolovej, - Osloviť Ivana Predajnianskeho ohľadom vyčistenia kúpaliska,
- Dať vytvoriť cenové ponuky na zámkovú
dlažbu na chodník a plochu v areáli ZŠ a
MŠ Lučatín.

Na Jánsku sobotu 24. júna 2017 sa u nás opäť bežalo

Pozvánka
19. august 2017

Deň obce + II. ročník
Lučatínskej grilovačky

Program: Vystúpenie FS Partizán,
deti MŠ, ZŠ, seniori Lúčina, hry pre
deti, predajné stánky, občerstvenie,
tombola, podujatia spojené s II. ročníkom Lučatínskej grilovačky.
Kultúrna komisia OZ

Ponuka zamestnania
Obecný úrad Lučatín prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu: pomocné a údržbové práce.
Svoje žiadosti zasielajte na mailovú
adresu: obeclucatin@stonline.sk, alebo
osobne na Obecný úrad Lučatín, do 15.
7. 2017.
Nástup: august - september 2017

Môj názor

Dehonestovať prácu
je to najľahšie

Na štarte takmer 600 účastníkov
Necelých 600 bežcov vrátane
detí vybehlo do ulíc Lučatína
6. ročníka Imunoglukán
Lučatínskej 11.

Potešujúce je, že čoraz viac našich občanov sa zúčastňuje behu ako športovaním, tak
aj aktívnou pomocou. Náš beh už pár rokov
presiahol hranice regiónu, aj vďaka tomu
je naša obec pozitívne vnímaná na celom
Slovensku. Veľké poďakovanie sponzorom,
bez ktorých by toto podujatie nemohlo byť
zorganizované: penzión Grajciar, ANTE
Hríbikovci, IN VINUM Mikušinec, obciam
Lučatín a Slovenská Ľupča. Tiež veľké poďakovanie naším hasičom - Maťo Haviar,
Peter Hraško, Michal Sedliak a tiež našej
mládeži, ktorá aktívne pomáhala pred, počas, ako aj po akcii. Neskutočná pomoc a
podpora od rodín, ktoré každý rok nezištne

pomáhajú: Loučkovci, Plžíkovci, Paločkovci, „Grajciarovci“, Foltanyovci, Mullerovci
a ďalší priatelia z našej obce.
Peter Hraško iniciatívne pripravil originálne spomienkové ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách. Vďaka takýmto akciám
spájame ľudí v našej obci, veď vidieť prete-

Vypočula som si zvukový záznam
zo zasadnutia nášho obecného zastupiteľstva z 19. júna t.r., kde sa okrem
iného preberalo aj obsadenie pracovného miesta na pomocné práce. Vážení
poslanci a pán starosta, nechápem, prečo chcete oslovovať ľudí z iných obcí,
aby sa prihlásili na tento pracovný post,
keď by Vám malo záležať najmä na
tom, aby ste zamestnali človeka z našej
obce. Myslím si, že Miro Kováč, ktorý
už roky robí na aktivačných prácach za
mizerný plat, by mal konečne dostať
možnosť zamestnať sa na trvalý pracovný pomer. Dehonestovať jeho prácu
je prinajmenšom nevhodné. Má rodinu
a deti, a je to náš občan, tak by mal dostať šancu. Ja sa na rozdiel od poslanca
Petra Loučku stretávam s názormi, že si
ľudia pochvaľujú pracovitosť a zodpovednosť Mira Kováča.
Marta Pokošová
kať naše lučatínske ratolesti je veľký zážitok
pre všetkých.
Pozitívne sa ukázali rodičia z MŠ ako aj
ZŠ. Lučatínsku akciu využili na zviditeľnenie a pomoc našej škole a škôlke, keď vo
svojom stánku ponúkali domáce dobroty.
Aj v tomto 6. ročníku aktívne pomáhame
a zbierame peniažky pre detskú onkológiu
Svetielko nádeje - centrum detskej pomoci.
V sobotu 27. júna 2018 nás čaká ďalší
7. ročník Lučatínskej 11.
Ďakujeme za podporu!
Marek Vojník
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Prišla sezóna pohybu, len treba mať ochotu a chuť!
Ste usedení po zime? Odložte
lenivosť tam, kam ste uložili vlnené
svetre. Prichádza sezóna pohybu pre
klub seniorov v Lučatíne a myslím si,
že na akcie sme pripravení, len treba
mať ochotu a chuť!

Činnosť seniorov

sa začala jarným upratovaním železničnej stanice v našej obci. Zhrabanie trávy a odpadkov sa nám podarilo pri chuti
11 členov. Smeti išli do kontajnerov a
suchá tráva za dozoru bola spálená, koše
na odpad zostali prázdne 29. marca. V ten
týždeň klub ako každoročne pripravil veľkonočnú výzdobu v parku, kde dominovali
vajíčka vymaľované deťmi od minulého
roku, okolie sme pohrabali a o sviežosť
a veľkonočnú atmosféru sa postarala aj
Alenka bývajúca oproti parku, o čo bolo
okolie oveľa farebnejšie a krajšie.

Naša účasť

na prvomájových oslavách v Nitre, aj
keď len v menšom počte, ale o to zaujímavejšia, bola skvelým prínosom do nášho
povedomia. Postarali sa o nás starostovia
dedín Povrazník a Strelníky, nielen cestou tam, ale aj naspäť, kedy vládla veselá
atmosféra, spev a pohoda. Program slávností bol bohatý nielen po duševnej, ale aj

chuťovej stránke, boli sme pohostení, dokonca aj vytancovaní.
Slávnosti oslobodenia na Slavíne v Bratislave sme sa zúčastnili v spolupráci so
SZPB. Hoci počasie bolo chladné, ale program, pieta na týchto smutných miestach,
vyjadrovali všetko utrpenie a bolesť tých,
ktorí prišli ako pamätníci, ale aj príbuzní.
Prehliadka múzea SZPB bola veľmi zaujímavá, dokumentácia bojov účastníkov
SNP nám priblížila ešte dokonalejšie dobu,
v ktorej zahynuli státisíce ľudí a detí.

Máj bol v klube aktívnejší

pre všetkých. Výbor klubu Lúčina
pozval 22. mája svojich členov na jarnú
opekačku. O pohostenie sa postaral výbor
v podobe slaninky, špekáčikov, zeleniny a
aby nezaškodilo, aj niečo na zapitie. Opekali sme na tzv. satelite, aby sme mohli
opekané spolu skonzumovať. Účasť bola
i z dôvodu nemocí menšia, ale napriek
tomu veselá. Aj keď nebol s nami náš harmonikár, zaspievali sme si, komunikácia
neviazla, dokonca sme naplánovali aj niečo nové do klubu. Rozchádzali sme sa vo
večerných hodinách, po uprataní priestoru
a ohňa. Na očiste obecného cintorína sme
mali brigádu 24. mája. Hoci bola niekoľkokrát vyhlásená obecným rozhlasom,

l

Naši seniori v Nitre.

účasť bola veľmi nízka, prišli len ôsmi členovia. Ale aj tak ďakujeme za ochotu a čas.

Do autobusu smer

Modrý Kameň sme nasadli 18. júna v
ranných hodinách. Výlet organizovala
kultúrna komisia. Aj my, seniori, sme
prispeli svojou účasťou. Škoda, že naši
občania neprejavujú záujem o kultúrne
podujatia. Múzeum hračiek so zaujímavou
expozíciou bolo nielen pre deti, ale najmä
pre nás starších, nezabudnuteľné, keď
sme tu ponachádzali aj tie svoje hračky
detstva. Výlet sme zavŕšili na amfiteátri,
kde bola otvorená Vínna cesta, spojená
s ochutnávkou. Pri krásnom počasí sme
odchádzali domov spokojní a nadšení.
Zorka Senková,
predsedníčka klubu seniorov Lúčina

Modrý Kameň očaril deti i dospelých

Goticko - renezančný hrad
Modrý Kameň pochádzajúci z
2. polovice 13. storočia sa nachádza
v Banskobystrickom kraji, v okrese
Veľký Krtíš. Je postavený vo výške
315 m n. m. Súčasťou hradného
komplexu je aj barokový
kaštieľ, ktorý bol však
postavený až o niekoľko
storočí neskôr. V súčasnosti
je hrad spolu s areálom,
kam patrí záhrada, most,
hradná kaplnka, hospodárska
budova či priekopa evidovaný ako
národná kultúrna pamiatka.

V písomnej zmienke z r. 1285 je spomenutý majiteľ a predpokladaný stavebník hradu
Peter Forró. Hrad bol celé storočia majetkom šľachtickej rodiny Balašovcov, ktorá ho
vlastnila až do 19. storočia. Pri rôznych rekonštrukciách vznikli aj delostrelecké plošiny. V čase stavovských povstaní na začiatku
17. storočia sa hradný pán Žigmund Balaš
uchádzal o funkciu Sedmohradského kniežaťa. Ku kaštieľu bola neskôr pristavená aj
kaplnka svätej Anny a nachádza sa tu aj jej
park. V súčasnej dobe je vlastníkom objektu
štát a od roku 1991 je tu zriadené Múzeum

bábkarských kultúr a hračiek Slovenského
národného múzea. Toto je len malý súhrn
informácií, ktoré sme sa dozvedeli počas
jeden a pol hodinovej zaujímavej a poučnej
obhliadke nádvoria, kaplnky, rekonštruovanej koniarne a hlavnej prehliadky v hornej časti hradu. Je vidno, že západné krídlo prešlo rekonštrukciou
z vonkajšej i vnútornej strany,
a plánuje sa pokračovať ďalej.
V Múzeu bábkarských kultúr
sme si mnohí pripomenuli hrač-

ky minulé aj súčasné. Medzi najstaršie patrí
bábika, ktorá má vyše 100 rokov, súčasné Raťafák Plachta, Matelko, Kuko. Deti sa nešli vynadívať a mali z toho obrovský zážitok.
Tešíme sa na ďalšie potulky po „Hradoch
a zámkoch Slovenska“. V pláne na budúci
rok sú Antol, Betliar, alebo Stará Ľubovňa.
Ďakujeme pánu Lalíkovi za poskytnutú dopravu, Klubu seniorov Lúčina, ako aj všetkým účastníkom zájazdu.
Danka Lichá,
predsedníčka kultúrno-školskej komisii
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Ihrisko ovládli Betmeni, Mackovia,
Psíkovia, Princezné, Motýle...
Čo deťom darovať? No predsa
lásku! Tak ako každý rok je 1. jún,
aj tohto roku bol venovaný všetkým
deťom. Ako vlastne vznikol a ako
ho prežiť?

História sviatku siaha do 50. rokov 20.
storočia. Na Slovensku sa po prvýkrát
Deň detí oslavoval v roku 1952. Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla
na Svetovej konferencii pre blaho detí
vo švajčiarskej Ženeve v roku 1925. Na
konferencii 54 krajín schválilo deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou
prácou, vzdelávaním a inými otázkami,
týkajúcich sa detí na celom svete. Potom
sa zaviedol skoro na celom svete tento deň,
s cieľom urobiť deťom radosť a poukázať
na problémy týkajúce sa detí a zabezpečiť
ich práva a potreby.

Čo môže byť krajšie, ako prejaviť city
a vyznania sa z materinskej lásky, dať pocit,
že je pre nás naše dieťa najdôležitejšie na
svete, že ho milujete tak veľmi, ako sa len
dá. Vyznať čistú lásku sa dá aj svojmu dieťaťu, hoci často na prejavy náklonnosti
a takéto pozitívne emócie nie je v každodennom ubehanom živote čas. Dajme si
jeden veľký záväzok - nájdime si viac času
a lásky pre naše skvelé deti.
Aj my sme sa 11. júna snažili vyplniť de-

tičkám nedeľné popoludnie príjemTradícia oslavy
ne na ihrisku v Lučatíne. Pripravili
Dňa detí siaha
sme pre ne rôzne športové súťaže,
do 50. rokov
kde sa im venovali bývalé pani
minulého storočia
učiteľky Elena Oravcová a Zorka
Senková. Každé dieťa si mohlo
vyskúšať svoju kreativitu v kreslení
kriedou na asfalt, alebo modelovaní
zvieratiek, či scifi postavičiek z plastelíny,
kde im pomáhala teta Zemanová. Vyše 50
otlačiek rúk s podpisom od našich malých
vyzbierala D. Turčanová a každé dieťa dostalo aj jeden lístok na tombolu hneť pri

vstupe od Z. Majerovej.
Nafukovacia brána a
malý hrad zaujali nie-

len chlapcov, ale aj dievčatá, a po čase
už po ihrisku chodili Betmeni, Mackovia,
Psíkovia, Princezné, Motýle - to všetko
mali deti namaľované na svojich tvárach.
Bolo aj občerstvenie, veľmi dobré nápoje - ovocné i zeleninové, ktoré pripravila J. Ružinská. Chutili veľkým aj malým.
Vďaka za skvelé špekáčiky R. Riečanovi
a Igorkovi, ktorý ich detičkám pomáhal
opekať.
Na záver bola vyhlásená tombola pre
deti. Myslím si, že ani jedno neodišlo
s prázdnymi rukami - balóny, lopty, švihadlá, fľaše na nápoje, farbičky, kniha,
píšťalky, poháre a veľa veľa sladkostí sa
nám podarilo získať od našich priaznivcov.
Zo srdca im ďakujeme a veríme, že aj do
budúcna môžeme s nimi počítať.
Deti, o rok dovidenia!
PS: Ďakujeme nášmu starostovi obce,
J. Uhríkovi, J. Hudecovej, E. Majerovej,
P. Kánovi., firme Baltaxia, klubu Lúčina,
R. Majerovi, D. Dobríkovi, rodine Majerovej Eriky aj Martinky.
Danka Lichá,
predsedníčka kultúrno-školskej komisie
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Popri hrách nechýba ani vzdelávanie
Naša materská škola (MŠ)
absolvovala za posledný štvrťrok
niekoľko akcií či už súťažného
charakteru, ale i zábavného
a vzdelávacieho.

V marci sme s našimi predškolákmi navštívili základnú školu, kde deti pracovali s
pani riaditeľkou Katkou, precvičovali si
grafomotoriku, matematiku, počúvali príbehy a pripravovali sa na zápis do „veľkej“ školy. Zúčastnili sa spolu s rodičmi i
otvorenej hodiny, na ktorej pracovali ako
školáci.
Tento rok sa konala u nás recitačná súťaž Bodkolienka. Deti sa pripravili, učili sa básničky s pomocou
rodičov, ktoré prišli zarecitovať do
triedy. Každý zarecitoval svoju básničku a
dostal sladkú odmenu - čokoládovú lienku.
Po triednej súťaže sme sa s našimi deťmi

zúčastnili recitačnej a speváckej
súťaže Jarné prebúdzanie v Hiadli,
kde každé dieťa vystúpilo so svojou
básničkou. Všetky deti zvládli vystúpenie
na jednotku a bez akejkoľvek trémy. Súťaže sa zúčastnilo okrem našich aj deti z
MŠ Hiadeľ a zo Slov. Ľupče. Ocenení sme
boli diplomom a sladkou odmenou.
V lučatínskej knižnici nás teta Elenka
Oravcová oboznámila s knižničným poriadkom, porozprávala a ukázala deťom knižnicu, za čo sme jej veľmi vďační. Každý
rok sa s deťmi do knižnice radi vraciame
a prezeráme si pekné rozprávkové knižky.

V máji sme pripravili s deťmi program a darčeky ku Dňu matiek v obecnej
sále. Detičky recitovali básničky a spievali
piesne, na záver bola každá mamička obdarovaná darčekom, ktorý vyrobili deti MŠ.
V júni sme absolvovali i plavecký kurz
na plavárni v B. Bystrici, ktorého sa zúčastnili staršie deti. Malí plavci boli nadšení z plávania aj vďaka prístupu trénerky
Janky, ktorá sa tešila z každého zážitku a
posunu detí. Ďakujeme nášmu starostovi
Mariánovi Píšimu, ktorý nás vozil na plaváreň a ockovi Matúška Vereša. Zabavili
sme sa aj na koncerte s Viktorom, ktorý nás
prišiel pobaviť veselými piesňami, mohli
sme si s ním zaspievať a naučiť sa aj niekoľko cudzích výrazov s piesňou o Afrike.

Na Medzinárodný deň detí
1. júna -

sme aj my v MŠ pripravili program pre
detičky. Cestou do Grajciara sme si všímali
lučatínske vtáctvo, lesy, lúky, ale i domáce
zvieratá. V areáli Grajciara sme sa potešili
rôznymi hrami v domčekoch, na hojdačkách, pozorovaním života v jazierku, preliezaním na preliezkach. Ďakujeme za
pekné atrakcie a občerstvenie rodičom
Katky Riečanovej.

Náš sobotný turistický deň
v Lučatíne,

ktorého sa zúčastnili Emka Roskošová,
Linduška Bobáková so svojim bračekom
Adamkom Bobákom, Leika Slobodníková,
Miško Gebauer - sa vydaril veľmi dobre. Ani
sme nevedeli, že máme trojročné športovo
nadané deti, ktoré prešli lučatínskym chotárom a cez Grajciar sa vracali späť na ihrisko. Zatiaľ naše mamičky stánkom s výrobkami a prácami detí, napečenými koláčikmi
a palacinkami reprezentovali našu materskú
a základnú školu. Kto išiel okolo mohol si
kúpiť dobré palacinky a výborné koláče, napečené šikovnými rukami našich mamičiek,
za čo im veľmi pekne ďakujeme.

prevliekali mašličky cez mriežky. Akcia sa
vydarila a aj naša škôlka bola odmenená
loptami a Pamätným listom. Za cestu super
veľkým autom sme vďační mamičke Katky
Riečanovej.
Vladimír Terem zo Zvolena so svojimi
pracovníkmi z Popradu a Martina k nám
prišli deťom zahrať divadielko. Do pouč-

ného príbehu sme sa všetci mohli zapojiť. Zopakovali sme si výrazy ako rozbité
zrkadlo, ktoré už nikdy nebude celé, aj keď
ho zlepíme, suchý chlieb tiež už nebude
mäkký, ale ani pokrčený papier sa nevyrovná. Zahrali sa s nami rôzne pekné hry s
farebnými klobúkmi, loptičkami. Pokračovali sme i na školskom dvore, na ktorom si
pripravili priestor i pre športové aktivity, čo
sa deťom veľmi páčilo.
Ďakujeme starostovi Mariánovi Píšimu
za nový plot popri železničnej trati, za vynovenie pieskoviska, za opravu farebného
kolotoča, na ktorom sa deti radi vozia.

Ďakujeme i našim
rodičom,

Naši predškoláci sa zúčastnili v MŠ
na Sásovskej ceste v B. Bystrici na akcii
Ekopredškoláčik. Hrali sa s farbami, maľovali vetvičkami zo stromov, kreslili si
do piesku, zopakovali si rozoznávanie
byliniek, modelovali a vytvárali si z cesta rôzne útvary, zahrali sa na bádateľov,

ktorí sú nám vždy nápomocní, pri organizovaní akcií nám vždy pomôžu darčekmi
pre deti. Na konci júna sme sa tešili na výlet do Ľubietovej. Keďže sa končí školský
rok, všetkým deťom chcem popriať pekné
a radostné prázdniny, veľa zážitkov so svojimi rodičmi a starými rodičmi, aby sme sa
znovu mohli stretnúť všetci v MŠ s pani
učiteľkami a so škôlkárskymi zážitkami.
Mgr. Monika Kobesová,
riaditeľka MŠ Lučatín
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Po piatich rokoch budovania
chodníka na severnej strane
našej obce môžeme povedať, že sme
toto dielo dokončili. Ide o chodník,
ktorý vedie od bývalého družstva
popod Čierťaž, Brdo, Hôrku až
do Grajciara v dĺžke 2 km.
Jeho dokončenie urýchlila akcia, ktorú
náš obecný úrad zorganizoval pre združenie obcí Mikroregiónu pod Pánskym dielom 13. mája t. r.
Kade chodník vedie, čo obsahuje, vidíte
na priloženej mapke. Viacerí z vás už chodník poznajú, využívajú ho na prechádzky,
často aj so svojimi psíkmi. Je to pre nás
projektantov a budovateľov najkrajšia odmena za hodiny náročnej práce, ktorú sme
na tvorbu chodníka vynaložili. Lebo radšej
je chodiť do prírody ako k lekárovi. Chcem
sa poďakovať všetkým mužom, ženám,
deťom, ktorí sa na brigádach zúčastňovali,
niektorí pravidelne, iní príležitostne. Boli
to desiatky ľudí, ktorí odpracovali stovky
hodín bezplatne, za vatikánsku menu.
S podobnou myšlienkou a iniciatívou
vybudovať chodník aj popri Hrone od
Grajciara až po Lúčky, prišiel Janko Kubiš. Tým sa vlastne vytvoril okruh chodníkov okolo našich domov, a tak k Horskému
chodníku pribudol jeho mladší brat - Hronský chodník. Jeho autor a otec to chytil do
rúk, vybral si správnych chlapov a za pár
mesiacov chodník v polovičnom profile od
Grajciara cez Bukovienku po transformátor slávnostne otvorili 18. júna 2017...
* * *
...bola nádherná slnečná nedeľa. Popo-

VOĽNÝ čAS

K Horskému chodníku
pribudol Hronský...
ludní o 13:00 sa asi 60 domácich priaznivcov vodnej aj horskej turistiky (VHT)
stretlo pri transformátore na krste dvoch
chodníkov okolo domov v Lučatíne. Prvý
bol 1 km dlhý hronský chodník popri Hrone až do Grajciara a druhý 2 km dlhý horský chodník z Grajciara popri skale popod
Brdo až po Kutinu. Krstným otcom bol pán
Pivoluska z Lučatína, krstilo sa vodou zo
studničky z Drahov, krst vykonala Jarka
Kováčová za prítomnosti troch hlavných
tvorcov týchto chodníkov.
Po krste nasledovala prechádzka po
chodníku popri štreke a Hrone proti jeho
toku. Poniže bývalého starého mostu ako
malá ukážka bol prevoz detí na loďke na
druhú stranu rieky a naspäť. Pokračovali
sme pochodom popri rozprávkových stromoch, ktoré lemujú chodník až po Bukovienku. Tam nás čakalo najväčšie prekvapenie tejto trasy, skalnatá pláž ako centrum
odpočinku, relaxu. Tí starší si posedeli na
lavičkách, mladší na kamennej pláži mohli
hádzať kamene do vody. Na druhej strane
rieky sa týči bájna skala, z ktorej sa niekedy
skákalo do vody, aj kúpalo sa. Prekvapenie
pre účastníkov vytvoril folkový muzikant
Stano Flaška z B. Bystrice, ktorý svojimi
pesničkami ozvučil nádhernú panorámu
pláže a dve dámy - Milenka a Vierka Gregorové, ktoré ponúkali chlieb so šmalcom
a s cibuľou a rybacie jednohubky, zatiaľ len

z konzervy. Po krátkej zastávke v Grajciari,
kde sme sa pri jazierku občerstvili pivkom,
malinovkou a pesničkami sa asi polovica
zúčastnených vydala na horský chodník.
Prvá zastávka bola pri skale, na ktorú si po
reťaziach vyliezli mladí, ale i starší skalolezci. Po prejdení Hôrky a popod Brdo
viedla trasa až do sypáku, v ktorom sme si
opekali špekáčiky, pripili domácimi špecialitami a zhodnotili zážitky.
Čo sa to teda stalo v Lučatíne? Boli krstiny, slávnostné otvorenie Hronského a
Horského chodníka. Sú otvorené nonstop,
zadarmo, pre všetkých Lučatínčanov. Ako
napísal S. Chalupka: „Na tie rodné brehy
Hrona, tam do matky mojej lona, kde kvitol
kvet našej mladi, inde sa nám žiť nesladí.“
Dovidenia na chodníkoch, priaznivci VHT
v Lučatíne.
Všetkým zúčastneným, budovateľom a
užívateľom chodníkov ďakujú a tešia sa
z ich otvorenia
Ján Kubiš a Julo Kasa
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Fotoreportáž zo slávnostného krstu - 18. júna 2017

l

l

l Folkový muzikant Stano Flaška z B. Bystrice, svojimi pesničkami ozvučil nádhernú panorámu pláže.

Skalnatá pláž ako centrum odpočinku, relaxu.

l Milenka Gregorová s ponukou
chleba so šmalcom a cibuľou...

l

l Krstí Jarka Kováčová za prítomnosti
troch hlavných tvorcov chodníkov.

Slnečná nedeľa 18. júna 2017, popoludnie o 13:00 hod. stretnutie pri transformátore.

Krátka občerstvovacia zastávka.

l

Prevoz detí na loďke.

l

l

Hodnotenie zážitkov.

Lezenie po skale.
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

Valaská - Bystrianska
jaskyňa - Diel
Na výlet z Valaskej do Bystrianskej
jaskyne a na Diel sa zišlo v nedeľu 19.
marca t. r. celkom 19 účastníkov a Fanny, z
ktorých bolo 13 členov Klubu slovenských
turistov (KST) Lučatín.
Nástup na žltú značku z Valaskej do
Bystrianskej jaskyne sme začali rýchlym
výstupom do kopca. Dalo nám to zabrať.
Cesta sa však po niekoľkých metroch
zmiernila a vystúpili sme na lúky, kde sme
prvý raz zazreli náš cieľ - vysielač Diel. Tu
sme si urobili spoločnú fotografiu a lesíkom sme pokračovali na bývalý lyžiarsky
vlek v Bystrej.

Známa-neznáma
Čutkovská dolina

Bystrianska jaskyňa je sprístupnená v
celkovej dĺžke 580 m. Je to typ riečnej
jaskyne vytvorenej podzemným tokom
Bystrianky. Po celý rok je v nej stála teplota vzduchu +7 °C s relatívnou vlhkosťou 92 až 98 %. Prvýkrát bola provizórne
sprístupnená v rokoch 1938 - 1941, kedy
sa chodilo do nej od východu a svietilo
sa len s pomocou kahancov. Dnes tu samozrejme kahance nepotrebujete. Ako
skoro každá jaskyňa aj táto má svoje časti s romantickými názvami. V chodbách
možno vidieť, ako sa voda pohrávala s
horninou pri kolísajúcej hladine, pričom
kmitajúca voda vymývala vápenec do oblúčikov. K prednostiam jaskyne patrí i jej
bezbariérovosť. Nachádza sa tu len minimum schodov a práve preto si ju pochvaľujú i imobilní návštevníci. Nie sú v nej
veľké prevýšenia, ale skôr nižšie stropy, je
tiež výborným prírodným inhalatórium pri
liečbe chronických a alergických chorôb
dýchacích orgánov. Návštevníci tu môžu
sledovať netopiere ukladajúce sa na zimný spánok. Orientačne tu je okolo 580 ks
netopierov. Môžete tu vidieť najviac rozšíreného podkovára malého, okrem neho i
netopiera obyčajného a netopiera fúzatého.
Možno povedať, že dokopy ich tu žije okolo 7 druhov. Po prehliadke jaskyne, teda už
len časť turistov, pokračovala po zelenej
značke pekným skoro infarktovým stupáčikom k vrcholovej stanici lanovky SKI
CENTRA Mýto pod Ďumbierom.

Náš turistický oddiel 9. apríla t. r. usporiadal túru v pohorí Veľkej Fatry: Známaneznáma Čutkovská dolina.
Krásu doliny od Koliby u dobrého pastiera začalo spoznávať 20 turistov. Asi po
1 km sa nám ukázala prvá atrakcia – obnovená Čutkovská priehrada. Ryby v nej
sme si nestihli všimnúť, lebo sme museli
dobiehať prvú skupinu. Ďalšou zastávkou
bol travertín Červená skala. Asi po 3 km
chôdze sme prišli k prvej odbočke z hlavnej trasy. Potom 15 minút strmo hore po
upravenom chodníku sme sa dostali k 24
m vysokému Jeleniemu vodopádu. Bol to
pekný vodopád, ale s malým množstvom

vody. Po krátkej prestávke pod ním sme
zostúpili dole do doliny. Pri chate pod Kozím sme odbočili na ďalšiu odbočku do
Jamišnej doliny, kde nás čakali dva krásne
vodopády. Nižný Pálenický vodopád a Vyšný Pálenický vodopád. S týmto názvom
sú i na mapách. Teraz ich volajú aj Jamišné
vodopády. Prvý bol vysoký 12 m a druhý 6
m. Po krátkej foto pauze sme sa vrátili dolu

do doliny a pokračovali ďalej. Po 30 minútach sme znovu odbočili a prišli sme k
Tiesňave za dierou. Je to 50 m dlhý kaňon,
ktorý sa stal domovom vzácnych machov a
papradí. Pokochali sme sa týmto čarovným
miestom a vrátili sa do doliny. Tu sme už
začali stúpať lesnou cestou do sedla pod
Vtáčnikom. Z lúk s kvitnúcimi šafranmi sa
nám otvorili výhľady na okolie - Šíp, Tlstá
hora, Vtáčnik, Chabzdová, Šiprúnske sedlá
a časť Nízkych Tatier. Tu sme sa rozdelili
na dve skupiny. Prvá išla cez Vlkolínske
lúky. Druhá sa vybrala na vrchol Malinné.
Tu sa nám otvorili ďalšie výhľady na Veľký Rozsutec, Hrdoš, Veľký Choč, Západné
Tatry a Liptovskú Maru.

Pieninský národný
park - Červený Kláštor
(5. - 8. 5. 2017)

Plánovaná viacdňová turistika a cykloturistika sa uskutočnila za účasti 11 členov
KST Lučatín. Začali sme 5. mája v popoludňajších hodinách, kedy sme vyrazili
z Lučatína aj s nákladom 11 bicyklov s
cieľom Pieninský národný park - Červený
Kláštor, kde sme mali objednané turistické
ubytovanie v centre obce Červený Kláštor
(465 m n.m) na brehu rieky Dunajca.
Prvý deň po pestrých raňajkách, ktoré
pripravovali každé ráno naše turistky, zatiaľ čo chlapi turisti pripravili bicykle, sme
vyrazili zo strediska Červený Kláštor cez
Haligovce - tu sme si dali krátku prestávku na prezretie Goralského dvora (starodávne stroje, koče, a rôzne pomôcky pre
roľníkov) - sme pokračovali cez Lesnícke
sedlo. Opäť sme si dali krátku prestávku a
pokochali sa vo vyhliadke krásnej prírody,
tiež sme mali možnosť vidieť lúky posiate
žltými prvosienkami a pre nás mimoriadne
zaujímavými modrými horcami (naši fotografi si prišli na svoje - bolo čo fotiť).
(Pokračovanie na 9. strane)
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(Dokončenie z 8. strany)
Z Lesníckeho sedla sme to pustili dolu
kopcom na plné obrátky, až sme dorazili
do rázovitej goralskej obce Lesnice, pri
chutnom obede sme mali možnosť vypočuť si živú goralskú hudbu a veru sa nám
ani nechcelo ísť ďalej. Ale čas aj vedúca
boli neúprosní, tak sme sa vydali krásnym
poľským cyklistickým chodníkom do prihraničného kúpeľného mesta Szczawnica,
susediace so Slovenskom. Kúzlo kúpeľnej
architektúry z devätnásteho storočia sme
si vychutnali a neobišli sme ani známe nákupné trhy.
Späť sme sa vracali s pohodlnou cestou
- náučným chodníkom s červeným značkovaním, Prielomom Dunajca dlhom 9 km,
pričom sme mali možnosť sledovať plte šikovne manévrované pltníkmi v goralských
klobúkoch. Cesta prielomom sa mnohokrát
zatočila kopírujúc tvar meandrov zakles-

l

ninskú lávku do poľskej dediny Sromowce Niźne. Na turistickom priechode cítiť
uvoľnenú atmosféru pohraničného režimu
a voľný pobyt osôb v EÚ. Sledujúc žlté
značky mierime k dolnému koncu obce.
Neustály výhľad na Tri koruny nás láka k
rýchlemu výstupu, žiaľ pri výstupe prišla
aj hmla a výhľady, na ktoré sme sa tešili,
neboli, ale zážitky z výstupu máme určite
všetci.

Kordíky - Harmanecká jaskyňa - Harmanec

Akciu do Harmaneckej jaskyne KST
Lučatín naplánoval na 21. mája. My sme
sa však rozhodli preskúmať a prejsť širšie
okolie Kremnického pohoria. Turistická
akcia sa začala v obci Kordíky a skončila
až v Harmanci. Obec Harmanec je známa predovšetkým svojou jaskyňou. K nej

Cyklistický chodník na poľskej strane do kúpeľného mesta Sczcawnica.

nutých medzi strmými skalnatými svahmi.
V oblúku jedného meandra sme obdivovali
legendami opradené skalné veže Sedem
mníchov. Azda najkrajšou prírodnou scenériou sa vyznačuje meander pred vyústením Lesníckeho potoka, dominuje mu
vysoké štíhle bralo Sokolica (747 m n. m)
na poľskej strane.
Na druhý deň sme mali naplánovanú
cyklistickú túru do susedného Poľska s
návštevou hradov Czorsztyn a Niedzica
a plavbu loďou po Czorsztynskom jazere. Pre poľských lodníkov nebol žiaden
problém preplaviť v samostatnej loďke aj
11 našich bicyklov. Po prehliadke hradov
sme sa vrátili okruhom po 30-kilometrovej
túre späť do Červeného kláštora a deň sme
zavŕšili návštevou múzea Červený kláštor.
Náš tretí deň sme nechali bicykle odpočívať a vybrali sme sa na pešiu túru opäť
na poľskú stranu. O červeni kláštorských
striech sa čoskoro presvedčíme z výšky
hôr. Preto rýchlo prechádzame cez Pie-
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sa viaže jedna kuriozita - ide o najťažšie
prístupnú jaskyňu na Slovensku. Ku vchodu totiž prídete po hodine chôdze po 1 420
metrov dlhom náučnom chodníku a musíte
prekonať výškový rozdiel 260 metrov. My
sme sa však vyhli tomuto stúpaniu, nakoľko sme si vybrali cestu z opačnej strany - z
Kordík.

Na Kordíky sme sa vyviezli autobusom o 8.00 hod., spolu 6 turistov, z toho
4 členovia KST Lučatín. Naša teta Elenka
hneď na úvod nás požiadala, aby sme vykonali návštevu u jej priateľky Marienky
s manželom Stankom Tomášom, ktorí žijú
na Kordíkoch vo veľmi peknej chalúpke.
Naša turistická značka nás viedla okolo,
tak sme neodmietli. A veru, mali sme čo
pozerať. Nádherne upravená záhrada, práve rozkvitnutá skalka, skleník plný priesad
paradajok. Ujo Stanko nás ponúkol špecialitou tety Marienky - brezovým vínom.
Vraj lieči kĺby, no asi áno, lebo ujo behal
ako mladík, hoci je už päť rokov sedemdesiatnik. Po krátkej prestávke sme vyrazili modrou značkou smerom na Ištvánku
po štrkovej lesnej ceste. Tu sa chodník
rozdeľuje - buď ďalej po modrej smerom
na Vápenicu, alebo po žltej sa môžeme
dostať na hrebeň Kremnického pohoria a
tam na chodník s názvom - Cesta hrdinov
SNP. Tu sme odbočili zo štrkovej cesty na
dobre značený chodník, ktorý sa tiahne
zväčša listnatým lesom a výškové rozdiely
po vyšplhaní sa na Kotolnicu nie sú v podstate žiadne. Skalná vyhliadka Kotolnica
sa nachádza na obcou Dolný Harmanec.
Výhľady z nej sú úchvatné. Vidieť známe
kopce na okolí - Japeň, Kelnerová, Krížna,
Panský diel, Hrádok, bývalú stanicu lanovky nad Tureckou... prosto - široké okolie.
Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 m na severnom svahu
vrchu Kotolnica. Celková dĺžka jaskyne je
3 123 m, z toho pre verejnosť je sprístupnená prehliadková trasa s dĺžkou 1 020 m.
Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje
od 5,8° do 6,4°C. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Pukliny sa rozširovali
činnosťou vody a neskôr sa pretvorili rúcaním a odrobovaním skál, hlavne na križovatkách. Tak vynikli rozsiahlejšie siene
a dómy. Nadložie jaskyne je tvorené z čistého vápenca a práve vďaka nemu prirástol
Harmaneckej jaskyni názov Biela jaskyňa.
V jaskyni sme prekonali 1 400 schodov,
raz sme boli hore, raz dole. Nachádza sa
tu zlatá rybka, ktorá vám splní vaše tajné
želanie. Prehliadka trvala necelú hodinu.
KST Lučatín
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Prvý futbalový klub ŠK Slávia
Lučatín vznikol pred 85 rokmi
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V rokoch 1930-32 minulého storočia sa začali po dedinách zakladať prvé organizované futbalové kluby. U
nás v Lučatíne sa tak stalo 4. júna 1932, kedy vznikol futbalový klub ŠK Slávia Lučatín, vtedy ešte pod ochranou
ŠK Šalková. Za prvého predsedu bol zvolený Július Gregor, jednateľom klubu sa stal Jozef Berec a hospodárom
Adolf Muránsky. ŠK organizoval pravidelné výborové
schôdze, mal svoju klubovú pečiatku a (v začiatkoch)
požičané dresy zo Šalkovej.
Jedna z najstarších zachovaných fotografií priekopníkov futbalu v Lučatíne z 8. mája 1938 na ihrisku v Kostiviarskej. Horný rad zľava: Jozef Stanko, Ján Burin, Jozef
Svetlík, Jozef Muránsky. Dolný rad zľava: Jozef Fraňo,
brankár Jozef Dvorský, Mikloš Mikolaj, Július Muránsky,
Ján Karaska a Jozef Doboš.
Foto: archív J. Šutku

Naši futbalisti
skončili na konečnom 3. mieste
V soboru 17. júna
naše mužstvo odohralo
posledný majstrovský zápas v sezónne 2016/2017
s Harmancom. Rozlúčilo
sa gólovými hodmi a víťazstvom 8:2.
V súťaži sme sa umiestnili na konečnom treťom mieste.

Po prvotnom pláne, ktorý bol návrat do
I. triedy, sa náš plán nepodarilo zrealizovať. Je tretie miesto v súťaží úspech alebo neúspech? Podľa môjho usúdenia je to
reálny stav v mužstve.
Aké zmeny treba v mužstve urobiť, aby
postup do I. triedy bol reálny? V prvom
rade posilniť mužstvo posilami a v druhom rade zmeniť prístup hráčov k trénin-

govému procesu. Nie je možné, aby na
tréning prichádzalo iba pár chlapcov a
stále tých istých. Som si vedomý, že v
dnešnej dobe je zamestnanie na prvom
mieste, ale raz do týždňa, myslím si, čas
na tréning sa dá zariadiť. Dúfam, že tieto
hore uvedené zmeny sa nám podarí zrealizovať.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým
hráčom, ale najmä ľudom, bez ktorých by
futbal v Lučatíne v súčasnosti nefungoval.
Predovšetkým manželom Sedliakovcom,
Fúdorovcom, M. Sedliakovi, P. Hraškovi,
ktorí sa starajú o trávnik ihriska, R. Riečanovi, ktorý pripravuje v penzióne Grajciar
občerstvenie pre hráčov po zápasoch na
súperových ihriskách. Ďalej chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí nám finančne

pomohli a to prostredníctvom poskytnutia
dvoch percent z daní.
V súčasnosti pripravujeme tradičný futbalový turnaj memoriál M. Chovana, jeho
pravdepodobný termín je 8. júl t. r.
Po športovej akcii pre seniorov, ktorú
sme realizovali v našom areáli, sme konštrukciu zo stanu nechali zmontovanú pre
ďalšie podujatia. Bohužiaľ, už na druhý
deň sme našli niektoré rúrky konštrukcie zdeformované. Preto chcem požiadať
všetkých, ktorí navštevujú športový areál,
hlavne deti, aby si uvedomili, že tento slúži
všetkým a nie len im, aby ho neničili. V
opačnom prípade ho budeme musieť uzamykať.
Peter Loučka,
predseda FK Mladosť Lučatín

Ján Šutka: Tak začínali (roky 1997/98)

Nevydarená jarná časť súťaže

Súťažný ročník 1997/1998 začali futbalisti Lučatína turnajom „Memoriál Miroslava Chovana“
na domácom ihrisku v Lučatíne. Po prehrách 1:4
so Slovenskou Ľupčou a 1:3 s Hiadľom skončili
v turnaji na poslednom mieste.

Neoslnili a podobne odohrali aj zápasy na turnajoch
v Podkoniciach a v Nemeckej.
V majstrovských zápasoch jesennej časti II. triedy hrali
Lučatínčania so striedavými úspechmi a v tabuľke skončili
na šiestom mieste. V príprave na jarnú časť odohrali deväť
prípravných zápasov a absolvovali aj sústredenie v Tajove.
Jarnú časť súťaže však nezvládli. Súperi ich prevýšili a v
tabuľke Lučatín skončili až na jedenástom mieste, len jeden
bod pred poslednou Michalovou.

Zo zápasu s prvoligových ženských klubov Rimavská Sobota - Dolný Kubín
0:3, v prestávke turnaja v Lučatíne.
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Bodka na záver
Život beží ako prázdniny. Najskôr pomaly a potom stále rýchlejšie.
Z knihy J. Kasu: Vždy som bol svoj

