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l Drevená plastika osadená
v parku predstavuje Lučatínsku vílu podľa balady, ktorú napísal
Karol Kuzmány v roku 1838. Materiál na zhotovenie plastiky daroval
Martin Lupták a plastiku zhotovil Ján
Likavec z Poltára (rodák z Brusna).
Osadená bola pri príležitosti uvedenie
monografie pod názvom
„Lučatín v premenách času“.

Otvorte svoje srdcia dokorán,
nech krásna chvíľa Vianoc
môže prísť aj k Vám.
Nie bohatstvo zlata,
chladného prepychu,
ale šťastným úsmevom,
teplom nežného dotyku.
Nech u Vás v rodine
svornosť panuje.
Do nového roku zdravia
šťastia, lásky
zo srdca vinšujeme!

Príhovor
Vážení spoluobčania,

je tu opäť čas Vianoc. Vianoce, ktoré sú
obdarené zvláštnym duchom, kedy ľudia majú k sebe bližšie a kedy zabúdajú
na nezhody a hádky a cítia sa viac ako
bratia a sestry. Aj keď si to nepripúšťame, naše podvedomie to cíti - očisťuje
nás očakávanie príchodu����������������
najkrajšej udalosti v dejinách ľudstva.
Doprajme pokoj svojej duši a srdcu,
objavme sami seba a vtedy objavíme
v našom okolí aj iných ľudí, možno sa
ten kúsok sveta, v ktorom žijeme, stane
lepším. Vianoce, to je to najľudskejšie
a najláskavejšie obdobie v roku. Keď sa
o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony
a oznámia nám príchod čarokrásnych
Vianoc, zabudneme na všetky starosti
a prežijeme tieto sviatky v láske, šťastí,
svornosti a rodinnej pohody. To všetko
sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre
každú rodinu. Dúfam, že túto pohodu
nám sprítomní aj čerstvo napadnutý
sniežik a našu obec zasype biela
perina, ktorá symbolizuje čistotu duše
človeka a pri svetle blikajúcich sviečok
na adventnom venci si pri zapálení
poslednej sviečky uvedomíme, že je tu
čas radostí, zázrakov a prianí. Pripravme
sa teda na ne spoločne a vychutnajme si
ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte prídu ticho, nenápadne. V dušiach nech
sa nám rozhorí krásny pocit, na stoloch
nech zavonia kapustnica a iné dobroty
a Štedrý večer nech zanechá v nás stopy
pokoja a radosti.
Prajem Vám vnútornú silu, stály
zmysel pre radosť z malých aj veľkých
vecí života. Veľa zdravia, lásky a radosť z najbližších a blízkych Vášmu
srdcu, a pokoj v duši nech udrží v nás
po celý budúci rok 2016.
Marián Píši, starosta obce

ZVESTI

V mene Vašich poslancov,
Vášho starostu a všetkých pracovníkov
a spolupracovníkov
Obecného úradu v Lučatíne

Premeny času po dnešok
„Lučatín v premenách času“
by malo byť povinné čítanie
pre naše deti. Je to
publikácia, ktorá sa
zrodila predovšetkým
pre ne. Nie preto,
že je to módne.
Že tá-ktorá obec si
dáva zmapovať svoju
históriu. Lučatínčania
si predsavzali zmapovať
minulosť, hoci ani netušili,
čo všetko nám odkryje.
V dobrom, aj v zlom. Ale
i taký bol život našich
predkov - zotrvať v pohode,
aj v tom najhoršom.
Pozvánka

A je to tu, keď listujeme v monografii
„Lučatín v premenách ča-                                        
su“. Po niekoľkomesačnej
práce autor publikácie
PeadDr. Pavel Hronček, PhD., v spolupráci
s autorským    kolektí-                          
vom odkrývajú bo-                                                                    
hatú históriu obyvateľov stáročia žijúcich
na brehoch rieky Hron
a pod tunajším najvyšším vrchom Kopa,
v krásnom regióne
stredného Slovenska.
(Pokračovanie na 10. strane)

Srdečne Vás pozývame na

Tradičný Lučatínsky ples
Dňa 5. februára 2016 o 19.00 hodine
v sále Kultúrneho domu v Lučatíne
Hudba: Galaxy BB MUSICK

Program:
Michal Červienka a akordeónove variácie
Tombola
Nebude chýbať výborné jedlo a skvelé vínko.
Tešíme sa na príjemný večer.
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Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

Poslanci schváli návrh rozpočtu
na roky 2016, 2017 a 2018
Prerokovanie návrhu rozpočtu
obce na roky 2016, 2017 a 2018
patrilo k najdôležitejším bodom
rokovania 8. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ)
obce Lučatín, ktoré sa uskutočnilo
18. novembra t. r.

Po podrobnom preštudovaní predložených materiálov a neodmysliteľnej
diskusii všetci poslanci (J. Kováčová, P.
Loučka, R. Riečan, D. Lichá, M. Vojník)
návrh tohto dokumentu, ktorý je dôležitý
pre každú obec, mestá, dokonca štáty, jednohlasne schválili. Lučatín tak v budúcom
rokom bude hospodáriť s príjmami vo výške 206 720,- eur, a jeho výdavky, keďže
ide o vyrovnaný rozpočet, dosiahnu taktiež
206 720,- eur.

Poslanci zároveň zobrali na vedomie
informáciu starostu obec Mariána Píšiho i kontrolóra obce Miloša Strmeňa
a konštatovali, že uznesenia prijaté na 6.
zasadnutí OZ sa plnia priebežne.
Ďalej OZ schválilo VZN č. 58/2015
obce Lučatín o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia, ako
aj návrh VZN č. 59/2015 obce Lučatín
o umiestení volebných plagátov. V rámci
rozpravy poslanci taktiež odporučili starostovi obce zistiť, či má Lučatín smernicu
o nakladaní s majetkom obce a osloviť
Regionálnu správu ciest Banská Bystrica
s možnosťou na vybudovanie prechodu
pre chodcov cez cestu pred železničnou
stanicou.
Redakčná rada LZ

„Láska nepozná starobu
a srdce nepozná vrásky“

Takéto motto znelo na pozvánke,
ktorú sme doručili všetkým našim
145 seniorom s tým, že sa tešíme na
stretnutie s nimi. Prípravu na Deň
úcty k starším sme celá kultúrna
komisia a naši priaznivci začali už
o deň skôr. Najväčšia výzva bola
hlavne v oživení priestoru na javisku
v sále kultúrneho domu, predstavu
sme už mali dohodnutú, tak sme si
vysúkali rukávy a dali sme sa do
toho.

Verím, že sa nám to podarilo a tapeta
splní svoj účel a aj odozvy sú pozitívne.

Ďakujem predovšetkým pánom Uhríkovi,
Saukovi a Ing. Spevákovi, ktorí sa na
tom najviac podieľali a sponzorovi, čo
nám tapetu venoval. Nesmiem zabudnúť
ani na naše šikovné dievčatá, ktoré už
pripravovali v kuchynke niečo fajnové pre
všetky maškrtné jazýčky - Silvia, Deniska,
Monika - ten rezník so zemiakovým šalátom
bol výborný.
Po príhovore starostu Lučatína a za
kultúrnu komisiu aj v mene mojom, sme
si uctili minútou ticha pamiatku za tých,
s ktorými sme sa v roku 2015 rozlúčili.
Česť ich pamiatke!
(Pokračovanie na 4. strane)

Oznam
Oznamujeme občanom, že posledný
vývoz komunálneho odpadu v roku 2015
sa uskutoční dňa 23. decembra 2015.
V čase 30. -31.12.2015 bude obecný úrad
z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.
Prvý vývoz komunálneho odpadu v roku
2016 sa uskutoční 7. januára 2016.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého

Michala Frču,

ktorý nás opustil 7. októbra 2015.
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy úcty.
Smútiaca rodina
l

l

l

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú

Annu Šutkovú,

(rod. Majerová)
ktorá nás opustila 5. novembra 2015.
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Matrika za rok 2015
Opustili nás
Anna Králiková, 17. marca,
nar. 9. 6.1924 (90. r.)
Ladislav Kučera, 8. mája,
nar. 26.11.1943 (71. r.)
Michal Frčo, 7. októbra,
nar. 25.11.1928 (86. r.)

Uvítanie do života - prišli medzi nás
Vítame nových občanov medzi nami
v Lučatíne. Prajeme im zdravie,
krásne detstvo a všetko
najlepšie do života,
ktorý majú pred sebou.

V duchu týchto krásnych myšlienok sa
nieslo slávnostné uvítanie detičiek do
života, ktoré prišli na svet v tomto roku.
Všetci zainteresovaní sa stretli popoludní
v piatok 27. novembra v zasadačke tunajšieho obecného úradu. Okrem predstaviteľov obce k hlavným aktérom patrili:
Karin Oršulová (nar.10. februára) dcéra Veroniky a Dušana, Peter Mušuka

(nar. 27. februára) syn Kataríny a����
 ���
Michala, Liliana Borgulová (nar. 6. marca)
dcéra Kristínky a Mareka, Adam Bobák
(nar. 17. marca) syn Branislavy a Ivana,
Timea Strmeňová (nar. 5. augusta) dcéra Vierky a Miloša, Alex Kováč (nar. 13.
augusta) syn Mariany a Miroslava a Matej Pribiš (nar. 13. októbra) syn Kataríny
a Martina.
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Krásny úprimný predvianočný čas
Ako ten čas letí, ani sme nestihli
to, čo sme si naplánovali. V tomto
štvrťroku sme navštívili našich
jubilantov s malou pozornosťou
klubu a nezabudli sme navštíviť
aj nemocných a ležiacich členov,
aby vedeli, že myslíme na nich
a podporujeme ich v liečbe choroby.

V novembri sme mali menšiu brigádu okolo obecného cintorína, aby v tie
sviatočné dni smútku bolo v okolí priaznivejšie. A už je tu adventný čas a s ním
výroba adventného venca. Je to práca
krásna, ktorá urobí radosť nielen oku,
ale aj srdcu. Pri zdobení a formovaní
anjelikov ako adventných sviečok sme sa
trochu potrápili, osvetlenie mal v rukách
pán starosta s pracovníkom obecného úradu a v nedeľu už svietila prvá sviečočka.
Výbor klubu našich dôchodcov prijal
pozvanie a zapojil do súťaže zdobenia
vianočného stromčeka 5. decembra, kedy
mal navštíviť našu obec svätý Mikuláš.
Tvorivá dielna v sále kultúrneho domu bola
zaujímavá a kreatívna pre naše detičky, ale

zaujala aj nás. Štyri nádherné
smriečky sme zdobili spolu s
deťmi materskej a základnej
školy a kultúrnou komisiou.
Samozrejme, detičky boli kreatívnejšie, mali krásne ozdoby
Vianoc, takže výhry poputovali im. Naša 3. cena bola aj tak
spokojná, odmena od Mikuláša a Danky Lichej pre deti aj
nás praktická a pekná. Účasť
na rozsvietení stromčeka a
ozdôb, ponuka kapustnice,
vianočného punču, stmeli-

lo deti, rodičov aj nás starých rodičov do
krásneho úprimného predvianočného času.
Ďakujeme!
A je tu čas, keď aj nás seniorov navštívil ten červený ujo, keď zistil, že aj my
si zaslúžime nejakú tú sladnú odmenu.
Výbor klubu 7. decembra pripravil pekné
mikulášske posedenie pre našich členov.
Výzdoba štyroch vianočných rôznorodých
stromčekov, pekne pripravená predvianočná tabu�����������������������������
ľ����������������������������
a a príchod Mikuláša s veľkým vrecom�������������������������
malých sladkých Mikulá�������

Radšej nech tečie voda z kopca...
My, dôchodcovia, vieme,
že mladosť sme dostali zadarmo,
ale k starobe sme sa museli tvrdo
dopracovať.

Starobe sa nedá vyhnúť, len sa jej treba dožiť, je to spoľahlivý prostriedok,
spôsob ako sa tešiť na tomto svete, alebo
prísť k dedičstvu. Kto z vás sa už dopracoval k starobe, mal by pracovať aj počas nej. Radšej nech tečie voda z kopca,
akoby to malo ísť s nami z kopca. Aby
sa to nestalo, napísal som túto básničku:
Lučatín je naša pekná veselá dedina,
v ktorej dôchodcovia žijú
ako správna rodina,
pomáha im aj klub Lúčina.
Každý z nás dôchodcov rád číta
kvartálne Lučatínske zvesti,
aby sa dozvedel ako žije obec,
čo je v nej dobré, aké má neresti.

Jedna vec je istá, len informovaný
dôchodca je väčší optimista.
Nedeľme sa už v obci na tých,
ktorí tu žijú dlhšie, a tých,
čo sem neskôr bývať prišli,
rozvoj obce, lepší život v nej by mal byť
prioritou v každej lučatínskej mysli.
Skoncujme s delením obyvateľov
na starousadlíkov, usadeniny,
versus prišelci a naplaveniny.
Či je leto, či je zima, všetci sme
rovnocenní obyvatelia Lučatína.
Julo Kasa

šikov bol príjemným prekvapením pre
našich seniorov. Pohostenie s prípitkom,
vianočné ����������������������������
želania,��������������������
príhovor a harmonikový prejav nášho harmonikára - bola
tá pravá atmosféra v kruhu dôchodcov.
Škoda, že účasť bola menšia, ale na nálade to neubralo. Naše seniorky doniesli aj
sladkosti, bolo ich plné stoly, čaj s rumom
od Zdenky bol vynikajúci a nakoniec aj v
úlohe Mikuláša Janko Uhrík. Ďakujeme!
A čo na záver? Môžem len na konci tohto
roku poďakovať všetkým členom za pomoc, výboru klubu za vynikajúcu ochotu
a pomoc a pánovi starostovi za ústretovosť.
,,Vonku je zima, mrazivý chlad,
no v srdci je teplo, čo rozpúšťa ľad.
A v okne sviečky rozžiaria strom.
Vianoce tajomstvom naplnia dom.
Príjemné prežitie Vianoc a veľa šťastia
v novom roku.
Zorka Senková,
predsedníčka klubu Lúčina

Adventný
venček
Aká krása, nádhera, radosť, šťastie
úsmev rozdáva.
To božia láska okrášli, čarovné miesto,
príbytok... domov náš.
Pestré farby ukladáme, pre
štyri sviečky miesto hľadáme.
Hviezdička - zelená vetvička,
strieborná jedlička.
Vôňa ihličia... krása zázračná,
plamienok lásky, sviečku zapáli.
Pre malého Ježiška poslaného
z modrého nebíčka.
Pestrosť farieb zažiari, detské očká,
úsmev na tvári.
Venček malý, adventný, čaká na deň
sviatočný.
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Na vlastivednú exkurziu

do pamätníka SNP v B. Bystrici sme sa
vybrali v stredu 7. októbra. Videli sme rôzne uniformy vojakov z druhej svetovej vojny, rôzne zbrane, ktorými sa bojovalo, zaujímavé lekárske vybavenie, ktoré sa tomu
dnešnému nepodobá ani zďaleka. Dozvedeli sme sa, aká bola vojna krutá, že v nej
bojovali aj také deti ako sme my, že zahynulo obrovské množstvo ľudí a zistili sme,
že sme šťastní a spokojní, pretože žijeme v
mieri a šťastí. Po návšteve múzea sme sa
vybrali do parku, kde sme si dali desiatu a
potom sme sa rozbehli medzi tanky. Tam
sme sa poriadne vyšantili aj zasmiali aj sa
niečo nové dozvedeli. No a keďže sme boli
v meste, spravili sme si aj netradičnú hodinu telesnej výchovy. Hojdali sme sa na
hojdačke, pričom sme spevňovali stehenné
svaly, jazdili sme na stacionárnom bicykli,
skákali na trampolíne. Samozrejme, sme
sa i fotili a všetky fotky si môžete pozrieť
na našej webovej stránke.
V októbri majú sviatok naše babičky,
babky, starké, dedkovia a starkí a my sme
na nich nezabudli. Usilovne sme pracovali
a pripravili sme pre nich program, s ktorým

22. novembra sa v našej obci konala veľká
slávnosť, na ktorej vzácni hostia uviedli
do života knižku o našej dedinke - Lučatíne. A keďže my máme knižky veľmi radi,
prispeli sme aj my aspoň malou troškou k
bohatému kultúrnemu programu. A verte
nám, že pred takým početným publikom
sme ešte nevystupovali a potrápila nás aj
tréma. No zvládli sme to a snáď si nikto
nič nevšimol...

Vianoce predo dvermi

sme 24. októbra vystupovali spolu s našimi
škôlkármi. Veríme, že sme sa im páčili, a
ak sa vyskytli malé chybičky, určite nám
ich všetci odpustia. Trošku neplánovane,
ale o to viac nadšene sme absolvovali náš
vytúžený plavecký výcvik. Tí, ktorí vedeli
plávať aspoň trochu, sa poriadne zdokonalili a plávali už ako delfíny, no a tí, ktorí
plávať nevedeli, zistili, že voda nie je nepriateľ a že sa to dá zvládnuť.

A prišiel - november

Pre nás trošku náročnejší, pretože nás
čakali prvé veľké písomky v tomto školskom roku. No
nezľakli sme sa
a zvládli sme ich
výborne. Dokonca aj naši prváci
ich zvládli bez
najmenších problémov, ako keby
ich písali už mnohokrát. Potešili sa
aj naši rodičia a
veríme, že ani tie
ďalšie nás nevystrašia. V nedeľu

a my sa na ne veľmi tešíme. A aby sme
sa niečo nové naučili, 3. decembra sme
do našej školičky pozvali tetu Štrbovú,
ktorá nám ukázala ako sa vyrábajú rôzne
vianočné ikebany. A verte, že sme dávali veľmi dobrý pozor, pretože tie naše sa
nám naozaj vydarili. Sme radi, že sme
mohli pracovať spolu so svojimi rodičmi
a stráviť čas trošku inak ako zvyčajne.
Na Mikuláša sme čakali 5. decembra
a spolu s kultúrnou komisiou sme mu
pripravili malé prekvapenie. Vyzdobili
sme vianočné stromčeky, ktoré on potom odmenil krásnymi darčekmi. Okrem
sladkostí nám priniesol nový mikroskop
s ďalekohľadom, s ktorými môžeme
skúmať svet okolo nás. Veľmi pekne mu
za to ďakujeme.
Nech sú naše Vianoce naozaj
šťastné, veselé, plné lásky, porozumenia a nehy.
Nech nás netrápia žiadne
starosti, bolesti či krivdy.
Nech vo všetkých domácnostiach zavládne pohoda, pokoj a láska. A nielen na
Vianoce.
Krásne a požehnané Vianoce
želajú žiaci a učiteľky ZŠ Lučatín.

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“

(Dokončenie z 2. strany)
Každý rok sa snažíme aj obdarovať našich
oslávencov nejakým malým, symbolickým
darčekom a kvietkom, oni nám za to venujú
svoj podpis do pamätnej knihy. Po tejto
oficiálnej časti a občerstvení sme sa veľmi
tešili, čo si pre nás pripravili naše deti
z materskej a základnej školy. Za ich pekné
vystúpenie sme im darovali pokladničku
v hodnote 20 eur a popriali im, aby ju
čím skôr naplnili peniažkami. Verím, že si
aj pochutnali na zdravej mrkvovej torte,
ktorú venoval Marek Vojník, aj s drobnými
reklamnými predmetmi. Zorka Senková
nám zarecitovala úprimnú básničku
z vlastnej tvorby a zároveň sa s profesorom
Julkom Kasom poďakovala v mene
všetkých seniorov za pekné popoludnie.

Vyvrcholením programu bolo vystúpenie
LH Daniela Potančoka s huslistkou
A. Kánovou a ľudového umelca, gajdoša,
píšťaľkára a fujaristu Ľ. Tatarku zo Slov.
Ľupče. Ako vždy urobili dobrú náladu
a ulahodili všetkým uškám, poniektorí si
s nimi aj zanôtili.
Ako sa hovorí sto ľudí sto chutí. Verím,
že tým skoro osemdesiatim sme vytvorili
pekný umelecký zážitok, príjemné posedenie pri básničke aj pesničke a budeme
sa snažiť aj do budúcna organizovať
podobné podujatia. Vďaka patrí celej
kultúrnej komisii, V. Saukovi, P. Spevákovi,
S. Sedliakovej, J. Štubniakovej, ktorí
pomáhali po organizačnej stránke. Do
programu nám prispeli Z. Senková, J. Kasa.
A, bohužiaľ, bez sponzorov to nejde.

Sponzori: Obec Lučatín, kultúrna komisia, Penzion Grajciar, COOP Jednota, potraviny Šimkovkinová, Mgr. Marek
Vojník, p. Soláriková.
Dana Lichá,
kultúrna komisia
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Jesenné dni v našej krásnej školičke
V mnohých krajinách Európy
v poslednom desaťročí  je venovaná
zvýšená pozornosť vzdelávaniu
a starostlivosti v rannom detstve.
Prínos predprimárneho vzdelávania
je vnímaný v celospoločenských
súvislostiach, avšak prioritne
v kontexte osobnostného rozvoja
dieťaťa.

I my vychádzame z presvedčenia, že
dobrý životný štart a naplno prežité detstvo sú predpokladom neskoršieho plnohodnotného uplatnenia sa dieťaťa v živote
i v spoločnosti.  Detstvo je obdobím hľadania seba samého, poznávania sveta i jeho
zmyslu. Je to nielen príprava pre budúcnosť, ale je dôležité aj  jeho plné aktuálne
prežitie.  

Zrodila sa tradícia

peniažky do šenku. Kráčali sme od
našej ������������������������������
škôlky �����������������������
až po železničnú stanicu a späť. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomohli zorganizovať jesenný
deň�����������������������������������������
, ale i za príspevky, ktoré ste nám darovali do „šenku“.   

Ujo policajt - náš kamarát

Vďaka materskej škole v Lučatíne (MŠ),
v spolupráci s rodičmi a základnou školou,
naša obec v jesenný krásny deň ožila. Každý, kto mohol, sa zapojil do veľmi peknej
akcie   „Jesenný deň“. Na tvorivých dielňach sme si plní entuziazmu našli nápady, doniesli a pripravili pomôcky, rôzne
prírodné materiály, vrecúška, a spoločne
s deťmi ��������������������������������
sme vyrábali jesenné ozdoby. Nechýbali ozdobené biele i farebné lampióny
so sviečkou na baterku. Hlavná organizátorka pani Bobáková spolu so sestrou
vyzdobili slamené figúry pred obecným
úradom. Rôznymi prírodnými materiálmi
sa ozdobili  stoly, na ktorých sa predávali
jesenné výrobky z tvorivých dielní. Deti
mali možnosť maľovať „dospelákov“ na
tvár, potom sa mohli pohojdať na hojdačkách v škôlke. S rodičmi sa zapojili do
súťaže, kde pomáhali pri vyrezávaní a ozdobovaní tekvíc, ktoré si každý vystavil
pri slamených figúrkach. Krásne svietili
do neskorých nočných hodín. Tekvičiaci boli nádherní. Očká každého dieťaťa,
ktoré prišlo, rozžiaril i balíček so sladkosťami. Vystavenie obecného traktora a
hasičského auta bolo úžasné pre veľkých
i malých. Deti si ich mohli poobzerať
z vnútra i z vonka, zašoférovať a posedieť
si v kabínkach. Nechýbali ani dobré koláčiky, ktoré pripravili mamičky. Podvečer,
keď sa začalo stmievať, sme všetci vytvorili sprievod s lampiónmi a zbierali sme si

Náš kamarát policajt ujo Igor �����������
Šišiak�����
prišiel k nám aj tento školský rok. Vysvetlil
nám pravidlá cestnej premávky, doniesol nám pekný rozprávkový príbeh a my
sme sa všetci aj so školákmi zamýšľali
nad tým, čo sa všetko môže stať, keď sa
nedodržiavajú pravidlá a bezpečnosť. Te-

ských škôl a prvýkrát i
v našej škole. Porozprávali
sme sa o grófke��������������������
Márii Terézii �����
Brunswick�����������������������������������
a prvej ��������������������������
„škôlke“, založenej na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Zakladateľkou bola práve táto grófka a odvtedy
majú narodeniny všetky materské školy na
Slovensku. My sme sa rozhodli si upiecť
jablkovo-orechovú štrúdľu. Myslíme si,
že sa aj vydarila, a tie deti, ktoré neboli
v škôlke, sme navštívili doma a zaniesli
sme im túto pochúťku. Potešili sme sa spoločne, veď náš netradičný sviatok bol naozaj našim, ale aj prvým takýmto sviatkom,
ktorý sme oslavovali v materskej škole.

Mirko Kováč v úlohe superstar

šili sme sa aj zo zážitkov ako sa zisťuje
rýchlosť áut pomocou prístroja, ktorý sme
mali možnosť vidieť a odskúšať si jeho
meranie. Policajné autá sú naozaj rýchle,
čo sme sa presvedčili, keď sme v jedom takom sedeli. Ďakujeme aj za pekné obrázkové knižky, ktoré nás poučia. Pripomenuli sme si aj „Deň úcty k starším“. Tento
deň nie je obyčajný, pretože všetci máme
dobré staré mamy a starých otcov, ktorých
máme radi, na ktorých myslíme, keď nie
sú s nami, ktorí nám pečú dobré koláče,
postarajú sa o nás, keď je treba i opravia
to, čo nestihnú opraviť naši ockovia. Aj
tento rok sme prišli zatancovať, zaspievať,
zarecitovať a potešiť sa s našimi starými
rodičmi, s ktorými je nám vždy dobre.  

Oslava 186. narodením

V nezvyčajnom období sme 4. novembra oslavovali 186. narodeniny mater-

November je výnimočný pre nás aj novou knihou o našej obci Lučatín. Uvítanie
knihy do života je niečo úžasné, čo sa naozaj prehliadnuť nedá. S radosťou sme cvičili básničku pre uja starostu, ako otvára
novú peknú knižôčku. Deti sa na uvítanie
tešili a pripravovali si svoje básničky a
pesničky. Výborným spevákom bol svojou
piesňou „Keď som išiel do kostola“ Mirko
Kováč. Iba chvíľu pred našim vystúpením
povedal, že ju chce zaspievať, no a jeho
úspech sa naplnil. Verím, že všetkým sa
páčilo. V sychravých   novembrových
dňoch sme cestovali mikrobusom do soľnej jaskyne v Kremničke v Banskej Bystrici. Niektorí sme boli prechorení a preto
nám tento pobyt veľmi prospel. V zdravom
slanom prostredí sme sa hrali so soľou,
ktorú sme mohli presýpať, stavať si z nej
kopce, hádzať farebné loptičky do cieľa,
počúvať rozprávky i spievať veselé piesne
a samozrejme, dýchať slaný vzduch. Ďakujeme pánovi Uhríkovi a ockovi Radkovi
Riečanovi, ktorí nás odviezli, a tak sme
mohli predchádzať ochoreniam.
Vinšujeme všetkým Vám krásne Vianoce,
naplnené šťastím, zdravím a radosťou, no
a prajeme všetko dobré aj v novom roku.
Mgr. Monika Kobesová,
MŠ Lučatín
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Premiéra lučatínskeho jesenného dňa dopadla na výbornú
Vďaka iniciatíve rodičov žiakov
Materskej školy v Lučatíne sa
nám podarilo koncom októbra
zorganizovať veľmi milú akciu pre
deti, rodičov, občanov a návštevníkov
obce.

Hlavnou myšlienkou bolo urobiť niečo
pre školu a škôlku, trošku osvety a niečo
pekné si vytvoriť v obci. A tak sme sa do
toho pustili... Mamičky napiekli slané a
sladké koláče, deti v materskej a základne škole vyrobili krásne výrobky, vrátane lampiónov, navaril sa čaj, ale i varené
vínko, vyrezali sa tekvice a „zjavili sa“ aj
veľmi fotogenickí lučatínski pánko a pani,
ktorí neplánovane prispeli k atraktivite
obce. Mnohí okoloidúci vodiči dokonca

l

Usmiaty sprievod.

Nezabudnime si zasadiť tekvice!
rého sa podarilo vyzbierať veľmi peknú
finančnú čiastku pre školu i škôlku. Tá
základná použije vyzbierané peniaze na
niečo zážitkové a materská si nakúpi nové
matrace, prípadne postieľky. Zbierka na
postieľky naďalej pokračuje a finančné
príspevky je možné doniesť priamo do
škôlky.

l

l

Vyrezávanie tekvíc.

l

Pánko a pani.

l

Malí „požiarnici“.

Dieťa v šenku.

aj zastavovali a fotili sa s našou novou
atrakciou a krásne vyrezanými tekvicami.
Vystavil sa obecný traktor i hasičské auto,
ktoré si mohli všetci dobre poobzerať, či
dokonca sa i previesť. Deti veľmi šikovne
maľovali dospelým tváre, a s rodičmi vyrezali z tekvíc hotové umelecké diela.
Hlavným programom bol lampiónový
sprievod s putovným „šenkom“, do kto-

Ďakujem zo srdca všetkým, najmä rodičom, ktorí sa na podujatí podieľali a
pomohli vytvoriť túto peknú akciu, ako aj
všetkým, ktorí nám prispeli kúpou výrobkov, a pridali niečo aj do šenku... Veríme,
že budúcu jeseň sa nám opäť podarí zorganizovať takúto skvelú akciu, preto si nezabudnime na jar zasadiť tekvice!
Text: Braňa Bobáková
Foto: Braňa Bobáková, Blanka Luptáková

l

Pestrá ponuka.
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Stretnutie s Mikulášom, čertom i anjelom
V sobotu 5. decembra v očičkách
našich detí sa iskričky intenzívne
rozjasnili a tie otázky na svojich
rodičov a starých rodičov nemali
konca - či príde, čo donesie a dôjdu
aj čert a anjel? Opakuje sa to
každý rok. Aj strach z čerta, radosť
z darčekov a láska od anjela.

Pre ich slávnostné privítanie v našej
dedinke sme vystavili historický betlehem a zorganizovali súťaž v zdobení
v���������������������������������������
ianočných stromčekov. Veľa krásnych vecičiek sme mohli obdivovať pri stánkoch
s vianočnými ozdobami a darčekmi.
Mikuláš so svojimi pomocníkmi prešiel
celou dedinou a zvončekom zvolával všetky deti, aby si prišli pre darčeky k vianočnému stromčeku. Krásna výzdoba v našom
malom parčíku ho veľmi milo prekvapila,
balíčky rozdal a poprial lásku, zdravie,
mier a pokoru.
V sále kultúrneho domu bola ukončená výzdoba stromčekov, kde súťažili deti

MŠ, ZŠ, klub Lučiná a kultúrna komisia.
Mikulášovi sa páčil stromček ZŠ obsadil
1. miesto, za čo im podaroval ďalekohľad
s mikroskopom, 2. miesto získali škôlkári,
ktorí dostali hudobné nástroje a 3. miesto
parilo klub Lučiná. To sa už Mikuláš so
svojimi pomocníkmi s nami lúčili, lebo
mali obdarovať ešte veľa, veľa detí. Deň
sa končí a veselé vianočné melódie nám
spestrilo posedenie pri punči a kapustnici,
ktorú sme pripravili a predávali na podporu kultúrnej komisie, za ktorú veľmi pekne
všetkým ďakujeme.

Naši sponzori:
Obec Lučatín, MVDr. Dušan Hanzel,
Autodoprava Lalik, COOP Jednota,
potraviny P. Šimkovkinová, D. Dobrík,
Urbárske spoločenstvo, ����������������
Ing.
���������������
Peter Spe�
vák - podnikateľ, Baltaxia, s.r.o., Auto�
doprava Pavel Salón, Janka Hudecová.
Vďaka za podporu!
Dana Lichá,
kultúrna komisia

Poklona za knihu

Podľa slovenského príslovia „vyčkaj
času, ako hus klasu“, sa aj Lučatínčania dočkali knihy „Lučatín v premenách
času“.
Zásluhou kolektívu P. Hrončeka prišla
tá historická chvíľa, keď spolu s knihou
prišla k nám aj Kuzmányho „Lučatínska
víla“.
Hron a Lučatín žili dlhé roky vedno ako
rodní bratia, teraz dostali aj sestru, knihu,
všetci traja do zlatého fondu Horehronia
patria.
S. Chalupka velebí Hron veršami:
„Ta do vlasti mojej lona,

na tie krásne brehy Hrona:
tam kvitol kvet mojej mladi,
inde sa mne žiť nesladí.“
Ďalší básnik A. Sládkovič hovorí vo
svojej Maríne aj o Lučatíne:
„Či je to pohronská Víla?
- Nie je to ligot Fébovho syna,
nie to šum devy od Lučatína:
- spomnela na mňa si milá.“
Nielen písané slová, ale najmä činy sa
v živote človeka počítajú, potvrdiť to môžu
tí, ktorí si knihu kúpia a aj prečítajú.
Poďakovanie a chvála patrí všetkým autorom tohto jedinečného diela, oceniť túto

knihu by mala naša obec celá.
Sme hrdí aj na tých, čo tvorili históriu
obce minulé letá, a pomohli dostať Lučatín
do povedomia pohronského sveta.
Nech je táto kniha v každom dome povinným čítaním, čo bude pre jej tvorcov od
nás najväčším uznaním.
Hron nech tečie naďalej a Kopa nech
nám obec stále stráži, a každý z nás si napísanú lučatínsku minulosť váži.
Zjednoťme svoje sily, vytvorme spoločne
jeden tím, nesme odkaz našich predkov, budujme si náš Lučatín!
Julo Kasa
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

Náučný chodník Bralce
Unikátna prírodná rezervácia
Bralce sa rozprestiera na úpätí
Panskej hory v Štiavnických
vrchoch, neďaleko obce Hliník nad
Hronom. Lokalita je charakteristická
výskytom pozoruhodného rastlinstva
a živočíšstva, je napríklad jedným
z mála nálezísk zriedkavej waldstejnie trojlistej, rastliny predstavujúcej
relikt z doby ľadovej. Nesmierne zaujímavá je i tunajšia neživá príroda.
V oblasti sa kedysi ťažil kameň,
vďaka čomu tu zostali početné
skalné veže, kamenné moria a iné
útvary�������������������������������
, dnes už zarastené lesom. Strhujúcu prírodnú scenériu dopĺňajú
neprístupné jaskyne a prepadliská,
nachádzajúce sa v okolí vrcholu
Panskej hory, miestnymi zvanej
i Kečka.
Akcie - Náučný chodník Bralce - sa 11.
októbra t. r. zúčastnilo 11 členov Klubu
slovenských turistov (KST) Lučatín a jeden nečlen. Samozrejme, že nechýbal náš
štvornohý kamarát pes Fanny. Chodník
značený zeleným kruhom v bielom poli
(od apríla 2014 je značený klasickou turistickou zelenou značkou) sa začína pri ceste
na okraji Hliníka nad Hronom, v smere do
Sklených Teplíc. Začiatok sa nedá prehliadnuť - okrem smerovníka je tam mapa
a veľká informačná tabuľa o Prírodnej rezervácii Szabova skala a Bralce, ktorých
je Kečka súčasťou. Značka nás rýchlo
zaviedla do lesa, preč od domov a polí.
Začiatok chodníka vedie po lese, ktorý je
nezáživný, no po chvíli sme sa dočkali.
Odrazu prišiel strmý kopec hore a ten ako
keby nás vyniesol z toho nezáživného lesa
do priestoru, kde človek nevie, kam sa má

skôr dívať, čo má skôr robiť, či sa zastaviť,
či fotiť, alebo utekať ďalej pozrieť sa, čo
je za ďalšou skalou. Krajina okolo nás sa
každú chvíľu menila, za každou zákrutou
bolo nejaké malé prekvapenie: Skalné veže
a vežičky, machom porastené kamene zatienené zvláštnym papradím, o chvíľu zasa
malé kamenné moria, pukliny, jaskyne,
potom skalný tunel, obrovské skalné steny, hlboké diery a k tomu občas schodíky,
rebrík a reťaze - všetko, čo sme si mohli
priať. Okruh cez Kečku je také malé skalné
dobrodružstvo plné zeleného trblietavého
svetla, vlhkej vône a príjemného pocitu,
že čas aj v dnešnom svete dokáže plynúť
pomaly. Keby tam neboli značky, ľahko
by nás presvedčili, že tade ešte nikto pred
nami nešiel. Napokon skaly skončili a pred
nami sa rozprestrel les. Prechádzali sme
lesom, potom cez malú lúku so senníkom
uprostred, potom zasa lesom, okolo studničky a ďalej po širokej lesnej ceste späť
k Hliníku. Cestou sme nazbierali hríby
a vytešovali sme sa. Spokojne sme kráčali naspäť k autám, oddýchnutí, pripravení
vrátiť sa do bežného života.

Manínska a Kostolecká
tiesňava
V nedeľu 25. októbra sa 16 našich
turistov vybralo na túru do Strážovských vrchov na prechod Manínskou
a Kostoleckou tiesňavou.
Túru sme začali v dedine Kostolec. Poľnou cestou za domami sme sa vybrali na
skupinku strmých skalných brál - Bosmany. Zo zubatého hrebeňa Bosmian sa nám
naskytol krásny výhľad na dve unikátne
tiesňavy nachádzajúce sa v blízkom okolí
- Kostoleckú a Manínsku, okorenené farbami jesene. Zostúpili sme dole po lúke.
Poobzerali sme si najväčší skalný previs
na Slovensku nazývaný Kostolecký dom,
alebo taktiež Strecha Slovenska. Prešli
sme popod bralá Kostoleckej tiesňavy do
dedinky Záskalie. Odtiaľ po pár minútach

sme sa dostali k prírodnej kráse Považia Manínskej tiesňavy. Je to najužší skalný
kaňon v Strednej Európe. Vznikla zarezaním Manínskeho potoka do vápencov

a rozdelením Manínskeho bradla na dva
vrchy: Veľký a Malý Manín. V tiesňave
sme odbočili na Rozprávkovú lúčku, kde
nás čakalo bralo so symbolickým cintorínom (mŕtvym na pamiatku, živým na
výstrahu). Popri skalných stenách sme vyšli na prvé vyhliadky. Pozreli sme si tiesňavu z hora i oproti bralá Malého Manína,
zostúpili sme k menšej jaskyni a potom
sme ďalej pokračovali Manínskou tiesňavou popri potoku.
(Pokračovanie na 11. strane)
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Vianočné sviatky v premenách času

„Vinšujem Vám šťastie,
zdravie a hojné božské požehnanie...“

Koncom 30. rokoch 20.
storočia sa vianočné
oblátky pekávali doma.
Celý Štedrý deň sa niesol
v znamení prichádzajúcich
sviatkov a príprav štedrovečernej večere. Zdobil
sa jednoduchý stromček
s prírodnými ozdobami.
Katolíci aj evanjelici mali stôl
v prednej izbe prikrytý ���������������
vyšívaným obrusom, uprostred horela sviečka. Úlohou
gazdinej bola príprava štedrovečernej večere, ktorá pozostávala z oblátok s medom,
kyslej hubovej polievky, opekancov, sušeného ovocia a fazule a z jabĺčok. Evanjelici mali namiesto kyslej hubovej polievky
kapustnicu s klobáskou a sušenými hubami. Katolíci mali pôstnu, ale štedrú večeru,

mäso mohli jesť až po polnoci.
Ešte začiatkom 20. storočia bolo úlohou
gazdu priniesť pod štedrovečerný stôl lemeš alebo čerieslo z pluhu, aby sa nasledujúci rok dobre oralo. Vo vreci priniesol aj trochu zrna, aby na rok rodine nechýbal chlieb.
Nohy stola omotal reťazou, aby rodina celý
rok držala spolu. Neskôr sa pod obrus dával peniaz, aby peniaze celý rok nechýbali,
tento zvyk sa v mnohých domácnostiach
zachoval až do súčasnosti. Úlohou gazdu
bolo tiež odniesť pred večerou kúsok chleba a koláče, v ktorých bol vsunutý cesnak,
kravám do maštale. Toto chystala pre statok
gazdiná. Pre ochranu domu a statku urobil
gazda na vonkajšiu stranu dverí do domu
a maštale krížik cesnakom, aby bolo celé
hospodárstvo počas roka chránené pred
strigami a zlými silami.
Večeru začal gazda modlitbou. Po jej
skončení rozhodil varený hrach po izbe

Recept starej mamy (Jolkin Senkovej)

Zahadzovaná tvarohová štrúdľa

Ingredencie: Domáce štrúdľové cesto zohriať pod teplou rajnicou, 1 kg tvarohu,
roztopené 1 maslo, práškový cukor, vanilkový cukor, strúhanka, kryštálový cukor
(podľa potreby), hrozienka.

Postup: Cesto vytiahneme čo na najväčšiu plochu aspoň ako dva stoly. My sme
rozťahovali stôl. Konce hrubšie ostriháme
a môžeme zahadzovať cesto. Za každým
zahodením, cesto posypeme strúhankou,
kryštálovým cukrom a pokvapkáme maslom. Keď sa dostaneme do štádia menšieho, odmeriame si plech tak, aby sme
dostali 2 kusy cesta. Plech pomastíme
maslom a položíme cesto. Môžeme urobiť plnku. Tvaroh, 3 žĺtka, práškový
cukor - podľa chuti, hrozienka, 3 lyžice
rozpusteného masla, rozmiešame do hlad-

ka. Z bielkov urobíme tuhý sneh, ktorý
ľahko primiešame do tvarohovej hmoty
a natrieme na cesto. Na vrch položíme
druhý plát cesta, ktorý potrieme rozpusteným maslom pierkom. Dáme piecť do vyhriatej rúry do ružova, asi 10 min. Pozor,
aby neprihorela. Pred podávaním posypeme vanilkovým cukrom. Štrúdľa sa podáva
teplá a konzumuje sa vidličkou. Delikatesa a ohromne zdravý slávnostný zákusok.

Na túto štrúdľu bola majsterka moja
svokra Jolana Senková, ktorá ju pekávala
do mnohých rodín (učite����������������
ľ Slobodník,
��������������
Kasovci, Grexsovci, Oravcovci, na sviatky
a významné výročia). Štrúdľa musí byt
len s tvarohom, iná plnka jej zoberie určitý
šmrnc. Skúste!
Zorka Senková

v znamení kríža, aby bola na rok dobrá úroda. Potom každému, aj deťom, postupne
nalial do jedného pohárika hriatej sladkej
pálenky. Po prípitku gazdiná rozdala každému jednu plochú oblátku s medom. Pritom
urobila deťom na čelo krížik s medom, aby
boli dobré po celý rok ako med. Za polievkou nasledovali makové opekance, ktoré sa
jedli z jednej misy. Súčasťou večere bolo
varené víno a na stole boli položené kysnuté
koláče. Keď bola rodina bohatšia, pieklo
sa niekoľko druhov, a to makové, tvarohové a aj so slivkovým lekvárom. Z koláčov
mohol zjesť každý, koľko chcel. Na záver
večere sa jedlo ovocie, čerstvé, ale aj varené a sušené. Všetky omrvinky, ktoré zostali
na vianočnom obruse, sa opatrne zhrnuli na
pekáč a usušili na peci. Boli veľmi cenné,
pretože sa im pripisovala liečivá moc. Po
jedle si celá rodina zaspievala niekoľko
kolied a opäť sa všetci spoločne pomodlili,
čím bola štedrovečerná večera ukončená.
Po večeri chodili deti po domoch spievať
pod okná. Zaspievali jednu či dve piesne,
najčastejšie „Čas radosti, veselosti“ alebo
„Narodil sa Kristus Pán“, za čo dostali malú
výslužku.
Pavel Hronček a kolektív:
Lučatín v premenách času:
Výročné zvykoslovie (časť)

Kniha ako dar

Už máte všetky darčeky pod vianočný
stromček? Pokiaľ nie, jednou z možností je darovať „Lučatín v premenách
času“. Všetci záujemcovia sa môžu práve pre túto publikáciu obrátiť na tunajší
obecný úrad a za 20 eur potešiť svojich
najbližších. Určite by nemala chýbať
v knižnici tých, ktorí sú akýmkoľvek
spôsobom spojení s týmto krajom a milujú obec Lučatín.

Pôvod vyrezávaného Betlehemu
(ako vznikal od 1890 do 1919)
Betlehem, ktorý sme mohli obdivovať počas nášho stretnutia s Mikulášom
v kultúrnom dome, pochádza z rodiny národného umelca a hudobného
skladateľa Ondrea Otčenáša, ktorý pochádzal zo Seliec pri Banskej Bystrici.
Jeho otec bol zručný remeselník a drevorezbár Ján Otčenáš, ktorý bol
účastníkom prvej svetovej vojny, kde utrpel aj vážne zranenie. Betlehem
začal vyrezávať už pred začatím tejto svetovej vojny a pokračoval v tom aj
po návrate z frontu. Toto dielo nebolo jeho jediné, v jeho krátkej pôsobnosti
vytvoril s inými drevorezbármi oltár do katolíckeho kostola v Selciach,
sakrestie, sochu Sv. Jozefa s Ježiškom, a medzi jeho najcennejšiu prácu
považujeme zobrazenie Sv. Trojice. Všetko sú to hlavne výjavy z Bilie.
Betlehem sa zachoval v pôvodnom prevedení, pravidelne sa na ňom obnovuje
vyfarbenie a zatiaľ sú zachovalé všetky figúrky - Mária, dieťa v jasličkách,
Jozef, anjeli, pastieri, Traja králi, zvieratá a celá konštrukcia mesta. Veríme,
že príbeh Betlehemu je nesmrteľný a každoročne nás bude napĺňať pokorou,
radosťou a vierou z očakávania najkrajšieho obdobia v roku Vianoc.
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Premeny času po dnešok

(Dokončenie z 1. strany)
Ako v predslove knihy konštatuje autor
P. Hronček: „Kniha nie je koncipovaná
ako klasická vlastivedná monografia, ale
prináša nový pohľad na obec Lučatín a jej
krajinu v intenciách moderného, progresívneho a v súčasnosti sa rozvíjajúceho
vedeckého odboru enviromentálne dejiny.“ Bohato ilustrované literárne dielo v
jednotlivých kapitolách kladie dôraz na
človek�������������������������������������
a, spôsob jeho života, využitie tech�
niky, zmeny jeho myslenia, vývoj kultúry,
spoločnosti a obce.
Textovú časť dopĺňa okolo 450 dobo�
vých fotografií, ktoré poskytli aj mnohí
občania z vlastných rodinných archívov.
V nedeľu 22. novembra 2015 pri prí�

Okrem
iných
známych osobnos�
tí pozvanie prijali
podpredsedníčka
Národnej rady SR
Jana
Laššáková,
ale aj členka Rady
ZMOS a starost�
ka Brusna Viera
Krakovská. V sále
kultúrneho domu
nechýbala ani početná kulisa domá�
cich divákov zastupujúca všetkých
vyše 600 ������
obyva�
teľov obce.

l

Starosta Marian Píši preberá knihu od autora Pavla Hrončeka.

Podujatie spojené s uvedením mono�
grafie Lučatín v premenách času do života
podporili i sponzori, za čo im patrí úprim�
né poďakovanie: GLOBUS – MM, s.r.o.,
BARTHOVÁ DANKA – PROFAX,
FLEXIM, spol. s.r.o., Ing. Miroslav Majer, TMI, s.r.o., Nákladná doprava Miroslav Ondrejka – MON, MVDr. Dušan
Hanzel, Ing. Igor Nemčok, CPO, s.r.o.,
Ing. Pĺžik, Eva ����������������������
Ďurčíková�������������
, Elena Oravcová, Anna Lichá, Penzión Grajciar.
Anna Chovanová, LZ
Foto: Elena Majerová

l

Pozvaní členovia autorského kolektívu.

ležitosti uvedenia knihy do života v����
 ���
lu�
čatínskom Kultúrnom dome jej autor P.
Hronček prvý výtlačok monografie sláv�
nostne odovzdal starostovi obce Mariánovi
Píšimu. Krstilo sa symbolicky - zväzkom
obilných klasov. Celý akt doplnil bohatý
kultúrny program, pod ktorý sa podpísali
žiaci tamojšej materskej a základnej ško�
ly, členovia folklórneho súboru Čierťaž z
obce Nemecká, pod vedením Martina Lok�
šu. Okrem autorského kolektívu - J. Šutka,
A. Chovanová, E. Ďurčíková, Z. Filip, D.
Rakická, zástupcov miestnej samosprávy a
recenzentov knihy sa podujatia zúčastnili
starostovia okolitých obcí.

l

Vzácni hostia.

Moderátorskej
úlohy celým pro�
gramom sa bravúrne zhostil operný spevák Peter
Svetlík, ktorý predovšetkým aj vďaka
rodičom má vrúcny
vzťah k Lučatínu.
Divákov
nielen
l Peter Svetlík.
uviedol do diania,
ale svojím hlasom sa
postaral o krásny umelecký zážitok a tak
prispel i do kultúrneho programu.
Vďaka maestro!

l

l

Vystúpenie tých najmladších - škôlkárov.

Pozdrav od členov folklórneho
súboru Čierťaž.
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Môj názor

Quo vadis lučatínsky futbal?
Pod týmto názvom som pred troma
rokmi napísal článok do LZ. Okrem
neho aj iné články: Jedenásťtoro
pre lučatínskych futbalistov, apely
pre hráčov, trénerov a funkcionárov
i divákov. Všetko s úmyslom bona
fide, pomôcť dostať futbal na nohy.

K tomuto článku ma inšpiroval náš pán
starosta, ktorý mi na obecnom
�������������������
úrade pove�
dal, že prečo som písal o futbale pri starom
vedení a nepíšem teraz, keď sa zmenili
funkcionári. Tak som sa rozhodol, že sa ešte
posledný raz k tejto téme vyjadrím.
Nikdy som nepísal o konkrétnych ľuďoch
z vedenia, tréneroch, hráčoch, zaujímali ma
viac problémy, nedostatky, chyby a príčiny
súčasného, nie veľmi zdravého stavu nášho
futbalu. Kým v minulosti sme chodili v ne�
deľu viac na pivo ako na futbal, tento roč�
ník to bolo ešte horšie. Už nás nezaujímalo,
aký bol výsledok, ako naši vonku hrali, ale
koľkí zápas vlastne dohrali, koľko žltých
a červených kariet naši dostali... Príčin
zlého stavu a nízkej úrovne hry je viace�
ro, ale ja vidím tú hlavnú v hráčoch. V ich
pretrvávajúcich rečníckych vulgarizmoch,
nedisciplinovanosti�����������������
, emočnom neovlá�
daní svojho prejavu na ihrisku, v neúcte
k súperovi, rozhodcom, divákom.
Viem aj to, že povaha človeka je nemen�
ná, aj keď ju vyženieme bičom, vráti sa
a nezmení sa v ničom. Hoci je medzi hráčmi
malý výber, stojí za zváženie, či takýchto
výbušných hráčov vôbec poslať na ihrisko,

či nerobia viac škody ako osohu. Niektorí
naši futbalisti nepotrebujú trénerov, ktorí by
ich učili kopať do lopty, ale držať jazyk za
zubami. A zatiaľ takí nie sú.
V minulých LZ som napísal túto bodku
na záver: „Bez práce nie sú koláče. Naši
futbalisti ich aj bez nej dostanú v Grajciari.“
Bodka nevyšla, tak namiesto nej posielam
pár sentencií hráčom, trénerom aj funkcio�
nárom.
Futbalisti:
• Fair-play nie je vecou telesnej, ale mrav�
nej sily futbalistov.
• Nerobte súperovi to, čo nechcete, aby
vám robil on.
• Aj jeden problematický hráč môže roz�
vrátiť celé mužstvo.
• Hráči musia dôverovať trénerovi a na�
opak.
• Najväčšia sila futbalistov je ich discipli�
novanosť, najhoršia ich nadradenosť.
• Ktorého hráča neohne hanba za vlastné
činy, toho neodradí ani strach pred tres�
tom.
• Futbalista na ihrisku svojím prejavom,
správaním nereprezentuje len seba, ale aj
klub a obec.
• Futbalisti radšej ako vulgárne vystupujte
bulvárne – hrajte pre ulicu.
Tréneri:
• Skôr ako trénerov by bolo treba vymeniť
niektorých lučatínskych futbalistov.
• Tréner by nemal robiť ústupky problema�
tickým hráčom, trestá tým tých ostatných.

ť
(čas

II.)

• Tréner by mal viesť športovca nielen
v odbornej, ale aj v ľudskej rovine.
• Dobrý tréner nehľadá u hráčov ich chyby,
ale ich schopnosti, ktoré rozvíja a použí�
va.
• Tréner, ktorý neovláda seba, nemôže
ovládať ani iných.
• Tréner, ktorý chce veľa, dosiahne málo,
ktorý chce málo, nedosiahne nič.
• Z cudzieho rozumu žiadny tréner nevy�
žije.
• Trénera by mali hráči cítiť nielen v zápa�
se, ale najmä na tréningu.
Funkcionári:
• Jazyk držaný na uzde pomáha každému
viac, ako jazyk pustený z reťaze.
• Myslite na to, ako sa volá naša TJ Mlado�
sť. A mladosť by viac a aj vám mala pri�
nášať radosť, dravosť, smelosť, nie zlosť,
starosť, oplzlosť, drzosť, arogantnosť.
• Nebude tragédia, keď Lučatín vypadne
z 1.A triedy. Tragédia bude, keď náš fut�
bal v Lučatíne nebude.
P.S.1: Vyhrať sa nedá len nad ľudskou
hlúposťou, ale nad problémami a nedostat�
kami áno. Len sa o to treba pokúsiť a ne�
prestať proti nim bojovať.
P.S.2: Vrátim sa ešte k názvu článku
Quo vadis znamená kam kráčaš. Viem, že
lučatínsky futbal dokráčal až na dno, z kto�
rého by sa mohol odraziť hore. Bona fide
(v dobrej viere) priatelia futbalu, verím vo
vaše odrazové schopnosti. Futbalový štadión a skalní tiež!
Julo Kasa

Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára
(Dokončenie z 8. strany)
Pri autokempingu sme odbočili do sva�
hov Veľkého Manína. Lesom s farbami
jesene sme sa dostali k serpentínam. Zo
serpentín boli výhľady na Považie a Po�
važský hrad. Pokračovali sme lesom. Na
vrchole sme si spravili krátku obednú
prestávku. Po doplnení síl sme pokračova�
li žltou značkou do žľabu s názvom Vá�
pencová jaskyňa. Tu sme odbočili na boč�
ný hrebeň. Objavili sme prvú vyhliadku
- Puklá skala. Na vyhliadkovej plošine sa
vytvorila puklina (ako keby sa časť skaly
oddeľovala). Pokochali sme sa výhľadmi
na Malý Manín v hmle. Škoda, že sme ne�
videli Súľovské skaly. Postupne sme obja�
vili ďalšie skalné vyhliadky s výhľadmi na
Záskalie, Kostoleckú tiesňavu a Bosmany.
Pokračovali sme dolu kopcom, až sme sa
dostali ku prírodnému skvostu - Skalné�
mu oknu. Pokochali sme sa jeho krásou,
cez okno sme sa pozreli na Záskalie. O
pár metrov dole sme objavili ďalší skvost
prírody Partizánsku jaskyňu. Viedol k nej

chodník so zaistenými retiazkami. Bola to
21 metrov dlhá jaskyňa, ktorú tvorila priestranná tunelovitá chodba z masívnych
sivých vápencov s rohovcami. Po preskúmaní jaskyne sme pokračovali cez
listnatý les ďalej dolu kopcom. Dostali
sme sa na lúky pod Drieňovkou. Prešli

sme popod jesennú lipu, pod ktorou bola
Božia muka. Tu sa nám otvorili nové
pohľady na Strechu Slovenska i bralá
Veľkého Manína. Po lúkách so stálymi
výhľadmi sme prišli do dedinky Záskalie,
kde sme túru ukončili.
Milan Kováč
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Čo si zaželať do futbalového roku 2016?

Radosť z hry, a z výsledkov našich futbalistov!
Skončila sa jesenná
časť futbalovej I. triedy
Obfz Banská Bystrica,
ročník:2015/16.
Bohužiaľ, naše mužstvo
FK Mladosť Lučatín skončilo
s 2 výhrami, jednou remízou,
10 prehrami, so súčtom 7 bodov
a pri nepriaznivom skóre 17:38
na predposlednom, 13. mieste.

Ešte ukončením jarnej časti ročníka
2014/15 nastali v klube okrem funkcionárskych výmen, aj zmeny v hráčskom kádri.
V klube skončili: M. Majer, J. Beňák, J.
Svitek - návrat do Slov. Ľupče, T. Pikula návrat do Brusna, P. Zlievský - prestup do
Hiadľa, J. Huťka - prestup do Priechoda,
S. Chválik - ukončil aktívnu činnosť. Celkom sedem futbalistov. Do klubu prišli O.
Turčan - návrat zo Slov. Ľupče, J. Durčík
- dorast Slov .Ľupča, V. Sauka - Ľubietova,
F. Černák - Nemecká, I. Hirka, V. Vetrák,
J. Zajak, M. Vaňo, J. Martinec, M. Kadlec.

Celkom 9 futbalistov. Pri porovnaní odchodov a príchodov musíme priznať, že po
stránke kvality sme viac stratili ako získali.
Pri súčasnom stave vo futbalovom okrese
je veľký problém získať kvalitných futbalistov.
Pred začatím súťaže sme sa dohodli na
spolupráci s trénerom Jánom Vaníkom
z Podbrezovej, ktorý pred zápasom 8. kola
sám, bez udania dôvodu�������������������
, odstúpil. Do konca jesennej časti chlapcov trénoval Igor
Šišiak ml. Na nepriaznivom hodnotení
doterajšieho účinkovania nášho mužstva
vplývajú aj zranenia (I. Šišiak, M. Vaník),
ako aj virózy u niektorých hráčov počas
sezóny. Veľmi negatívne hodnotím nedisciplinovanosť hráčov, a to v podobe žltých
a červených kariet, s následným oslabením
mužstva v ďalších kolách. Za jesennú
časť súťaže dostalo mužstvo celkovo 8
červených kariet, čo ����������������������
je, myslím si, neúnosné. Počas zimnej prestávky je na výbore
ako aj hráčoch získať posily do mužstva,
aby sme mohli myslieť na záchranu v I.

triede. Chceme, aby sa do mužstva vrátili
dobrí futbalisti ako D. Selecký, M. Majer,
J. Huťka, P. Hraško. Hráči nám dali aj určité tipy na ďalších. Držte nám palce, aby sa
nám to podarilo, aby sa futbalová I. trieda
hrala v Lučatíne aj na budúcu sezónu.
Občianske združenie TJ Mladosť
Lučatín sa znovu zaregistrovalo na poukazovanie 2% z dane fyzických ako aj
právnických osôb. Preto Vás prosíme,
kto môže a chce pomôcť lučatinskemu
futbalu o príspevok sumou 2 percent
z dane. Tlačivá poskytneme.

Keďže sa blížia Vianoce a nový rok,
záverom môjho príspevku Vám prajem
v mene celého futbalového výboru, ako
aj samotných hráčov, krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v roku
2016. Najmä veľa zdravia a šťastia! A aby
sme mali����������������������������������
z hry a z������������������������
výsledkov našich
�������������
futbalistov len radosť!
Peter Loučka,
predseda FO Mladosť Lučatín

Mariášisti radi uvítajú
nových hráčov a fanúšikov
POZVÁNKA
Kultúrna komisia pri OU Lučatín všetkých pozýva
dňa 26.12.2015 o 20,00 hod.

v Kultúrnom dome v Lučatíne na

ŠTEFANSKÚ

VESELICU

Hudba: Milan Peťko
Občerstvenie: prípitok, škvarkové pagáče, minerálka a káva

Vstupné : 4 €
Prosím nahlásiť účasť do 23.12.2015
p. S. Jackuliaková 0911 803 157

Lučatínsky mariášový
klub (LMK), založený
v roku 1998, v uplynulých
dňoch hodnotil na svojom
zasadnutí v sále tunajšieho
kultúrneho domu
tohoročnú činnosť.

V roku 2015 pracoval výbor
LMK pod vedením predsedu
Jozefa Kereša v zložení: Miroslav Majer, Peter Ďurčík, Dušan Kliment, Ladislav Haviar
a Ján Šutka. Stretával sa pravidelne v klubovej miestnosti lučatínskej hasične. LMK
v tomto roku organizoval už
XXI. ročník celoslovenského
mariášového turnaja, ktorý
patrí medzi najstaršie na Slovensku. Zúčastnil sa na ňom
aj prezident Slovenského zväzu mariášových klubov Anton
Konečný, prezidenti ďalších
Slovenských
mariášových
klubov a hráči prvej výkonnostnej triedy. LMK osobit-
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ne organizuje aj súťaž žien
a klubový turnaj „štyroch“.
V jarnom, letnom a zimnom
období usporadúva turnaj pre
všetkých svojich členov. Je
zakladateľom súťaže družstiev
pre oblasť B. Bystrica - Zvolen
a jediným z účastníkov všetkých jeho 18. ročníkov. V roku
2014 túto súťaž vyhral v zložení: Pavol Ris, Ján Duda, Pavol
Galata, Ján Košík, Jozef Pejko
a Ján Šutka.
Zisk z turnajov LMK každoročne venuje tunajšej základne
a materskej škole, obecnej knižnici a formou tomboly aj lučatínskemu tradičnému plesu.
Medzi nešportové aktivity
našich mariášistov patrí aj čistenie studničiek v Baranej a Jánošovej. LMK rád prijme do
svojich radov každého nového
začínajúceho hráča a fanúšika
športového mariášu.
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