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Príhovor
Vážení spoluobčania,
rok prešiel ako voda a opäť je tu čas
prázdnin a dovoleniek. Jar dozrela do
leta, kvety a stromy do plodov a vy,
milí mladí priatelia, niektorí si sadnete
do stredoškolských lavíc, prváčikovia
do nových školských lavíc, iní zasa
opustia lavice našej školy. A budú už
len spomínať na panie učiteľky, ktoré
ich naučili písať, čítať, rátať a pozerať
sa na svet už inými, zvedavejšími očami. Škola, kde ste tvorili jej štvorročnú
históriu, sa pre vás stane minulosťou.
Preto je dobré myslieť aj na to, že za
všetko, čo máme, sa máme aj niekomu
poďakovať. V prvom rade sa chcem
poďakovať tým rodičom, ktorí svoje
deti zapísali do našej školy v rodnej
obci, čím nám ju pomáhajú udržať
a tiež aj žiakom, že radi do nej chodia,
čím šíria jej dobré meno a pestujú si
zároveň aj vzťah k obci. Taktiež chcem
vyjadriť vďaku nášmu pedagogickému
personálu a nepedagogickým zamestnancom za ich obetavú prácu.
Vážim si celospoločenské aktivity
všetkých občanov a združení, zvlášť
sa chcem poďakovať aj tým, ktorí sa
podieľali na vybudovaní chodníka popri Hrone a malej pláži pri Bukovienke. Ďakujem aj našim futbalistom za
dobrú reprezentáciu našej obce, ako
aj za postup do vyššej súťaže. Tiež za
starostlivosť a údržbu ihriska, ktoré
využil aj vrtuľník Ministerstva vnútra
SR na pristátie a odlet predsedu Vlády
SR, ktorý sa zúčastnil osláv na Kališti.
Členovia jeho oficiálneho sprievodu
pritom obdivovali naše ihrisko so slovami, že v okolí Bratislavy na takýchto
ihriskách nehrajú ani mužstvá III. ligy,
na čo môžeme byť len hrdí.
Záverom chcem oprášiť jednu ľudovú múdrosť: „Dobrého veľa nebýva...“,
ktorá potvrdzuje neustálu potrebu hľadania, dávania, rozvíjania dobra ako
ľudskej vlastnosti, citu alebo osvojenia si potreby dobrých medziľudských
vzťahov. Dobrý skutok nestojí milióny,
nepotrebuje štátnu podporu, ani väčšinový parlamentný súhlas. Potrebuje
len chápavé srdce a zdravý rozum.
Prajem vám príjemné prežitie prázdnin a šťastný návrat z dovoleniek.
Marián Píši, starosta obce

a do
zdarm

každej

ZVESTI

Na 7. ročníku Lučatínskej 11 sa celkovo
zúčastnilo 589 bežcov

Skvelá reklama pre obec a našich
ochotných spoluobčanov
V sobotu 30. júna 2018 sa v našej
obci konal už 7. ročník populárneho
behu Lučatínska 11. Tento rok sme
už preteky neorganizovali v sérii
Marathontour BB, ale samostatne.
Podujatie už tradične usporiadalo
občianske združenie z Lučatína
Zdravie v pohybe, spoločne s Trian
ŠK UMB a obcou Lučatín.

Ako každoročne sa podujatia zúčastňuje aj naše spriaznené Občianske združenie

Svetielko nádeje - centrum pomoci detskej
onkológie. Svetielko nádeje si na našej akcii vyzbieralo skoro 200 eur, plus náš dar z
výťažku Lučatínskej 11 bol tento rok Svetielku 200 eur, takže Svetielko nádeje si z
Lučatína odnieslo rovných 400 eur. Aj takýmto spôsobom pomáhame deťom, ktoré
behať na našom podujatí nemôžu.
Tento rok bola organizácia náročnejšia, lebo sme si museli sami zabezpečiť
uzavretie ulíc, ako aj občerstvenie v Slov.
Ľupči.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

Splnenie všetkých zámerov stojí na financiách
V poradí 25. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Lučatín (OZ) sa
uskutočnilo 11. júna t.r. Prítomní
boli všetci poslanci (D. Lichá,
J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan,
M. Vojník) a kontrolór obce
Ing. Miloš Strmeň. Podľa zápisnice
OZ skonštatovalo, že prijaté
úlohy z predchádzajúceho
24. zasadnutia sa plnia priebežne.
OZ zároveň jednomyseľne schválilo
plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lučatín na
2. polrok 2018.

Dôležitou témou v rámci informácií
podaných poslancom zo strany starostu obce Mariána Píšiho bolo dlhodobé
riešenie medziľudských vzťahov dvoch
rodín na dolnom konci dediny, ktorými
sa už zaoberala aj poriadková komisia
OZ. Starosta zároveň informoval o prijatí
žiadosti o výmenu asfaltového koberca
v Kutine, podpísanej 52 občanmi tejto
časti obce. Vyjadrenie sa k tejto otázke,
ako aj k ďalším, ktoré boli predmetom
rozpravy OZ, bolo zistenie finančných
možností, s ktorými obec môže disponovať. To sa týka napr. aj požiadavky na riešenie záchytu povrchovej vody na Záhu-

mní, spoluúčasti obce na archeologickom
prieskume, ktorý by mohol prepisovať
históriu celého okolia. Taktiež výstavby
multifunkčného ihriska i dostavby miestnych chodníkov.
OZ sa zaoberalo aj akciami, ktorými
v najbližšom čase bude žiť celý Lučatín
- najmä tradičným behom „Lučatínska
11“, ako i pripravovaným Dňom obce,
ktorý sa uskutoční 18. augusta t.r. Obec
plánuje osloviť všetky aktívne organizácie, aby sa zapojili jednak do súťaže,
konanej v rámci programu Dňa obce, ale
aj zvládnutia celej organizácie tohto významného podujatia.

11. Preteky vyhral v novom
traťovom rekorde Patrik
Vyšňovský z klubu MBO
Strážske, pred triatlonistom
z Banskej Bystrice Petrom
Štillom a tretím v poradí atlétom Banskobystričanom Romanom
Vajsom. V ženskej kategórii vyhrala Lucia
Pivarčiová z Levíc, pred Ivetou Furákovou
z klubu Svetielko nádeje a treťou domácou
pretekárkou Zdravie v pohybe Lučatín Nikolou Berčíkovou. V štafetách dominovali pretekári triatlonového klubu Trian ŠK
UMB, ktorí vyhrali všetky tri kategórie štafiet. Hasiči zo Slovenskej Ľupče aj tento rok
osviežovali pretekárov studenou sprchou z
hasičského auta priamo na námestí v Slovenskej Ľupči.
Na našom ihrisku si mohli účastníci
podujatia ako aj návštevníci pochutiť na
poľovníckom guľáši z dielne lučatínskych
poľovníkov, tiež si mohli zakúpiť včelie
produkty od miestnych včelárov.
Veľké poďakovanie patrí obyvateľom
našej obce, bez ktorých by sa toto podujatie nemohlo konať, rodinám Loučkovcom,

Plžíkovcom, „Graciarovcom“, Fúdorovcom, Paločkovcom, Virágovcom, Lydke
Chovanovej, Dade Rolincovej + Rudovi,
Foltanyovcom, veľká pomoc prišla od Michala Sedliaka, Filipa Vojníka, Kaji Majerovej, Petra Svetlíka, Mira Kuricu, Patrika
Loučku a samozrejme, od partnerov podujatia - firmy Imunoglukán, Petra Mikušinca, Trianu ŠK UMB, obce Lučatín a mesta
Banská Bystrica. Robíme skvelú reklamu
našej obci široko-ďaleko, veď najvzdialenejší pretekár bol Lecourtois Lopez Federico z ďalekého Mexika. Behu sa zúčastnil aj
nevidomý Pavol Kéri z Liptovského Mikuláša so svojím navádzačom.
Na pretekoch sa spotrebovalo viac ako
650 porcií cestovín, vyše 80 kg banánov,
60 kg jabĺk, 80 kg melónov, vypilo sa vyše
300 litrov iontového nápoja a rozdalo 630
ks pamätných medailí.
Vďaka vám milí spoluobčania za povzbudzovanie na trati a trpezlivosti pri uzatvorenej doprave v našej obci. Už teraz sa
tešíme na 8. ročník Lučatínskej 11, ktorý
sa uskutočni v sobotu 22. júna 2019.
Marek Vojník, organizátor podujatia

Skvelá reklama...
(Dokončenie z 1. strany)
O fantastické cestoviny, ktorých bolo
viac ako 700 porcií, sa už tradične postarali „Grajciarovci“, pripravovali ich už deň
pred podujatím, pretože príprava trvala až
do piatkových neskorých nočných hodín v
penzióne Grajciar. Podujatie prvýkrát komentoval „guru“ športových komentátorov
Nitrančan Vlado Barón, a bol skvelý! Podujatia sa celkovo zúčastnilo 589 bežcov,
vrátane detí a štafiet, ktorých bolo tento rok
rekordných 90! Pohľad na zaplnené parkovisko svedčil o vysokej návšteve nášho
podujatia.
O 9:25 hod. vyštartovali na svoju trať
v dĺžke 50 m malí chrústi vo veku
do 3 rokov, o 9:30 nasledoval
štart detí - drobcov 3-6-ročných
na trati 300 m, čo meria okruh
nášho futbalového ihriska. Hneď
po nich sa vydali na štart mladší
a starší žiaci, ktorí absolvovali beh
ulicami našej obce na vzdialenosti
1 400, resp. 2 800 m. Radosť bola pozerať
sa na lučatínske deti ako aj dospelých, ktorí
si prišli zašportovať na našom domácom
podujatí.
O 10:00 hod. štartovým výstrelom zástupcu OZ Svetielko nádeje vybehli na trať
7. ročníka bežci hlavného behu Lučatínskej
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Ako sme pracovali v druhom štvrťroku?
Jarnému upratovaniu

na železničnej stanci sme sa venovali vo
štvrtok 19. apríla. Zúčastnilo sa nás 17 seniorov, aj nečlenov nášho klubu. Všetkým
ďakujeme za čas venovaný tejto brigáde.

Májová vatra
v Lučatíne
Krásna obnovená tradícia májových
vatier prišla aj do našej obce. Na trase po
lučatínskych chodníkoch sme sa zúčastnili
aj my z nášho klubu a dokonca svojou
pomocou sme prispeli nielen brigádnicky, ale aj pomocou pri občerstvení na
tejto akcii. O spoluprácu nás požiadali
priaznivci vodnej a horskej turistiky (VHT).
Chutný guláš, opekanie špekáčikov, udené
ryby a rôzne slané a sladké chuťovky

lučatínskych žien… Podujatie sa ukončilo
vo večerných hodinách zapálením májovej
vatry za sprievodu fujary a spevu Janka P.
Myslím si, že táto vydarená spoločná akcia
sa v budúcnosti bude opakovať a zúčastní
sa na nej v Bukovienke omnoho viac priaznivcov VHT a seniorov.

Na “Seniorskú
opekačku”
   

sme nakúpili príslušné potraviny, čerstvý
chlebík - 15. júna. Juj, ako sa nám slinky
zbiehali pri spomienke na naše tradičné
opekačky v prírode. Zamenili sme jarnú
na letnú opekačku. Začali sme opekať na
veľkom tanieri, aby si naši dôchodcovia
nemuseli sami. Mohli teda počes opekania
viesť rozhovory a vymienať si názory.
Janko Uhrík porcoval špekáčiky, slaninku

a cibulku so šalátikom, ktorý nám doniesla
naša pestovateľka. Po uvítaní a prípitku
sme si pochutnali na opekačkách, potom
prišla kávička a niečo od našich členiek
a členov v podobe slaného a sladkého.
Zhodli sme sa aj pri speve, náš spevokol
exeloval a veselosť a dobrá nálada nás
neopustli. Privítali sme aj našich hostí starostu Mariána Píšiho a predsedničku
kultúrnej komisie Danku Lichú. Ďakujeme
za ich účasť na našej akcii. Počasie nám
prialo a rozchádzali sme sa vo večerných
hodinách. S predsavzatím, že sa znovu
stretneme na našich akciách aspoň v takom
množstve, ako v tento deň.
Ďakujem našim členov za odvedenú prácu na opekačke, za ich ochotu a snahu ísť
v ústrety všetkým našim členov klubu Lúčina.
Zorka Senková,
predsedníčka klubu seniorov Lúčina

Zájazd do Topoľočianok - tri v jednom

Po roku sme sa znova
stretli na poznávacom zájazde
s priaznivcami hradov a zámkov
na Slovensku. Naplánovali sme si
zubriu zvernicu, vinárske závody,
návštevu zámočku - a to všetko
v Topľčiankach.

Nasjkôr sme absolvovali
návštevu zubrov. Zúčastnili
sme sa ich kŕmenia a dozvedeli sme sa o celom rodokmeni a
výmene zubrov s okolitými krajinami,
aby sa im obnovila krv. Videli sme od
toho najstaršieho 22-ročného jedinca, až
po najmenšieho dvoj-týždňového. Boli
veľmi milé. Druhá návšteva smerovala
do Vinárskych závodov Topoľčianky, kde
sme mali prehliadku po kompletnom vybavení závodu, cez pivnice, pôvodné sudy,
vínotéky, až po obrovské súčastné nerezové tanky na výrobu vína. Kto chcel,
mohol aj degustovať zo štyroch druhov

veľmi kvalitných vín, ktoré sme si mohli
i kúpiť v kamennej predajni v areáli
závodov. Tretia naša návšteva bola v
Topoľčianskom zámočku, ktorý veľmi
často, a najmä v lete, navštevoval
aj T. G. Masaryk. Nachádza sa tam
aj jeho pôvodná pracovňa a mnoho
iných artefaktov. Škoda, že sme
si ich nemohli pofotiť. Nádherný a
osviežujúci v letnej horúčave bol aj park

plný cudzokrajných stromov a rastlín.
Verím, že každý účastník zájazdu (bolo
nás do 40) si z výletu odniesol niečo pekné, ale najmä zážitky, ktoré nám nikto
nevezme. Ďakujem za podporu seniorom z
Lučatína a obecnému úradu.
Dana Lichá
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Desať mesiacov usilovnej práce
V septembri sme privítali nových prvákov, ktorí medzi nás zapadli ako puzzle. Dostali nové šlabikáre, z ktorých sa
na nich usmieval kamarát HUPS a ten ich
sprevádzal počas celého roka. Občas im
povystrájal nejaké tie šibalstvá, ale naši
prváci sa nedali zaskočiť a všetko zvládli.
Aj s matematikou sa skamarátili a čísla ich
poslúchali, akoby k nim patrili odjakživa.
V októbri sme usilovne maľovali výtvarné diela na jesenný deň a pripravovali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
S ním sme potom vystúpili v kultúrnom
dome.
November nás trošku potrápil, bola u
nás na návšteve pani chrípka, ale porazili
sme ju a mohli sme sa pripraviť na Halloween party. Tá bola super. Zamaskovali
sme sa na kadejaké príšery, ktoré ani vlastné mamy nepoznali a vyšantili sme sa pri
tancovačke. Pochutnávali sme si na dobročakalo polročné vysvedčenie. Aj toho sme
tách, čo sme priniesli a ani sa nám nechcesa napokon koncom januára dočkali. A že
lo ísť domov.
nebolo zlé, o tom svedčia naše zadočky...
V decembri sme sa už tešili na
nikto nemál „klobásy.“
Vianoce a usilovne trénovali na
vianočnú besiedku. Učili
sme sa recitovať básne
Je to tu! Koniec makačky, koniec skúšačiek,
a spievať krásne peskoniec bifľovaniu, koniec písomiek...jedoducho
ničky, aby sme najkrajkoniec školského roka. Desať mesiacov ubehlo
šie sviatky v roku privíako voda a opäť sme sa ocitli pred letnou
tali tak, ako sa patrí. A
bránou, ktorá je otvorená dokorán a nás čakajú
nové prázdninové zážitky a dobrodružstvá.
aj napriek tomu, že sme
Veľmi sa na ne tešíme a nevieme sa dočkať. Ale
toho mali veľa, stihli
pozor! Tých desať mesiacov, to nebolo len tak.
sme si odskočiť do
Usilovne sme pracovali, písali, čítali a počítali, a
nielen to. Pripravovali sme program na besiedĽubietovej na taky, rôzne výrobky a mali sme rôzne zaujímavé
nečné predstavenie,
akcie. A nebolo toho málo.
ktoré sa nám veľmi
páčilo. S programom sme vystúpili
tesne pred Vianocami a
Vo
už nám neostalo nič iné,
februári sme
sa pohrali s angličtilen čakať. Nakoniec sme sa dočkali a zim- nou. Pani učiteľka Vanda nám púšťala zané prázdniny predsa len prišli. A hoci pani ujímavé videá, pri ktorých sme sa zabavili,
Zima snehom šetrila, aj tak sme si ich uži- ale aj sa veľa naučili. Spoznali sme veľa
li. Preleteli rýchlo ako vždy a opäť sme sa nových slovíčok, naučili sme sa tvoriť vety
ocitli vo víre učenia a skúšania, pretože nás aj otázky, ktoré tvoria základ a snáď, keď

sa ocitneme niekde v zahraničí, budeme sa
vedieť dohovoriť. Aspoň trošku. Približne
v polovici miesiaca sme mali karneval spolu so škôlkármi. Mali sme krásne masky
od výmyslu sveta a vôbec sa nedalo určiť,
ktorá z nich je najkrajšia. Napokon zvíťazili všetci. Dôležitá je predsa radosť a naša
spokojnosť. Spolu s pani učiteľkou sme
sa vybrali po stopách svätého Valentína a dozvedeli sme sa, kto to vlastne
bol, čo robil, ako žil a prečo vlastne
oslavujeme tento sviatok. A aby toho
nebolo málo, boli sme aj na zimnej
turistickej vychádzke v Hiadli. Prechádzka po zasneženej krajine bola
krásna a všetci (aj škôlkári) ju zvládli.
Po jarných prázdninách v marci nás
pozvali na cirkusové predstavenie
Máša a medveď, a to sme si samozrejme nenechali ujsť. Bola zábava. Keďže marec je Mesiacom knihy, počas neho
sme veľa čítali a veľa sa rozprávali. Každý
čítal svoju obľúbenú knihu a o nej potom
porozprával ostatným. Koncom mesiaca
sa v obci oslavuje oslobodenie a skončenie
druhej svetovej vojny, tak aj my sme prispeli svojou troškou a pripravili sme krátke
vystúpenie, s ktorým sme sa prezentovali
pred obecným úradom. Posledný týždeň v
mesiaci k nám na návštevu chodili budúci
prváci, ktorých pani učiteľka Katka skúšala a testovala a ktorí sa do školy veľmi
tešia.
V apríli, keďže sa blížila Veľká noc, rozprávali sme sa o veľkonočných tradíciách,
ktoré ľudia zachovávajú nielen u nás, ale aj
v iných krajinách. Aj tu sme sa dozvedeli
veľa zaujímavých vecí a aj to, že v každej
krajine tento sviatok oslavujú trochu inak.
Po veľkonočných prázdninách sme sa pripravovali na súťaž „Jarné prebúdzanie“, na
ktorú nás pozvali do ZŠ Hiadeľ.
(Pokračovanie na 5. strane)
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(Dokončenie zo 4. strany)
Tam sme predviedli svoje recitačné
zručnosti a patrili sme medzi najlepších
recitátorov. Jeden týždeň sme sa hrali na
vodičov, cyklistov, chodcov...proste účastníkov cestnej premávky a zopakovali sme
všetky pravidlá, zákazy, príkazy a obmedzenia, ktoré na nás striehnu vždy, keď sa
preháňame po ceste peši, na trojkolke, či
na bicykli.
26. apríla sme mali v škole zaujímavú

návštevu. Prišli veľmi milé tety, ktoré nám
porozprávali veľa zaujímavých vecí o odpade a o tom, ako ho treba triediť, aby naša
planéta ešte pár miliárd rôčkov vydržala.
Pretože ak tak robiť nebudeme, môže sa
stať, že to jednoducho zabalí a my potom
budeme mať obrovské problémy. Aj sme si
zasúťažili a dostali sme odmeny.
Máj sa niesol v znamení našich mamičiek, mamulienok, maminiek a veľmi usilovne sme pre ne pripravovali program.

Nacvičovali sme divadielko aj básničky, s
ktorými sme potom vystúpili v kultúrnom
dome. Veríme, že sa naše vystúpenie páčilo, pretože sme ho pripravovali s veľkou
láskou.
V tomto mesiaci nás čakala ešte jedna
zaujímavá udalosť. Boli sme na návšteve
v starej škole v Španej Doline, kde sme sa
učili písať na tabuľku, písať vtáčím perom
a namáčať ho do kalamára. Okrem toho
sme zakúsili, aké je to dostať trstenicou, či
kľačať na polienku. Nebola to teda žiadna
sranda... Okrem toho sme boli aj v banskom
múzeu. Tam sme sa dozvedeli ako sa ťažila
meď a aká to bola v minulosti veľmi ťažká
práca.
No a prišiel jún. Hneď na MDD sme si
spravili pekný výlet do ZŠ Hiadeľ, kde sme
súťažili v rôznych športových disciplínach.
V niektorých sa darilo viac, v iných menej,
ale dôležité bolo, že sme sa zabavili. Na
záver bola opekačka sem-tam pokvapkaná
nejakou dažďovou kvapkou. No nezmokli
sme. Dostali sme diplomy, sladké odmeny
a unavení, ale spokojní sme sa vrátili do
školičky. Posledná vec - vysvedčenie. Bolo
presne také, aké sme si zaslúžili A teraz už:
Hurá prázdniny!
ZŠ Lučatín

Deň našich lučatínskych detí
V nedeľu 3. júna 2018 sme plánovali
s Klubom priateľov prírody krásne
MDD v povodí rieky Hron na Hronskom
chodníku so športovými a kultúrnymi  aktivitami. Nakoľko počasie nám
nebolo kladne naklonené, tak sme celú
akciu premiestnili do priestorov
kultúrneho domu. Ďakujeme
MŠ a ZŠ za zapožičanie
športového náradia, ktoré
sme použili na vytvorenie
malej prekážkovej dráhy.
Túto dráhu absolvovali
všetky detičky a bolo
ich do 40. To bola prvá
disciplína.

Druhá disciplína bola pri
Elenke Oravcovej, ktorá pomáhala vymaľovávať obrázky a
skladať lodičky z papiera, ktoré si určite pustíme dole Hronom. Pri poslednom
stanovisku dostávali od Zdenky Slivkovej
hádanky o zvieratkách, ovocí a rôzne iné.
Po splnení všetkých úloh pani Zorka rozdala tombolové lístky, za pomoci Sandry
a Dianky sme skoro všetky deti pomaľovali a tak sme mali v sále supermana, piráta,
psíka a rôzne iné príšerky. Tombolu losoval Jóžin z bážin spolu s pirátom a určite
všetky deťúrence dostali malý darček, či
už hračku, knižku alebo športové náradie.
Pochutili sme si na občerstvení - chlieb
s masťou a cibuľou, sladkosti, nealko ná-

poje rôzneho druhu, ďakujeme aj za sladké balíčky pripravené kultúrnou komisiou. Poslanec obecného zastupiteľstvva
Radko ako jeden z mála podporil aj túto
akciu a doniesol nám špekačiky. Všetkým veľmi chutili, pretože ich s láskou
opekali
naši
aktivisti
z Hronského chodníka,
ktorí celý týždeň
dávali
chodník
do poriadku, aj
priestory v Bukovienke. Ďakujeme Janko-
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vi Kubišovi a pánovi profesorovi Julkovi
Kasovi.
Po výbornom občerstvení sme si spolu
zatancovali a myslím si, že sme prežili
veľmi pekné a zábavné popoludnie. Z plánovanej sumy na MDD sme podstatne
ušetrili, dostali sme sladkosti od firmy Baltaxia, s.r.o., Janka Mikulu - pohostinstvo
Lučatín, penzión Grajciar, Klub Lúčina,
kultúrna komisia, COOP Jednota. Týmto
sponzorom ďakujeme. A kde boli ostatní
členovia obecného zastupiteľstva? No nemali čas na naše deti.
Dana Lichá
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Naša materská škola absolvovala
za posledný štvrťrok niekoľko akcií
či už súťažného charakteru, ale
i zábavného, hudobného, výtvarného
a vzdelávacieho charakteru. V apríli
sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže
„Svet okolo nás“. Staršie deti maľovali
svet ako ho vidia svojimi očami, tie
najkrajšie práce ocenené v triednom
kole putovali ďalej do súťaže.
Aj tento rok sa deti potešili hudobnej súťaži „Jarné prebudenie“, keď sme spoločne
pripravili piesne a zaspievali ich s nadšením v Hiadli, kde sa zúčastnili viaceré
materské školy ako Brusno, Ľubietová, Hiadeľ. Ema Roskošová vystúpila s piesňou
„Po nábreží koník beží“ a Linda Bobáková
pieseň „Červený kácheľ,
biela pec“. Pridala sa i Miriam Lakomčíková, ktorá
nečakane zaspievala pieseň „Červené jabĺčko“.
Samozrejme, že ich neminula i odmena. O týždeň
neskôr sme putovali so všetkými deťmi na hudobno-recitačnú súťaž do
Slov.Ľupče „Malé talenty “. Dve šikovné
škôlkarky Ema Roskošová zarecitovala báseň „ Ranená breza“ a Linda Bobáková si
zopakovala spev piesne „Červený kácheľ,
biela pec“. Sme hrdé na naše dievčatá.

Koncom apríla

sme spoločne separovali odpad pod názvom Aktivity E- cycling. Deti sa zapojili
a zároveň naučili separovať a zopakovať si,
že papier sa dáva medzi papier, sklo medzi
sklo, plasty medzi plasty a svoje miesto
majú i kartóny a iný odpad. Každý odpadový materiál mal svoje miesto vo farebnom
koši. Potešili sme sa hrám, ktoré sme sa
zahrali a tiež farebným tričkám, pastelkám
a omaľovánkam. Hravou formou sme sa
naučili užitočné veci, ktoré sú potrebné pre
zdravší život. Mesiac sme ukončili brigádou
Iniciatívy rodičov, za čo veľmi pekne ďakujeme, hlavne rodičom, ktorí prišli potešiť
deti svojou prácou a prispeli ku skrášleniu
okolia budovy MŠ a ZŠ. Spravilo sa skutočne dosť práce, čo nám ukazuje školský

dvor materskej
a základnej školy.
Tešíme sa zasadeným stromom,
ktoré verím, že v budúcnosti
spravia chládok pre naše deti, ovocným
kríkom, zasadeným kvetom, vypílenému
orechu no celému pestrému areálu.
Ako po iné roky tak i tento v máji sme
pripravili s deťmi besiedku pre naše
mamičky, prababičky a staré mamy.
Deti vystúpili so svojimi básničkami pre
mamičky, pesničkami, moderným tancom
i dramatizáciou rozprávky. So srdiečka
vyrábali darčeky pre mamičku a pozdravy.
V tomto mesiaci sa nám podarilo
skontaktovať i s pánom Miroslavom
Majerom, ktorého sme pozvali do našej
materskej školy. Rozprávali sme sa s ním
o lese, o poľovačkách, zvieratách. Prezerali
sme si zaujímavú knihu a potešili sme sa s
poľovníckym psíkom Almou, ktorý bol pre
nás najväčším zážitkom.

Deň detí

oslavovali v Hiadli s našimi hiadlovskými škôlkarmi. Spoločne sme súťažili,
preskakovali sme prekážky, skákali sme vo
vreci, hádzali loptičkami do cieľa, kreslili sme si, no a samozrejme sme sa vyhrali

na škôlkárskych preliezkach a pochutili
si na dobrých špekačkách. S medailami
sme sa šťastne vrátili do škôlky. Ďakujeme
maminke Lukáška a Dávidka Majera za zabezpečenie darčekov pre deti do balíčkov
na MDD.

S prosociálnym príbehom a piesňou o Jonášovi: „Bol raz jeden Jonáš, neposlušný
Jonáš, hovorím ti kamarát, ty taký nebuď,
ty taká nebuď“, ktorý bol zameraný na
slušné správanie a ako majú deti počúvať
starších, sme sa poučili, že nebudeme takí
ako Jonáš. Počúvali a spievali sme s gitarou
s pánom Teremom a jeho kolegom, zahrali
sme sa rôzne nové súťaživé hry i loptové
hry, ktoré nás potešili a zaujali.

Na školský výlet

sme vybrali do Čierneho Balogu na
Čiernohronskú železničku. Cestovali sme
najprv autobusom a neskôr dvoma starými
otvorenými vláčikmi. Jedným sme sa odviezli na Dobroč, kde sme mali možnosť
vidieť život a hospodárske zvieratá v okolí
Čierneho Balogu, zahrali sme sa na preliezkách a vrátili sme sa späť. Druhý vláčik nás
odviezol do skanzenu Vydrovo, kde sme
mali čo pozerať.
Všetkým deťom prajem pekné a radostné prázdniny so svojimi rodičmi, kamarátmi a starými rodičmi.
Mgr. Monika Kobesová,
riaditeľka MŠ Lučatín
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

Hajnáčka - Ragáč Zaboda
Náš turistický oddiel (KST Lučatín)
18. marca t.r. usporiadal túru na
južnom Slovensku, v pohorí Cerová
vrchoviny, za účasti 13 turistov.
Začali sme v dedine Hajnáčka. Hneď
od začiatku sa nám otvorili pohľady
na tvarované bralá, ktoré pôvodne
vytvárali komíny sopiek. Z námestia obce sme sa vybrali po zelenej
značke, najskôr po asfaltke, potom
dubovým lesom na vrchol - Ragáč.
Kto si myslel, že tu bude rovina, bol na
omyle. Strmým stúpaním sme sa dostali
na vrchol jednej z najmladších sopiek na
Slovensku. Vrchol tvorí troskový kužeľ so
sopečnými bombami, troskami a útržkami lávy. Z brál na vrchole Ragáča sa nám
ponúkli výhľady na Hajnáčsky hradný
vrch a okolité svahy - Zaboda, Steblová
skala, Pohanský hrad. V diaľke sme videli takmer celú Cerovú vrchovinu, Poľanu
i Veporské vrchy. Pod vrcholovou skalou
nás zaujala zvláštna studňovitá jama, veľmi hlboká. Patrí medzi sopečný fenomén,
ktorý sa vyskytuje napríklad na sicílskej
Etne. Po preskúmaní vrcholu sme zišli
lesom k rázcestiu pod Deravým cerom.
Potom klesaním, neskôr stúpaním sme sa

dostali na miesto Pod Zabodou. Po krátkej obedňajšej prestávke nás čakal ďalší
vrchol - Zaboda. Po stúpaní cez bukovo-dubový les sme sa dostali k okrajom Zabody, ktoré tvoria strmé bralnaté svahy
s hrubými bazaltovými stĺpmi. Pomedzi
bralá sme sa vyšplhali na vrchol, pokochali sa skalnými útvarmi. Pokračovali sme
cerovým lesom na planinu Lapoš. Tu sa
nám otvorili výhľady na celé okolie Hajnáčky - Ragáč, Hajnáčsky hradný vrch, ale
i maďarskú časť Cerovej vrchoviny, až po
pohorie Matra. Cez lúky a lesné cesty sme
zišli popri cintoríne do dediny. Čakalo nás
posledné stúpanie na zrúcaninu hradu Hajnáčka. Starým hradným schodišťom, vysekaným priamo do čadičového podložia
sa ocitáme uprostred nepatrných zvyškov
niekdajšieho kráľovského hradu Hajnáčka. Pevnosť vznikla počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241-42. Pôvodne slúžil ako

útočisko. Neskôr, okolo polovice 15. stor.,
hrad dobudovali. V r. 1545 ho dobyli Turci
a rok ho okupovali. Na prelome 16. a 17.
stor. bol znovu opevnený ako dôležitá protiturecká pevnosť. Napriek tomu ho Turci
zasa nakrátko obsadili v r. 1645 a po ich
odchode bol nanovo opevnený. V r. 1703
hrad Hajnáčka vyhorel a odvtedy schátral
do súčasného stavu.
Dnes možno rozpoznať len ťažko
prístupnú najvyššiu časť s palácom a baštou tvaru podkovy. Zvyšné časti ruiny
dokonale splývajú s čadičovým bralom.
Z hradnej skaly máme nádherný takmer
kruhový výhľad na okolitú krajinu Cerovej vrchoviny i blízke Maďarsko, kde na
horizonte vidíme pohorie Cserhát a Mátru,
s najvyšším maďarským vrcholom Kékes.
Na východ od obce vidíme masív Ragáč
(Roháč). Panoramatický výhľad z ruín hradu uzatvára masív vrchu Pohanský hrad na
juhozápade. Zišli sme do dediny, autami
sme sa presunuli do vedľajšej dediny Šurice. Čakala nás ďalšia prírodná pamiatka
- čadicový sopúch - Soví hrad. Je zvyškom
výplne krátera bývalej sopky. Vonkajšie
vplyvy rozrušili obal sopečného krátera do
tej miery, že zanikol, ostala len jeho výplň
- dnešný Soví hrad. Pod 85 m vysokým
skalným bralom sme si urobil posledné
spoločné fotografie.

Kamenistou dolinou
V nedeľu 29. apríla sa náš turistický oddiel zúčastnil plánovanej
cyklotúry v najdlhšej doline vo
Veporských vrchoch - Kamenistou
dolinou.
Kamenistá dolina meria 25,6 km. Preteká
ňou Kamenistý potok, pramení pod Tlstým
javorom, tečie najprv na SZ, neskôr na SV
a nad Hroncom vteká do Čierneho Hrona.
Cyklotúru začalo 21 cyklistov v Hronci,
časť Svätý Ján. Celá trasa viedla po asfaltovej ceste. Popri opustených horárňach Kramniská, Endreska sme sa zastavili pri
vodnej nádrži Hrončok. Tajch slúžil v minulosti na splavovanie dreva Kamenistým
potokom. Od tajchu Hronček smerom na
Sihlu sme pri druhej odbočke doprava, popri opustenej koniarni, odbočili k vodopádu Spády. Tiahnúc sa proti prúdu Spádske-

ho potoka stále do kopca (asi 5 km), tiež po
asfaltovej ceste, sme sa dostali k čarovnému 15 m vysokému dvojstupňovému vodopádu Spády. Vodopád sa nachádza v lesoch
masívu Poľany, v nadmorskej výške 940 m
n.m. Jeho voda padá cez pôsobivý andezitový amfiteáter. Po krátkom oddychu sme
sa rýchlym zjazdom znova napojili do Kamenistej doliny. Obdivovali sme meandre
Kamenistého potoka i pozostatky Čiernohorskej lesnej železnice. Na bicykloch sme
dorazili do obce Sihla. Po doplnení síl sme
sa vrátili miernym klesaním Kamenistou
dolinou do Hronca.

Túra - Moštenica
Vo sviatočný deň 1. mája skupinka 14 turistov a 2 psov vyrazili za
poznaním do blízkeho okolia - do
Moštenice. Trasou nás sprevádzal
člen nášho oddielu a rodák z obce
Peter Heyduk. Na akciu sa dokonale
pripravil najmä preto, že túra viedla neznačkovanými chodníkmi. Celú
trasu si vopred prešiel sám.
Začali sme na námestí a cestičkou popri
kostole sme sa dostali na rozhranie území
Moštenica - Hiadeľ - Lučatín a ďalej sme
vystúpili na Hradisko. Prvé skutočné osídlenie tejto oblasti bolo v roku 1200 p.n.l.
ľuďmi Lužickej kultúry. Archeologické
nálezy dokazujú, že žili na kopci Hradisko.
Po krátkom oddychu sme sa presunuli na
tzv. Letisko, odkiaľ sme pokračovali krásnou alejovou cestičkou až do sedla Zubová.
Tam sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna
sa pustila smerom k Moštenickej Kyslej,
druhá 7-členná so psom Jerrym pokračovala cez sedlo Zubová do sedla Hadlanka
a odtiaľ smerom na Kečku. Všetky miesta
nám náš sprievodca dokonale pomenoval,
pospomínal na časy strávené v rodnej dedinke, na spôsob života z čias minulých.
Postupne sme sa presunuli pod Hrivkov,
kde sme sa patrične občerstvili - postaral
sa o to najmä náš sprievodca tak, ako bolo
vždy v Moštenici zvykom. Na 1. mája sa
opekala slanina, my preto, že sme mali ešte
dlhú cestu pred sebou a bol pokročilý čas,
upustili sme od opekania, ale gurmánska
slaninka padla dobre všetkým.
(Pokračovanie na 8. strane)
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(Dokončenie zo 7. strany)
V kombinácii s nazbieraným medvedím cesnakom by nám ju mohli závidieť
aj najväčší labužníci. Pokračovali sme sedlom Prehnutá (to sme už v Starohorských
vrchoch) na najdlhší kopec - Vlačuhovo
(niečo cez 1000 m n.m.) - úžasné krásne
miesto, ktoré nám ponúklo výhľady na
masív Nízkych Tatier - Kozí chrbát, Prašivú..., a z druhej strany na Podkonické
Pleše, Panský diel a v pozadí Kremnické
vrchy, ďalej sme išli cez Hrby okolo skaly
Končitá, ktorá sa týči nad dolinou Švarcová - smer Kalištie (z dediny ju vôbec nie je
vidieť) a skaly Uhliarska (dolina Uhliarska
- smer Kyslá). Z nej je krásny výhľad na
moštenický kostol a časť dediny. A dostali
sme sa až do miesta nášho východiska - na
námestie. Treba spomenúť, že nad Moštenicou je ešte jedna skala s názvom Vysoká.
Nachádza sa na protiľahlom svahu oproti Končitej, opäť nad dolinou Švarcová.
Z nej je krásny výhľad na druhú časť dediny a dominantu Moštenice - kostol pod
kopcom Haklovo. Ešte raz vrelá vďaka
nášmu sprievodcovi Petrovi Heydukovi.

Poznávanie okolia
Piešťan
Plánovaná viacdňová cykloturistika
sa uskutočnila za účasti 15 osôb,
z čoho 12 členov KST Lučatín. Začali
sme 11. mája v popoludňajších
hodinách. Vyrazili sme na troch
autách aj s nákladom 15 bicyklov
s cieľom Kukučínova ul. - budova
pošty, kde sme mali objednané ubytovanie v centre Piešťan.
Prvý deň po honosných raňajkách (švédske stoly), ktoré pripravovali každé ráno
naše turistky, zatiaľ čo chlapi pripravili
bicykle, sme vyrazili z Piešťan do Čachtíc. Po krátkom blúdení sme nakoniec našli
správny výjazd z mesta a cez obce Veľké
Orvište - Ostrov - Očkov sme sa dostali
k prvej našej zastávke - Pohrebisko s náčelníckou mohylou. Národná kultúrna pamiatka Očkovská mohyla je jedinečným
miestom, kde sa stretáva história rôznych
časových období. Samotná mohyla náčelníka velatickej kultúry pochádza z mladšej
doby bronzovej okolo rokov 1250-1000 p.
n.l. Do stredoveku patrí opevnený hrad ku-
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ruckého generála Ladislava Očkaja, z ktorého dodnes zostala zachovaná tzv. Krvavá
krčma. Názov dostala podľa povesti, ktorá
opisuje, že do neho viac ľudí vošlo ako
vyšlo von. Po krátkom občerstvení sme
opäť nasadli na našich tátošov a pokračo-

vali sme do obce Podolie, ktorá je známa
parkom miniatúr. V expozícii pod holých
nebom je v súčasnosti umiestnených 68
modelov hradov, zámkov, kostolíkov,
chát, rozhľadní a rodných domov. Všetky
modely sú postavené ako vedecké rekonštrukcie, zhotoveniu každého predchádzalo spracovanie výkresovej dokumentácie
a jednotlivých komponentov a následné
osadenie v teréne. Areál začal vznikať ako
myšlienka Juraja Hlatkého v r. 2001. Celý
unikátny produkt sa buduje ako súkromná
investícia a cieľom je sprevádzkovať kompletný náučno-zábavný areál pre všetky
vekové kategórie.
Prehliadkou areálu sme opäť postupovali k nášmu hlavnému vytýčenému cieľu
- hrad Čachtice. Cesta na samotný hrad je
strmá a tak mnohí sme našich tátošov tlačili. Na vrchole sme mali pekné vyhliadky
na okolie, najmä malebnú dedinku Višňové, ktorá bola priamo pod hradom a v diaľke sme uzreli mesto Stará Turá. Čachtický
„tajomný hrad v Karpatoch“ - bývalé sídlo
krvavej grófky Alžbety Báthoryovej. Patril
do sústavy pohraničných kráľovských hradov chrániacich západné hranice Uhorska.
Vznikol v 1. polovici 13. stor. a v 15. stor.
ho rozšírili. Hrad smutne preslávila Alžbeta Báthoryová, ktorá tu žila na prelome 16.
a 17. stor. Pre jej sadistické sklony ju nazývali „krvavá grófka“. Údajne dala zavraždiť až 600 mladých dievčat, aby sa mohla
kúpať v ich krvi, a tak navždy zostať mladá a krásna. Na všeobecný nátlak grófku
v r.1611 v Bytči palatín Thurzo odsúdil
na doživotné väzenie. Počas stavovských
povstaní Čachtický hrad v r.1708 vypálili vojská Františka Rákócziho. Odvtedy
pustol a dnes je malebnou zrúcaninou, ktorá poskytuje nádherný kruhový výhľad. Po
prehliadke hradu sme sa spustili žlto značkovaným chodníkom na asfaltovú cestu,
ktorá ide z Čachtíc do Višňovej. Pohodlným zjazdom sme vstúpili do mesta Čachtice a začali sme hľadať nejakú reštauráciu, kde by sme sa naobedovali. Bol však
problém, nakoľko všetky boli vo väčšej
miere obsadené hosťami, ktorí sa zúčast-

nili cirkevných sviatkov. Nakoniec sme sa
rozdelili a každý si našiel tú svoju krčmičku, v ktorej sa naobedoval. Cestu späť sme
mali naplánovanú cez Považany - Potvorice - Hornú Stredu - Piešťany. Celá trasa
mala približne 55 km a všetci ju zvládli.
Na druhý deň sme mali cyklistickú túru
okolo priehrady Sĺňava, kde po korunke
hrádze je vybudovaná 12-kilometrová asfaltová trasa pre peších aj cyklistov. Opäť
nám vyšiel krásny deň a nakoľko trasa
bola nenáročná a krátka, tak sme si ju ešte
predĺžili o poznávanie okolitých ostrovov
a pekného piešťanského parku.

Vápeč v Strážovských
vrchoch
V ranných hodinách 3. júna sa 12 turistov vybralo na vrchol Vápeč v Strážovských vrchoch. Doviezli sme sa do
dedinky Horná Poruba - 405 m n.m.,
kde sme zvolili červeno značenú trasu
na výstup, ktorá je menej prudká.
Červená značka je až na konci dediny,
tu sme zaparkovali autá. Toto riešenie bolo
ideálne, pretože cez najväčší úpek sme boli
schovaní v lese a po ceste hore sme mali
2 studničky, takže sme ani nemali kedy
vysmädnúť. Pri výstupe sme narazili na
modrý chodník, ktorý bol druhou, kratšou,
ale prudšou cestou z Hornej Poruby. Po asi
35 min. stúpania sme boli asi 700 m n.m.

- nad Hornou Porubou. Odtiaľ sme pokračovali do sedla Palúch - 900 m n.m., čo
bolo asi 15 min. od vrcholu. Tu sa nám odkryl skalnatý masív Vápeča a vedeli sme,
že už sme čochvíľa hore. A naozaj sme za
chvíľku aj boli. Výhľad do okolia bol pekný, najmä na susedné Vršatecké bralá. Na
vyššom vrchole bol kríž a okolo neho viedla po skale cesta k nižšiemu vrcholu, kde
bola vrcholová kniha. Tu sme zaznamenali
naše zážitky a dojmy z vrchu Vápeč - 956
m n. m. Po menšom oddychu a občerstvení
sme vyštartovali smerom do sedla Homôlka. Samozrejme, najskôr po červenej, neskôr po modrej značke. Cestou sa striedali
klesania a výstupy, les s lúkami. Po zdolaní
prudko sa zvažujúceho lesného svahu sme
vyšli na lúke, z ktorej sme zbadali opäť náš
dnešný cieľ - Vápeč v plnej kráse. Urobili
sme si naň posledné fotografie.
KST Lučatín
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Klub priateľov lučatínskej prírody (KPLP) začal písať svoju históriu

Spomienkové miesto pre všetkých pri transformátore „Pod vŕbou”

Niekedy sa plány a udalosti časom
vyvinú úplne inak, ako sme si
ich predstavovali. Platí to aj pri
výstavbe lučatínskych chodníkov.
Pred 7 rokmi mal Julko Kasa v pláne
vybudovať chodník len z družstva do
Kutiny, neskôr z Kutiny do cintorína
a nakoniec za pomoci občanov
Lučatína sa podarilo vybudovať
chodník popri skale až po
hiadľovskú cestu a to aj s posedmi
a peknými výhľadmi na obec.

Prvé predsavzatia
a kroky

V roku 2017 som zasa ja nezáväzne a
so súhlasom starostu obce Mariána Píšiho začal čistiť breh medzi Hronom a železničnou traťou pri bývalom moste cez
rieku. S tým, že sa pokúsim obnoviť tok
bývalého tzv. malého Hrônika, s cieľom
využívať ho na rekreačné člnkovanie
a prípadne v zime na korčuľovanie. Tak,
ako za našich mladých čias. Neskôr sme
spolu s Jozefom Muránskym začali kliesniť chodník aj smerom do Bukovienky
Po stretnutí s J. Kasom sme sa dohod-

li, že najprv dokončíme chodník cez Brdo
a potom budeme pracovať na chodníku
vedľa Hrona. V tom čase sme sa predstavovali ako členovia Klubu lučatínskych
chodníkov a pomenovali sme štyri hlavné
miesta - posed v sypáku pod Brdom, Horský chodník, pláž v Bukovienke a Hronský
chodník. Vzhľadom na záujem ľudí sme
začali okrem brigád organizovať aj rôzne
iné akcie v prírode, najmä pre mládež. Dohodli sme sa, že od 1. mája 2018 sa budeme nazývať Klub priateľov lučatínskej
prírody (KPLP). K tomuto dátumu sme
vybudovali pre všetkých občanov Lučatína spomienkové miesto pri transformátore
s názvom „Pod vŕbou“. Pri tejto príležitosti
sa chcem poďakovať J. Kasovi za jeho obetavú a nenahraditeľnú prácu pri výstavbe
týchto miest a údržbe chodníkov. Taktiež
veľkú zásluhu na výstavbe a údržbe chodníkov má aj Penzión Grajciar a jeho pracovníci, ktorým patrí poďakovanie nielen
za prácu na chodníkoch, ale aj za poskytované služby pre turistov a na brigádach.

Vďaka ochotným
brigádnikom

Začiatkom tohto roku zamestnanci SSE

robili výrub stromov pod elektrickým vedením v Bukovienke a odpílené stromy
a konáre nechali na našom chodníku. Preto
24. marca tohto roku sme zorganizovali
spoločnú brigádu v spolupráci s niektorými zložkami Obecného úradu v Lučatíne (OÚ). S 38 ochotnými brigádnikmi
sa nám podarilo vyčistiť chodník cez Bukovienku. K príjemnej atmosfére na bri-

gáde prispeli všetci a najmä aj sponzori,
ktorí v rámci svojich možností bezplatne
poskytli materiál na stravu a občerstvenie pre všetkých brigádnikov. Ďakujeme.

Májová vatra
s veľkým ohlasom

Pri príležitosti výročia víťazstva nad
fašizmom 8. mája 2018 ako aj Medzinárodného dňa prírody náš Klub priateľov
lučatínskej prírody zasa v spolupráci s OÚ,
tunajšou Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
Klubom seniorov Lúčina a kultúrnou komisiou pripravil májovú vatru, na ktorej
sa zúčastnila asi stovka občanov Lučatína.
(Pokračovanie na 10. strane)
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Naši chlapci skončili v tabuľke jasne na prvom mieste

Cieľ - postup do najvyššej
okresnej súťaže - splnený

Je dobojované. V nedeľu 17. júna
t.r. sa skončila okresná futbalová
liga II. A. triedy. Naši chlapci ju
ukončili výhrou 14:0 nad FK Horné
Pršany. Celková bilancia lučatínskeho
mužstva je: z 24 zápasov 21 výhier
3 remízy, 0 prehier, s impozantným
skóre 132:22, s celkovým počtom
66 bodov a 18-bodovým náskokom
pred druhým a jasné prvé miesto
v tabuľke. Tým pádom postup do
najvyššej okresnej súťaže. Cieľ, ktorý
sme si dali pred začiatkom sezóny,
je splnený.

Počas sezóny sa vytvorila veľmi dobrá
partia, ktorá išla za svojim cieľom. Príchodom A. Šimiaka, P. Nesteša, P. Kúdelku a
M. Martinca sa káder ešte posilnil a utužil.
Pevne verím, že toto mužstvo bude v takomto zložení bojovať aj I. triede, poprípade sa ešte posilní.
V mojom mene by som sa chcel
poďakovať všetkým hráčom a trénerovi
M. Sedliakovi za príkladnú prípravu na
jednotlivé zápasy a v nich následné výkony. J. a M. Sedliakovcom vyslovujem
vďaku za perfektnú prípravu hracej plochy
a za starostlivosť o areál. Norike Sedliakovej a manželom Fudorovcom za prípra-

vu občerstvenia pre hráčov a chod bufetu.
Ďalej by som sa chcel poďakovať všetkým
sponzorom za finančný príspevok, vrátane
obce Lučatín, penziónu Grajciar za
občerstvenie po zápasoch hraných vonku
a nakoniec ďakujem fanúšikom, ktorí nás
prišli v hojnom počte podporiť na zápasy,
a to nielen doma, ale aj vonku.
A na záver. Pevne verím, že chlapci v I. triede nesklamú. Aj keď sa
nedá vyhrať každý zápas, ale dá sa
vždy podať bojovný výkon. V tomto im
držme palce!
Peter Loučka,
predseda FK Mladosť Lučatín

Sentencie o živote

l Priestory futbalového ihriska FO Mladosť Lučatín využil vrtuľník Ministerstva
vnútra SR na pristátie a odlet predsedu Vlády SR, ktorý sa zúčastnil júnových osláv na
Kališti. Za starostlivosť a údržbu ihriska patrí vďaka realizačnému tímu nášho futbalového oddielu.

Spomienkové miesto pre všetkých...
(Dokončenie z 9. strany)
Veľké poďakovanie patrí účinkujúcim
a to fujaristovi Jánovi Pivolúskovi, bendžistovi Stanovi Flaškovi, gulášmajstrovi
Štefanovi Dubovickému, Milenke Gregorovej a Danke Lichej. Ďalej ďakujeme
sponzorom MVDr. Dušanovi Hanzelovi,
Penziónu Grajciar, firmám Baltaxia-Sadauskas, Mikušínec, Piliar, potravinám
Pavo, Petrovi Kováčovi a členom KPLP,

ktorí vatru postavili.
Počas letných prázdnin chceme zasa tak
ako minulý rok pripraviť súťaž v tvorivosti
a zručnosti mládeže s jej vyhodnotením na
akcii Deň obce Lučatín v auguste t.r. Pripravené témy budú zaujímavé a aktuálne
pre našu obec. Pozývame všetkých našich
najmladších a mladých, aby sa súťaže zúčastnili.
Ján Kubiš, KPLP
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• Ľuďom viac v živote pomôžu dobré
mravy, ako dobré zákony.
• Menej sa radujte, potom budete
mať aj menej žiaľu.
• Srdce človeka rozdáva, ruky len dávajú.
• Kto nemá čo robiť, nech začne
pracovať. Práca je však to, čo sa nikomu nechce robiť.
• Kto neverí v šťastie, nemôže byť ani
šťastný.
• Ústa nemajú nikdy nedeľu.
• V. Hugo: Dobrá žene muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, krásna ho okúzli,
ale iba súcitná ho získa a dostane.
• Všetko nás naučí len praktický život. Všetci hovoria iba o tom ako pijeme, ale nikto o tom aký som smädný.
• Život nie je len o počte nádychov,
ale aj o chvíľach, ktoré nám dych
vezmú.
• Mnoho ľudí, ani netuší, že príroda
vlastné zákony neporuší.
• Väčšina chorôb je vraj zo stresu,
len tie pohlavné sú z potešenia.
• Prečo pijeme? Keď sa stane niečo
zlé, aby sme na to zabudli. Keď sa
stane niečo dobré, aby sme to mohli
osláviť. A keď sa nestane nič, pijeme
pokým sa niečo nestane.
Julo Kasa

Bodka na záver
„Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.“

