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Príhovor...
Rok nám prešiel a zima nám opäť klope na dvere. Ani neviem, či už
prišla tá ozajstná zima, veď vonku je plus desať stupňov. Pár
snehových vločiek nám už naznačilo, že minimálne tá astronomická
zima prišla. V spojitos , čo sa deje vonku v tomto období, mi prišiel na
um jeden verš:
Prší, prší, len sa leje, Mikuláš sa z okna smeje.
Kašle na sneh, má rád blato, schovaj sane kašli na to!
Verím však, že nás zima zďaleka neobíde a skôr či neskôr sa z mrazivých dní a snehovej nádielky nebudú tešiť len naše de , ale aj
cestári. Skôr ako nastane radosť zo snehu, príde do našich domovov
radosť z Vianoc už o pár dní. Premeňte toto obdobie na obdobie
oddychu, stretnu v rodinnom kruhu, nájdite si čas na seba a svojich
najbližších. Tým najmenším želám, aby si pod stromčekom s iskričkou
v očkách našli to, čo tak túžobne očakávajú. A tým starším? Nech cí a
pri štedrovečernom stole pohodu, lásku a uvedomia si význam týchto
sviatkov.
Prajem vám požehnané Vianoce a Nový rok nech je plný šťas a,
zdravia, dobrých ľudí.

Rok takmer za nami!
Je za mnou rok práce vo funkcii starostu obce. Bol to rok náročný pre
zorientovanie sa v problema ke verejnej správy a potrieb obce, ako aj
Vás občanov. Dovoľujem si vám dať do pozornos malý zoznam
ak vít od začiatku roka, resp. môjho nástupu do starostovského
kresla. Na ustanovujúcom zastupiteľstve už novozvolení poslanci
odsúhlasili predložený návrh o zapojenie sa do projektu ,,Wiﬁ pre
teba“ . Realizácia projektu je naplánovaná na skorý začiatok jari 2020.
Prišiel február a hlavného kontrolóra obce pána Ing. Miloša Strmeňa
vystriedala po uplynu jeho funkčného obdobia pani Ing. Mária Paličková. V priebehu prvého polroka nás čakalo dôležité rozhodnu e
ohľadom výstavby mul funkčného ihriska. K odporúčaniu pre obecné zastupiteľstvo som pristupoval svedomito. Po informáciách od
ekonómky obce a hl. kontrolórky som sa rozhodol dať stop výstavbe
mul funkčného ihriska z dôvodu neefek vneho vynaloženia ﬁnancií.
Na leto bola naplánovaná už dlho očakávaná prestavba KD. Žiaľ,
nestalo sa a tak sa o túto prestavbu pokúsime od apríla 2020. V tomto
roku bolo potrebné riešiť aj personálne otázky v ZŠ a MŠ, podarilo sa
a myslím, že zmeny sú viditeľné a na základe rodičov a okolia aj
pozi vne. V druhej polovici letných prázdnin sa farba našej hlavnej
cesty zmenila na čiernu. Ona však vybledne a bude z nej šedá, aká
bola aj do jej rekonštrukcie, no bude už z technického hľadiska
vyhovujúcejšia. V priebehu jesene sa mi podarilo ,, oprášiť “ projekt
Detského ihriska v obci Luča n a zareagovať na výzvu MAS – miestnej
akčnej skupiny so sídlom v Sl. Ľupči. Ak nám projekt prejde, budeme
sa môcť tešiť z tohto ihriska už koncom roka 2020. Do konca
septembra bol na základe už spomínanej podpory od nadácie EPH
vybudovaný altánok v ,,sypáku“ a aj vďaka Klubu priateľov ľuča nskej
prírody tento areál aj zveľadený. V novembri bol realizovaný projekt
Zelené obce, keď ešte v jeseň roku 2018 bola podpísaná zmluva o výsadbe stromčekov – borievok v zelených pásoch popri chodníku
hlavnej cesty ako aj javora mliečneho na miestnom cintoríne. Koniec

roka 2019 sa niesol v znamení schvaľovania rozpočtu. Aj napriek zvýšenému percentu odpočítateľnej položky pre fyzické osoby na rok
2020 (zdroj nášho obecného príjmu). Verím, že podielové dane by
mohli byť aspoň na tej úrovni ako tento rok.

Kde bolelo, tam bolelo......
Neviem, či je to naozaj dobou, samotným zmýšľaním, ale o dianie v
obci poklesol za posledné 2 roky výrazne záujem.
V príhovore som zámerne neuvádzal konkrétne informácie, nakoľko
to nepovažujem na základe vášho záujmu za potrebné zverejňovať.
Vyzývam vás k väčšej účas na zasadnu ach obecného zastupiteľstva
(sú verejné) a tak priložiť možno ruku k dielu, povedať svoj názor,
poradiť. Vypočuť si zvukový záznam z pohodlia domova je len pasívny
záujem. Je pekné, že človek si hľadí svojho a chce mať pokoj, ale či ste
už rodák, alebo prisťahovalec, žijete v dedine, v určitej komunite. Deň
po dni je vidieť ako sa vytráca spolupatričnosť, socializácia, .....

V Luča ne robíme a robili sme viacero kultúrnych akcií v priebehu
celého roka. Ochota pomôcť ešte žije, len účasť občanov na akciách
klesá viac a viac. Jeden z vplyvov prečo nebola účasť je aj samotné
počasie. No ak spravíme napr. veľkonočné alebo vianočné tvorivé
dielne a predajné trhy, zabíjačku, ukončenie leta, deň obce, účasť je
tak nízka, že entuziazmus – nadšenie ľudí niečo robiť pre nás, rapídne
ež klesá. Veľmi však musím vyzdvihnúť účasť na akciách ako boli:
Pokračovanie na strane 2
Luča nsky ples, Deň de ,

2. LUČATÍNSKE ZVESTI

20. december 2019

májová vatra na pláži Bukovienka, Uvítanie de do života, účasť na
vystúpení divadla z Ráztoky a Mikulášskom večierku. Ak to takto
pôjde ďalej, tak budeme robiť len vy pované kultúrne akcie, kde je
pravdepodobnosť akej takej návštevy.
Samozrejme nemôžem nikoho nú ť niekam chodiť, s niekym sa zhovárať, ale dúfam, že sa mi podarilo priviesť vás týmito riadkami k zamysleniu. Ide o vzťahy medzi nami občanmi Luča na.
V priebehu posledného štvrťroku sa konali kultúrne akcie, z ktorých
vám prinášame krátke informácie a pár obrázkov:
Ako každý rok, tak aj tento, sa pod vedením pani Bobákovej konal
11.10.2019 Luča nsky jesenný deň. Túto milú akciu zvládla Inicia va
rodičov na výbornú a okrem predajných stánkov s výrobkami svojich
de si pre ne a návštevníkov poduja a pripravila už tradičné
vyrezávanie tekvíc, lampiónový sprievod obcou a za podpory Radka
Riečana aj občerstvenie v šenku. Som rád, že aj táto komunita existuje
v našej obci a reprezentuje ju. Ďakujem.

S predvianočným časom sa vždy spája v našej obci Mikuláš, Vianočná
besiedka, Predajné a tvorivé dielne. Skôr ako eto potešujúce
okamihy prišli, naše pozvanie prijali členovia ochotníckeho divadla z
Ráztoky a v prvý decembrový deň nám predviedli úžasne zvládnutú
komédiu s názvom: Bisťu dedina II – Voľby. Naozaj oku lahodiace
herecké momenty vyčarili nejednému divákovi úsmev na perách.
Bolo sa veru na čom zasmiať a pani starostka Zuzka Vaníková nám
prisľúbila účasť s predstavením Bisťu dedina III v krátkom čase. Už
teraz sa na ich predstavenie veľmi tešíme. Pokračovanie na strane 3
Mesiac október je mesiac úcty k starším. Starších ľudí a to nielen
našich seniorov, si treba c ť každý jeden deň. Bolo nám potešením
zorganizovať takúto akciu a pripraviť našim seniorom milé
vystúpenie, ktoré predviedli žiaci ZŠ a MŠ z Luča na. Aby sme zahriali
srdcia a trošku rozveselili našich hos a jubilantov, pozvali sme Paľka
Majeríka z Priechoda, aby sme si všetci mohli zaspievať. Veru sa aj
spievalo, niekto viac, niekto menej, ba sa aj tancovalo. Sme radi, že
spokojnosť bola na oboch stranách a jubilantom ešte raz všetko
najlepšie prajeme, aby sme sa aspoň v takom počte aj o rok stretli.
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Mikuláš so svojimi pomocníkmi zavítal do Luča na o pár dni neskôr,
ako by sme čakali. Mal toľko povinnos , že prišiel v piatok 13-teho.
Pre niekoho nešťastný deň, no pre naše de čky určite nie. Tie si pre
svojich hos pripravili s pani učiteľkami prekrásne vystúpenie plné
prekrásnych básničiek, vinšov, pesničiek a aj divadielka. Po krásnom
vystúpení prišiel Mikuláš a so svojimi pomocníkmi čertom a
anjelikom porozdávali deťom mikulášske dobrôtky. Čerta sa však
veľmi nebáli a aj chvost mu naháňali. Ten však sľúbil, že príde aj o rok
medzi ne aj s Mikulášom a anjelikom.
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O dva dni neskôr 15.12.2019 prišla opäť predvianočná atmosféra do
sály vo forme vianočných trhov a tvorivých dielni. Čaro Vianoc
pozeralo na návštevníkov z každého predajného stolíka v podobe
vianočných oblátok, medu a medových výrobkov, adventných
vencov, svietnikov, doma a ručne robených výrobkov ako aj výrobkov
de z našej ZŠ a MŠ. Kto ste neprišli, môžete ľutovať, bolo veru čo
obzerať, ba si aj zakúpiť.
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V našej školičke je veselo...
Veru je to tak.
V októbri sme mali u nás veľmi milú návštevu. Prišli k nám milí a veselí
divadelníci z Bojníc a zahrali spolu s nami divadlo o farbách dúhy.
Spolu s nimi sme hľadali farby dúhe, pretože ich stra la (bola to ž
neporiadna). Všetky farby sme našli, vrá li jej ich, spoločne sme si
zaspievali a aj zašan li. Divadlo sa nám veľmi páčilo a budeme sa tešiť
na ďalšie.
Po prázdninách sme prišli do školy, ani sme sa poriadne neohriali a už
nás naše „učky“ začali otravovať s písomkami. Nepríjemné... Ale my
sme s nimi vybabrali, písomky sme zvládli, niekto lepšie, niekto o niečo horšie, a mohli sme sa naplno pus ť do prípravy vianočnej
besiedky. No a samozrejme bolo treba vyzdobiť aj našu školičku
a odieť ju do vianočnej výzdoby. Takže sme lepili, strihali, maľovali
a kreslili a naša školička sa zmenila na zimnú rozprávkovú krajinu. Veď
preto sa tu zastavil aj Mikuláš a nechal nám tu balíčky so sladkosťami.
Mňam, boli naozaj fajnové. Hneď sme ich popapali.
No a keďže nás potešil aj prvý sniežik, hneď sme to využili a zašan li
sme si na dvore. Postavili sme snehuliaka Hektora a hoci veľmi dlho
nevydržal, aj tak sme z neho mali obrovskú radosť.
Koncom októbra sme sa vybrali na malý výlet do Banskej Bystrice do
Tihányiovského kaš eľa. Pozreli sme si expozíciu z našich riek,
dozvedeli sme sa aké obrovské ryby kedysi plávali v našich riekach a
ktoré už teraz nájdeme len veľmi ťažko. Dozvedeli sme sa aj to, aké
živočíchy žijú v blízkos našich riek a aj to, aké tam rastú rastliny. No
a potom sme už pozorne počúvali uja z Národného parku, ktorý nám
porozprával o živote bobra vodného. A to vám je teda poriadne
usilovné zvieratko. Stavia úžasné hrádze, v ktorých žije a sú to hotové
pevnos , takže žiadny nepovolaný votrelec sa tam len tak ľahko
nedostane. A videli sme aj úžasné zábery bobra pod vodou a aj to, ako
si tými svojimi zubiskami dokáže opracovať veľké kmene stromov aj Nastalo obdobie adventu, keď si treba trošku vydýchnuť a pripraviť sa
na najkrajšie sviatky v roku, tak sa aj my pripravujeme. Školička je
malé konáriky. No skrátka je to usilovný staviteľ.
vyzdobená, stromček postavený a vysvietený, ešte si rozdáme
darčeky a potom už môžu prísť e naozajstné Vianoce v kruhu rodiny
a tých najbližších. Tak si ich teda všetci vychutnajme a zaželajme si
pohodu, lásku a šťas e a do nového roka šťastný krok.
Želáme Vám, želáme všetkým,
želáme svet plný lepších chvíľ aké boli predtým.
Nech Vás stráži anjel, veď Vianoce čas sú,
čo krajšie chvíle do Vášho srdca prinesú.
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok želajú žiaci a pani učiteľky ZŠ
Luča n
Tesne pred jesennými prázdninami sme si v škole spravili Halloween.
Najskôr sme sa zamaskovali na rôzne príšery až z nás šiel strach,
potom sme sa trošku učili (samozrejme v maskách) a potom sme mali
veselú zábavu. Strávili sme príjemný deň a čakali nás krátke jesenné
prázdniny.

A ešte čosi... zopár detských perličiek:
Hodina výtvarnej výchovy:
Učiteľka: „Dajte si výkresy vysušiť!“
Žiak: „Mne to už usuchlo...“
Delenie hlások:
Žiak: „G je slabá samohláska.“
Na obede:
Žiak: „Pani učiteľky, aké ste dnes krásne vyobliekané.“
Učiteľka: „Ale veď my sme krásne stále.“
Žiak: „Oprava! Vy ste krásne, aj keď nie ste oblečené.“
A hádanka od de na záver:
Je to čierne a chodí to po celej dedine?
Obecník pracovného úradu (pracovník obecného úradu), v skratke
„Pracista.“
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Živote v našej materskej škole
Ubehli tri mesiace a my vás chceme opäť informovať o živote v našej
materskej škole. Už v septembri sme sa zapojili do súťaže s Domestostom – cieľom je naučiť de správne si umývať ruky aj mimo domov,
čo je v boji s baktériami to najdôležitejšie. De si vyrobili lovecké
lístky, v ktorých postupne zaškrtávali ulovené baktérie po správnom
umy rúk (spláchnuť, namydliť, umyť, usušiť), skladali papierovú
skladačku makrofága (nebo-peklo-raj) – ktorý má veľké zuby, aby
mohol hrýzť baktérie, učili sa spievať bojovú pieseň Lovcov baktérií
a v tomto období spoznávajú, ako rýchlo sa šíri infekcia.
V mesiaci september zároveň začala opäť po roku v našej materskej
škole prebiehať aj výučba anglič ny s Magica Academy, ktorá je
postavená na prirodzenej hravos a prirodzenom osvojovaní si cudzej
reči, tak ako materinský jazyk. Lektorka výučbu dopĺňa aj rozprávkovým hudobným príbehom a rozprávkové postavičky sprevádzajú de
celým procesom učenia. Dôležitým prvom je hudba, melódia a rytmus.
V mesiaci október rodičia (pod vedením p. Bobákovej a záš tou Inicia vy rodičov) zorganizovali akciu Jesenný luča nsky deň. Rodičia
doma, žiaci v základnej škole a de v materskej škole vyrábali drobnos (perníčky, výrobky z papiera, mydielka, voňavé vankúšiky a
pod.), ktoré sa na tejto krásnej akcii predávali.
Keďže nám chýbali koníky, boli sme ich zas pozrieť do Ľubietovej, kým
nenastúpi p. zima. Koníky nás povozili, trošku sme si na nich zacvičili,
narovnávali chrbá k a rozvíjali rovnováhu. Po novom roku tam naše
kroky určite povedú znovu a my uvidíme našich kamarátov Samka,
Lujzičku, Jonatánika a Malvínku.

Pani Mezovská D. zrealizovala po prvýkrát v tomto školskom roku
stretnu e Kroky. Program pozostáva z dvoch čas . Prvá je poznávacia
a druhá krea vna. Rôznymi ak vitami podporuje tvorivosť dieťaťa.
Program je plný riekaniek, piesní a pohybu. De môžu tlieskať,
tancovať, skákať, ukazovať a znázorňovať, čo spievajú... Zapájajú
všetky svoje zmysly.

Pri príležitos Mesiaca úcty k starším sme si pre starších obyvateľov
obce Luča n pripravili krátky program v spolupráci so Základnou
školou. Zaspievali sme, zarecitovali, zatancovali. Aj keď to bol krásny
program, de čky neukázali ani len spolovice to, aké sú šikovné a čo
všetko vedia. Za ich šikovnosť nás navš vilo potulné divadielko
NAtraKY s divadelným predstavením Ako namaľovať dúhu. Spolu s čarovnými slovíčkami, usilovnosťou, odvahou a úc vosťou de popletenej čarodejnici pomáhali pozbierať stratené farby dúhy.
Koncom novembra nás navš vila fotogra a, p. Rybníkárová D., ktorá
nám spravila pekné vianočné fotograﬁe. Priniesla tak trochu vianočnej atmosféry. Prišiel december a my sme vymenili jesennú výzdobu
za zimnú, vy ahli vianočný stromček a spolu s deťmi ho aj ozdobili.
Celé dni si už spríjemňujeme vianočnými pesničkami.

Z detského centra Stadetore v Banskej Bystrici vykonala p. logopedička, so súhlasom zákonných zástupcov de , logopedickú depistáž.
Našu materskú školu neobišiel ani Mikuláš. Všetci sme sa na neho
tešili. Veď aj tu sú dobré de čky, dobré pani učiteľky a 6. decembra
zazvonil na náš zvonček v MŠ a nechal nám pri dverách veľkú škatuľu
s balíčkami. De sa mu odmenili pesničkami.
„Za koledy ďakujeme, šťas a, zdravia vinšujeme.
Že by ste nám zdraví boli a na rok sa polepšili.“
Prajeme krásne preži e Vianočných sviatkov a PF 2020.
Kolek v MŠ
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Návrat do detských čias výletom do PRAHY.
Niekoľko seniorov nášho klubu sa dlhšie zaoberalo myšlienkou vrá ť
sa do čias detstva, kedy sa uzatvárali priateľstvá medzi školami ešte
v nerozdelenej Československej republike. Avšak niektorí nemali
odvahu cestovať do dnes už Českej republiky, ale pár nadšencov
medzi nami sa predsa našlo. A tak bol termín cesty tu. Krásny vlak
RegioJet nám umožnil cestovať kultúrne a rýchlo. Za pár hodín sme sa
ocitli v lone hlavného mesta Českej republiky- v Prahe. Ešte v deň
príchodu sme obdivovali už nám známe Václavské námes e,
samozrejme s trochou zmeny s modernými „shopmi“. Ale „Bíla labuť“
tam zostala a Václav na koni ež.... Do neskorých hodín sme
obdivovali nočnú Prahu,navš vili sme aj Pražskú Lucernu, ich reštauráciu, divadlá a vináreň pre celebrity. Príjemne unavené a plné
pekných dojmov sme sa vrá li do ubytovacieho zariadenia.
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Kaš eľ Rákozsiho, nádherné svetelné vodotrysky. Na známom trhovisku tradície, kde sú výrobky od výmyslu sveta počnúc potravinových
výrobkov až po drevené a tex lné. O čo sme boli viac prekvapené, keď
na trhovisku sme stretli nášho exprezidenta Rudolfa Šustera, ktorému sme sa prihovorili. Pozval nás na punč, v pohode sme sa porozprávali, dokonca aj zaspievali. Budeme mať na čo spomínať nielen v rodinách aj známym a hlavne našim vnúčatám, že sme si zaspievali s minulým prezidentom, ktorý bol plný humoru a op mizmu.

Návšteva Poľska
Za predvianočnými nákupmi, S Autobusom a nám známym vodičom
sme merali cestu do Jablonky nielen za nákupmi, ale aj ako na
poznávací výlet. Cesta tam aj naspäť prebehla v pohode, nákupy ež
a nálada v autobuse na jednotku, Škoda, že medzi nás neprišli aj
viacerí dôchodcovia, veď nebolo nutné len nakupovať, ale aj vidieť a
spoznať. Boli sme ako jedna RODINA. Kto čo mal posiela dopredu
alebo dozadu so skvelou náladou. Tešíme sa aj na budúce

Adventný veniec
Každoročne sa pred adventným obdobím seniorky z nášho klubu stretávajú, aby si toto krásne obdobie adventu pripomenuli stavaním
venca v parku našej obce. Chlapci nám pripravili čečinku a základ
venca ...niečo nové pri zhotovovaní. Prikúpili sme pár ozdôb, aby bol
trochu bohatší . Ale veľkoleposť to nemusí byť, hlavne že má svoju
funkciu adventu a skrášli toto predvianočné obdobie adventu. Žiaľ
neprialo nám počasie, pršalo ostošesť, ale sme to zvládli myslím na
jednotku, tak aby prvú adventnú nedeľu bola zasvietená najvyššia
sviečka vo venci. A tak môže znieť vianočná hudba našou obcou
Druhý deň sme strávili prezeraním pamiatok, ktoré sme poznali aj za v mieri a pohode. Ďakujem našim žienkam a chlapcom za odvedenú
mladých čias. Prenajali sme si nádherný veterán, ktorý nás previezol prácu k spokojnos .
na Hradčany, Zlatú uličku, Orloj,Starosvetský Obecný dom, Ministerstvo vlády. Vystúpili sme na Karlovom moste, kde sme obdivovali ruč- Príbeh o štyroch sviečkach
né práce majstrov, maľovanie, hudobné skupiny a iné. Všetky krásne
umelecké diela boli ponúkané na predaj - na pamiatku. Skvelá atmos- Na adventnom venci horeli štyri sviečky tak chučko, že bolo počuť,
féra, ľudia rôznych národnos , famózna nálada, jednoducho slovom keď sa začali rozprávať. Prvá sviečka vzdychla a povedala: volám sa
MIER..Moje svetlo síce svie , ale ľudia žiaden mier nedodržujú. Jej
,,IN,,
sve elko bolo čoraz slabšie, až na koniec celkom zhaslo. Svetlo druhej
V popoludňajších hodinách sme boli pozvaní na svadbu do kostola sviečky zablikalo a sviečka povedala: Volám sa VIERA. Som zbytočná,
Cyrila a Metoda, ktorú odslúžil pán farár Miroslav Cút, ktorý bola pretože ľudstvo nechce o Bohu nič vedieť. Nemá teda význam, aby
niekedy na fare v Hiadli. Previedol nás po krásnom kostole postave- som horela. Miestnosťou zavial prievan a druhá sviečka zhasla. Ticho
nom vo francúzskej renesancii a poukázal na nádherné fresky a maľby a smutno sa o slovo prihlásila tre a sviečka. Volám sa LÁSKA. Už
v kupole kostola a na stenách. Boli sme mu veľmi povďační, že nám nemám dosť sily, aby som ďalej horela. Ľudia ma odložili nabok. Vidia
venoval svoj čas a on bola rád, že sme si s ním pospomínali nielen na len sami seba s nikoho iného, koho by mali mať radi. A s posledným
Hiadeľ, ale aj na Slovensko, kde sa veľmi rád vracia aj so svojimi záchvevom zhaslo aj toto svetlo. V tom do miestnos vošlo dieťa,
pozrelo sa na sviečky a povedalo: ,,Vy predsa musíte horieť a nie byť
kolegami z Prahy.
zhasnuté a takmer sa rozplakalo. V tom sa dostala ku slovu štvrtá
Na tre deň v čase odchodu sme sa dozvedeli veľmi smutnú správu sviečka a povedala: Neboj sa, pokiaľ ja horím, môžeme znovu zapáliť
o odchode do speváckeho neba Maestra Karla Go a. Boli sme sved- i ostatné sviečky, Volám sa NÁDEJ. Dieťa od tejto sviečky zapálilo
kami smútku nielen Čechov ale aj Slovákov a vôbec znalcov spevu zápalku a rozsvie lo znovu ostatné sviečky. Plameň nádeje by nikdy
všetkých národnos . Boli sme radi, že návštevou stovežatej Prahy nemal v našom živote vyhasnúť........... A každý z nás by mal neustále
udržiavať plamene mieru, viery, lásky a nádeje........
sme si pripomenuli naše mladé roky. Nezabudnuteľný zážitok...
Ďakujem celej par i seniorov za výnimočnú a pohodovú spoločnosť.

Návšteva senioriek v Košiciach.

Tradičné zvykloslovie Vianoc, najkrajších
sviatkov v roku.

Slovo dalo slovo a pár priateliek senioriek sme sa rozhodli navš viť
Košice. Cesta nás viedla vlakom cez naše Tatry, ktoré boli viditeľné do
každej trhlinky horstva pre pekné počasie, ktoré v túto neskorú jeseň
vládlo. Strávili sme tam 3 dni. Pobehali sme všetky pamä hodnos
ako sú Katedrály, námes e Maratónu mieru, kde sme pozreli všetkých víťazov behu, potom nádherné štátne divadlo, uličky remesiel,

Zvyky a tradície sa časom menia a podliehajú trendom doby. Náš
región si dodržiava zvyky našich starých mám a prarodičov. Je skutočne bohatý. Zvyky sa môžu líšiť od rodiny k rodine ,od chotára po
chotár. Veď spoločný základ zostáva rovnaký. Typickým dekoračným
prvkom je Betlehem.
Pokračovanie na strane 7
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V domácnos máme zvyk ukladať na štedrovečernú večeru pod obrus peniaze alebo šupiny z vianočného kapra. V niektorých rodinách
sa kladie zrno a nohy stola sa zväzujú reťazou. Na stole je čistý obrus
s vianočným mo vom a k výzdobe patrí sviečka a ihličnatá vetvička.
To čo je položené na stole, zavesené nad ním, či položené pod,
nadobúda pozi vne magické vlastnos . Za stôl si nikto nemohol sadnúť neumytý a sviatočne neoblečený. Okrem darčekov bol najdôležitejší dar duchovný, teda vinšovanie, koledovanie spievanie.
Mnohé rodiny ani dnes nezabúdajú na hos alebo pocestných a tých
čo ich opus li počas roku. Preto pri štedrovečernom stole je o jedno
miesto pripravené navyše s pres eraním. Tak svorne a pokojne
prežívali a prežívame eto sviatky pokoja a mieru s láskou a úctou.
Prajem vám krásne preži e Vianočných sviatkov pokoj a lásku v rodine a vo vašich srdciach.

Adventný čas
Predvianočné obdobie začína príchodom Mikuláša a Lucie. Seniori sa
už niekoľko rokov tešia z príchodu Mikuláša, tak sa náš výbor klubu
seniorov stretol na porade, kde sme určili termín nášho tradičného
Mikulášskeho posedenia. Presne v deň 6.12.sme pripravili pre našich
členov posedenia s kultúrnym programom, príchodom Mikuláša

Hovory z altánku

LUČATÍNSKE ZVESTI

7.

a anjela. O 14.00 bola pripravená slávnostná tabuľa vianočná
atmosféra so sviečkami, výbor v krásnych, nových zásterkách ktoré
kúpila ZUZKA M. sme sa zvŕtali v kuchyni, obliekali Mikuláša Janka U.
a krásneho anjelika, ktorého nadšene stvárňuje naša Lubka B. Posedenie začalo uvítaním seniorov a hos zaželanie dobrej pohody a kultúrny program sa otvoril. Naša spevácka zložka klubu zaspievala
krásne vianočné koledy a na koniec zaznela za svetla sviečok
najkrajšia vianočná pieseň ,ktorá znie na celom svete ,,Tichá noc,
svätá noc.... Myslím si, že touto piesňou sa všetky srdiečka v sále
zachveli a prešli im mysľou všetky predošlé roky Vianoc. Prihovoril sa
nám aj p. starosta a poďakoval nielen za pozvanie, ale aj za
spoluprácu v tomto roku. A už sme netrpezlivo čakali na čarovné
postavičky Vianoc a na ich darčeky. Známym hlasom ,,hou,hou“ zjavil
sa Mikuláš a za spolupráce s anjelikom porozdávali malé darčeky, ale
o to úprimnejšie a dané s láskou. S poďakovaním odišli a nastúpili
naše šikovné žienky s občerstvením, so zákuskami, čajíkom s rumom
aj z citrónom na zohria e. Porozprávali sme pospomínali akcie za
minulý čas roka. Rozišli sme sa s prianím všetkého dobrého a veselého
cez vianočné sviatky, aby sme sa v zdraví stretli v Novom roku zas.
Nakoniec dovoľte, aby som v mene našich seniorov a aj v mene
mojom zaželala vám krásne a veselé vianočné sviatky plné pokoja,
lásky a oddychu ,,Na Vianoce, keď svet s chne, nech vám Božie dieťa
vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale
každý jeden deň v roku".
Senková Zorka klub seniorov

Ako ste sa stali luča nčanom?
Narodil som sa 1.8.1930 v Čiernom Balogu-Jánošovka. Pred 60 mi
Ako sme avizovali v Luča nskych zves ach zavádzame novú rubriku rokmi sme sa prisťahovali aj s manželkou k rodičom do Luča na.
pre luča nčanov s názvom Hovory pod vŕbou. Keďže sa nám podarilo
dokončiť aj altánok v lome pod Brdom, budeme eto hovory Aké boli vaše zamestnania a funkcie v obci?
Bol som zamestnancom KNV BB, OV v Lučenci a vo Výskumnom
robiť aj z tohoto miesta.
ústave lúk a pasienkov v BB. Popri zamestnaní som bol rokoch 1960 až
Chceme dať priestor pre tých obyvateľov obce, ktorí sa významnou 1971 poslancom MNV a v rokoch 1971 až 1981 som bol predsedom
mierou zaslúžili o jej rozvoj, o zlepšenie medziľudských vzťahov. Tiež MNV v Luča ne.
tým, ktorí vidia problémy a úlohy, ktoré stoja pred nami v úspešnom
plnení otázok zo života obce a jej obyvateľov. Nielen o problémoch Čo sa v obci vybudovalo za vášho pôsobenia?
a úlohách chceme s vami v dialógu hovoriť, ale významné miesto Vybudovali sme verejv našom živote má aj humor, v p, úsmev, lebo ten, kto sa zblázni od ný vodovod, kanalizárados , nezblázni sa od staros . Viete prečo je humor lepší ako liek? ciu, vymenili sme dreLebo nie je závislý od nášho zdravotníctva. Preto prídáme na záver vené el. stĺpy za behovorov aj niekoľko humorných sentencií. Tieto hovory nerobíme len tónové, vyasfaltovali
z nostalgie, z túžby po minulom živote, ale ako spomienku na tých, sme cesty do cintorína,
na dlhú a chodníky cez
ktorí tvorili základy rozvoja našej obce.
obec. Ďalej sme vybuDnes začíname hovoriť s najstarším 89 ročným obyvateľom obce, dovali nové futbalové
ihrisko, pro požiarbývalým predsedom MNV Ing. Jozefom Kvietkom Csc.
nu nádrž (kúpalisko),
opravili sme školu.
Otázky z mosta do (s)prosta:
Pokračovanie na strane 8
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Aké problémy v obci vidíte dnes?
Na záver pridáme pár sviatočných sentencií:
Chýba nová bytová výstavba a lepšia komunikácia medzi novými a
pôvodnými občanmi.
- mali by sme milovať to, čo robíme a robiť to,čo milujeme;
- keď nemáme to, čo ľúbime, ľúbme to, čo máme;
Aký máte vzťah k humoru?
- držme sa toho, čo máme a čo máme, si vážme.
Veľmi dobrý, pokiaľ mi doktor nezakáže. Príde starší pán k doktorovi,
že potrebuje znížiť potenciu. Doktor hovorí: vo vašom veku asi zvýšiť. Piť a milovať by sme sa mali len v e dni, ktoré sa začínajú na P:
Nie, počujete dobre, že znížiť, v hlave jej mám dosť, ale potrebujem ju Pondelok, piatok, predvčerom, pozajtra, popoludní, pojedení a každý
dostať nižšie.
poondiaty deň.
Akú pieseň máte najradšej?
Starý náš a Na balockom kostole, kukučka zakukala......

Želáme všetkým občanom veselé sviatky a v novom roku veľa zdravia
a šťas a.
Julo Kasa a Jano Kubiš

Splnený sľub
Ako sa hovorí „pripraveným aj šťas e praje” Keď sme ako Klub priateľov luča nskej prírody ( KPLP ) pripravovali májovú vatru 2019, rozhodli sme sa, že pri tej príležitos zorganizujeme dobrovoľnú zbierku
na výstavbu altánku v ku nskom lome pod Brdom. Sľúbili sme, že
altánok postavíme do konca roku 2019. Nakreslili sme projekt altánku pre 8 až 16 ľudí, nalepili sme ho na škatuľu s otvorom pre mince
a takto sme predstavovali náš zámer prítomným občanom. Vyzbierali
sme „ až “ 12 €. Keď sme k tomu pridali celý zisk z májovej vatry, aj tak
to bolo málo a začali sme hľadať sponzorov. V krátkej dobe sa nám
ozvali manželia Halabukovci z Luča na a odporučili nám prihlásiť sa
ešte v ten deň na výzvu SPP, kde bolo možné získať potrebné ﬁnancie.
Mali sme šťas e, že sme mali vypracovaný projekt, dorobili sme
rozpočet a do polnoci sme požadované poklady odoslali mailom na
avizovanú adresu. Za krátku dobu sme dostali správu, že projekt
a rozpočet nám schválili a začalo obdobie príprav, schvalovačiek
a pod. V spolupráci s Oú v Luča ne, s urbárskym združením a niektorými ochotnými občanmi sa nám podarilo altánok v lome pod
Brdom postaviť v stanovenom termíne. Celkove sa na výstavbe altánku odpracovalo 294 brigádníckych hodín. Medzi dobrovoľných
brigádnikov, okrem členov KPLP , patril R. Muller ,P. Loučka, M.
Kurica, R. Virága, J. Solárik. Odpracovali sme ďaľších 80 brig. hodín na
úprave prostredia. Zmenili sme využi e pôvodného prístrešku, namontovali sme nový betónový gril, novú informačnú tabuľu, vybu-

dovali sme prírodnú latrínu a pod. Čistenie horského chodníka počas
celého roku robili J. Kurpašová, L. Chovanová a Z. Schvarzbacherová
začo im ďakujeme.
Myslíme si, že daný sľub sme splnili a celý priestor môže slúžiť nielen
turistom prechádzajúcim sa po horskom chodníku, ale aj všetkým
občanom Luča na na oddych, posedenie a grilovanie v prírode.
Zároveň prosíme občanov, aby sme spoločne strážili vybudované
prostredie, nepoškodzovali zariadenie a dodržiavali uvedené
bezpečnostné pokyny.
Tešíme sa na spoločné stretnu a v krásnej luča nskej prírode.
Za KPLP: Ján Kubiš, Julo Kasa

Uvítanie do života
Dňa 15.11.2019 sa uskutočnila milá akcia pre našich najmladších,
de narodené v roku 2019. Veľmi ma prekvapila účasť, keď sme

privítali až 7 de . Pozvanie medzi nás privítala aj pani Zorka Senková,
ktorá si pripravila pekné básne a tak spríjemnila peknú rodinnú
atmosféru.
Pokračovanie na strane 9
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Prajeme de čkám a ich rodičom, súrodencom a starým rodičom, aby
spolu pekne nažívali a prajeme im všetko najlepšie do ich života.
Veríme, že v Luča ne.
Meno a priezvisko
Adriana Hlodáková
Hana Chovanová
Lukáš Ivanič
Tomáš Ivanič
Tobias Šimko
Oliver Franko
Michal Balko
Viktória Grznáriková

Dátum narodenia
4.2.2019
9.2.2019
19.2.2019
19.2.2019
9.6.2019
17.6.2019
21.7.2019
23.9.2019
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Odišli od nás
V tomto roku od nás odišli ľudia, ktorí nielen
v Luča ne žili, ale preň aj niečo dobré urobili.
Česť ich pamiatke.
Meno a priezvisko
Marian Sedliak
Dušan Kliment
Pavel Mažáry
Emil Kováč
Ladislav Haviar

Dátum narodenia
25.3.1949
6.7.1947
19.10.1944
15.10.1942
1.6.1941

Dátum úmr a
11.3.2019
19.3.2019
21.4.2019
15.5.2019
31.7.2019

Jarabinský prielom, Čertova skala
pri Chmeľnici a Ľubovniansky hrad

dostali do sedla Vabec. Prišli sme ku skalke pod Vabcom, Tu sa nám
otvorili výhľady na Levočské vrchy, Spišskú Maguru a na údolie rieky
Poprad.

V nedeľu 20.10.2019 usporiadal náš turis cký oddiel ľahkú túru v Pieninách. Zúčastnilo sa jej 16 turistov. Túru sme začali pri obecnom
úrade v Jarabinej. V obci žije prevažne obyvateľstvo Rusínskej
národnos , preto niektoré tabuľky na úrade boli aj v azbuke.

Od aľto lesnou cestou sme začali klesať do dediny Jarabina. Dali sme
krátku obednú prestávku a nastúpili do áut. Asi po 9 km sme prišli
autami do dediny Chmeľnica. Poľnou cestou, popri rieke Poprad sme
prišli k ďalšej atrakcii – skalnej ihly Čertova skala. Útvar z kameňa sa
rozpres era na ploche 0,14 ha a vypína sa do výšky asi 12 m. Jesenné
farby a rieka Poprad vytvorili čarovné rozprávkové miesto. K pôvodu
Čertovej skaly sa viaže povesť spojená s výstavbou Ľubovnianskeho
hradu. Krátku povesť sme si prečítali, pofo li a vrá li sme sa poľnou
cestou k autám. Autami sme prišli do mesta Stará Ľubovňa a išli
prezrieť Ľubovniansky hrad. Čiastočne zachovaný a zrekonštruovaný
hrad na vápencovom kopci (548 m n. m.), nad cestou a ľavým brehom
rieky Popradu, čnejúci sa nad mestom Stará Ľubovňa, dominanta
Ľubovnianskej kotliny.

Popri kostole sme sa vybrali modrou značkou z dediny do kopca. O
chvíľu sme narazili na vedľajšiu asfaltovú cestu, ktorá vedie do
susednej obce Litmanová. Tu sa nám otvorili prvé výhľady na Vysoké
a Belianske Tatry. Potom popri kríži sme odbočili na poľnú cestu.
Z okolitých lúk boli výhľady na dedinu Jarabina a Ľubovniansky hrad.
Po zlezení strmšieho svahu sme sa dostali ku esňave Jarabinský
prielom ( Jarabinské esňavy ). Jedná sa o neveľké údolie okolo
potoka Malý Lipník. Údolie má charakter esňavy až kaňonu podľa
toho, v ktorej čas prielomu sa nachádzate. Prechádzka popri potoku
Malý Lipník má svoje čaro. Je tu idylické cho. Po príchode k prielomu
sme sa v jeho začiatkoch tešili na nádherný kľuka aci sa prielom. Tu sa
potok výrazne zarezáva do okolitých, niekoľko desiatok metrov
vysokých skál. Následne viedla ces čka ponad potok. Čakalo nás ešte
jedno klesanie ku prielomu z druhého konca. Nové pohľady na obrie
kamenné hrnce a kaskády nás zaujali.

Tiesňava má dĺžku takmer kilometer a šírku 100m, ktorá sa postupne
zužuje až na 1 – 3 metre. V prielome sa nachádza 5 kaskád. Vysoké
okolité steny majú výšku 10-20 metrov. Po prejdení esňavy sme vyšli
na lúku Laz. Zo stálymi výhľadmi na okolie sme vyšli k lesu, krátke
občerstvenie a o pár metrov sme prišli k studničke pod Hájom. Ešte
pár metrov lesíkom a prišli sme ku kaplnke na hôrke Háj. Potom cez
hornú lúku sme prišli ku skalnému útvaru Čertova skala alebo aj
Dudkova skala. Obzreli sme si výhľady zo skaly a pokračovali sme
lúkami k rázces u Čierťaže. Ukázali sa nám výhľady aj na Slovenský
raj, Nízke Tatry a celú Ľubovniansku vrchovinu. Následne nás zaujali
pohľady nad Kremnú, kde sa pásli kone a kravy. Stále po lúke sme sa

Na sever od hradu leží Ľubovnianska vrchovina, z hradu je viditeľný
Široký vrch (884,5 m n. m.), mesto Stará Ľubovňa, obec Chmeľnica,
ale aj Šibeničná hora, ktorá slúžila v stredoveku na výkon hrdelného
práva. Najstaršou časťou hradu je kruhová veža s mohutnými
opornými piliermi a priľahlý go cký palác. Obe pôvodne opevnené
stavby, stoja na najvyššom bode brala, boli ohradené obvodovým
múrom a do objektu sa vstupovalo bránou v múre. O niečo mladší je
palác situovaný východne. Tieto objekty vytvárajú horný hrad s
nádvorím. Na budovách sa zachovali obvodové murivá do značnej
výšky a na go ckom paláci zvyšky renesančnej a ky i renesančných
ostení okien a rímsy. Vzhľadom na terén sú ďalšie dve nádvoria
riešené terasovito. Na druhom nádvorí pristavili k bráne budovu s
pod bránim a obranu hradu zabezpečovala veľká delová bašta na
východe a ušnicový delový bas ón na západe pod bránou. Neskôr tu
pristavali ďalší palác k obvodovému opevneniu na východnej strane.
K objektu na západnej strane pristavili barokový palác (1642) a na
terase kaplnku. Posledné, tre e nádvorie, je smerované na juhový-
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chod pred veľkou baštou a chráni vstup do areálu s bránou z roku
1664, ktorá mala padací most. Na múroch tohto nádvoria sa čiastočne zachovala a ka. V niektorých miestnos ach sa zachovali valené a
pruské klenby, v podzemí je zachovalá mučiareň. Medzi zachované
čas hradu patrí aj hradná Kaplnka. V zachovanej čas hradu sa
nachádza múzeum, súčasťou ktorého sú: historická expozícia
(najznámejšie sú poľské korunovačné klenoty), expozícia dobového
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nábytku a chladných zbraní a expozícia zoznamujúca návštevníkov so
životom a rodokmeňom posledných majiteľov hradu – rodu
Zamoyských. Priamo pod Ľubovnianskym hradom sa nachádza
expozícia Múzea Ľudovej architektúry tejto oblas . Skanzen sme si
obzreli z vrcholovej veže hradu. Po dvojhodinovej prehliadke hradu
sme prišli do centra mesta. Tu sme sa v reštaurácii navečerali a túru
oﬁciálne ukončili.

jesenných hríbov. Ďalej sme pokračovali smerom na Trysu a Požarinu
– miesto pre mnohých chatárov v lone krásnej prírody a bývalý Meddňa 13. októbra 2019
zibrodský lyžiarsky vlek, kde si s nostalgiou náš sprievodca zaspomínal na začiatky svojho lyžovania. Prechádzali sme krásnymi obhosAkcia sa konala v plánovanom termíne pod vedením Igora Žabku,
podarovanými lúkami a krásu umocňovali jesenné farby prírody a
rodáka z Brusna, ktorý pripravil krásnu nedeľnú vychádzku za prekrásmodrej oblohy.
neho počasia. Dokonale priezračný vzduch umožňoval úžasné výhľady na masív Nízkych Ta er, ktoré sa zdali akoby na dosah. Opro nám
sa týčila dominantná Prašivá a priľahlé hole.

Správa z túry okolím Brusna

Akcie sa zúčastnilo 13 turistov. Začínali sme v Sopotnickej doline kde
sme aj zaparkovali autá pred rekreačným zariadením Urbariátu Brusno (chata Úsvit) a od aľ sme už kráčali smerom k Litofovej, po krásnej
novovybudovanej zvážnici. Cestou sme sa pristavili pri studničke v
Sopotničke, občerstvili sviežou horskou vodou a pokračovali ďalej.
Stále sme mali prekrásne výhľady a dokonalý výklad nášho sprievodcu. Obedňajšiu prestávku sme si urobili nad Ďurkovou kde bol aj
raj pre hubárov. Tí šikovnejší si odniesli domov plné tašky krásnych

Ďalšiu prestávku sme si urobili na lúke Požarine kde sme dojedali
domáce zásoby, občerstvili sme sa vodou z ďalšej studničky a pokračovali do Brusna, kde vodiči nasadli do jedného odstaveného auta a
putovali späť do Sopotnickej doliny aby si zobrali tam odstavené autá
a stretli sa potom spolu s ostatnými v pohos nstve Mates v Brusne,
kde krásnu nedeľnú vychádzku ukončili, poďakovali za dobre pripravenú trasu Igorovi. Celú túru sme zvládli za 6 hodín s prevýšením
650 m. Igor má pre nás pripravené ďalšie vychádzky na lepšie
poznanie okolia Brusna, na ktoré sa budeme tešiť na budúce.

Na Štefáničku a do Jaskyne mŕtvych
netopierov
sa vybrala skupinka 15 turistov v nedeľu 24. novembra 2019 klasickou
výstupovou trasou z južnej strany Nízkych Ta er. Vybrali sme si najkratší výstup spomedzi všetkých prístupových trás , ale zároveň najfrekventovanejší chodník na Štefánikovu chatu, ktorý slúži aj ako zásobovacia “cesta” horských nosičov. Svedčili o tom kopy pripraveného dreva, ktoré boli ponúkané na vynesenie náhodným turistom
za kvalitný nosičský čaj na chate. Zelené značkovanie vedie od
veľkého neplateného a nestráženého parkoviska na Trangoške, kde
sme zaparkovali autá aj my. Trasa viedla Trangošskou dolinou, cez
Dolný a Horný salaš (rázces e k Jaskyni mŕtvych netopierov),
Halašovu jamu k Chate gen. Milana Ras slava Štefánika – cieľu nášho
dopoludňajšieho cieľa . Od Halašovej jamy t.j. miesta, kde už nastupuje kosodrevina nás privítala príroda vyzdobená akoby krajkou –
všetko bolo prekrásne vyzdobené malou vrstvou snehu a námraza
ež urobila svoje. Zároveň skaly pod nohami sa stali šmykľavými – ale
zvládli sme to všetci bez väčších problémov. Chatu sme uvideli až v jej

bezprostrednej blízkos . Žiaľ hmla nedovolila uvidieť krásne okolie.
Zahrejeme sa „nosičským čajom“ z byliniek a využijeme miesto pri
krbe na vysušenie zvlhnutých vecí.
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Naše turistky vy ahli svoje chutné koláčiky, ktoré padli vhod ako malé občerstvenie k čaju. Po občerstvení sme sa tou istou cestou podľa
plánu vracali späť a približne po hodinovom zostupe sme sa ocitli na
križovatke k „Jaskyni mŕtvych netopierov“, kde chodník prudšie stúpa
lesom na čis nu tzv. Horného salaša. Pre návštevníkov je táto jaskyňa
obľúbenou atrakciou. Je to jediná vysokohorská jaskyňa Slovenska,
ktorá je prístupná verejnos , avšak je potrebné sa pre vstup vopred
objednať. Parametrami hĺbky a dĺžky patrí medzi slovenskú špičku.
Jej trasy sú rozdelené podľa náročnos na kategórie „A“, „B“ a „C“, my
sme si pre začiatok zvolili najjednoduchšiu trasu „A“. Sprevádzanie
návštevníkov v jej útrobách zabezpečujú príjemní a ochotní jaskyniari. Pri vstupe sme vyfasovali prilby a opasky s upínacími karabínkami a podzemné krásy sme si osvetľovali aj svojimi čelovkami.

Prehliadka všetkých nadchla svojou jedinečnosťou a tým, že je pôvodná, len s malými zásahmi. Tí odvážnejší si dali prísľub, že vyskúšajú aj náročnejšiu „B“ trasu. Asi po 1 a ½ hodinovej návšteve jaskyni
sme pokračovali späť k parkovisku. Cestou bolo o čom rozprávať, veď
jaskyňa prekvapila asi všetkých zúčastnených.

Futbalová jeseň

mať minimálne o štyri body viac ako máme v konečnom účtovaní na
jeseň. Samozrejme, že nášmu mužstvu sa nevyhli ani zranenia.

Milí športoví priatelia. Ako viete naše futbalové mužstvo ukončilo
jesennú časť 1. triedy Oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica
pre ročník 2019/2020.
Ale pekne poporiadku. Jesenná časť začala 04.08.2019 domácim zápasom s Hroncom. Naše mužstvo si poradilo hladko 5:1 a pripísalo si
dôležité víťazstvo. V tomto zápase sa nešťastne zranil Palko Lichý
a pre neho sa predčasne skončila sezóna, nakoľko musel podstúpiť
operácie. Od tre eho kola nám prišli vypomôcť chlapci zo susedného
Hiadla a to Marek Balík, Miroslav Brna, Pavol Vajs a Ľubomír Balík.
Všetci sme ich radi privítali, pričom sú to kvalitní hráči a nemali kde
pokračovať v kariére, nakoľko sa mužstvo z Hiadla odhlásilo zo súťaže.
V našom mužstve tým pádom vzrástla aj konkurencia, čomu sme
veľmi radi. Ako viete tak naše mužstvo striedalo lepšie výkony s horšími. Nebyť zaváhaniu doma s Brusnom a nešťastnými zápasmi vo
Valaskej a Osrblí, kde nastúpili naši chlapci o desia ch, tak sme mohli

Ako viete v predposlednom kole jesennej čas sme na domácom
trávniku privítali lídra súťaže zo susednej dediny a to mužstvo zo
Slovenskej Ľupče, ktorá mala pred týmto zápasom plný počet bodov a
jednoznačne viedla našu súťaž. Už počas týždňa sa hráči tešili na
tento zápas a boli odhodlaní potrápiť favorita súťaže. Pred peknou
diváckou návštevou sa to aj chlapcom podarilo, keď sa nám ako
jedinému mužstvu súťaže podarilo obrať lídra súťaže o prvé body v
súťaži, keď naši chlapci po bojovnom výkone remizovali 1:1. Nebyť
zranenia útočníka Miroslava Brnu tak by malo mužstvo zo Slovenskej
Ľupče ešte väčšie problémy a myslím si, že by sme dokázali aj nad nimi
zvíťaziť.
Naše mužstvo po jesennej čas skončilo na 7. mieste s počtom bodov
21 a skóre 26:19 pričom sa delíme s mužstvom Braväcovo o druhú
priečku v počte inkasovaných gólov.
Verím, že naši chlapci si cez zimnú prestávku oddýchnu a zimnú prípravu začnú s elánom a novou chuťou do športovej roboty a účasť na
tréningu bude lepšia ako posledné dni v jesennej čas sezóny. Zimná
príprava začne 28.01.2020 v športovej hale v Brusne.
Ďakujeme aj našim fanúšikom, ktorí nám fandili počas celej jesennej
čas v domácich, ale aj vonkajších zápasoch. Futbal hráme pre Vás.
Na záver Vám prajeme šťastné a veselé preži e vianočných sviatkov a
v novom roku, aby ste vykročili tou správnou nohou.
kolek v FK Mladosť Luča n

Stolnotenisová sezóna v plnom prúde
Prvý októbrový týždeň sa naplno rozbehli krajské, aj okresné
stolnotenisové súťaže. Hneď od 1.kola sa do nich zapojili všetky tri
naše družstvá.
A-mužstvo si vo 4.lige banskobystrického kraja za aľ počína suverénnym spôsobom, keď zo siedmych zápasov zaznamenalo sedem víťazs ev a je na priebežnom 1.mieste tabuľky spolu s doteraz tak isto nezdolanou Zvolenskou Sla nou. Rozhodujúci zápas sa uskutoční v sobotu 14.12. o 15.00, kedy v našom kultúrnom dome privítame v priamom súboji o 1.miesto po jesennej čas práve hráčov spomínaného
mužstva. Veríme, že aj s pomocou diváckej podpory sa nám podarí
silné mužstvo Zvolenskej Sla ny poraziť a po troch druhých miestach
v uplynulých ročníkoch zabojovať o celkové 1.miesto a postup do

vyššej súťaže. Bude to však veľmi náročné, nakoľko súťaž sa v podstate len rozbieha a do konca sezóny ostáva ešte veľa zápasov a je
veľmi ťažké udržať si športovú formu počas celej šesť mesiacov trvajúcej sezóny. V tejto sezóne sa nám trochu zúžil káder A-čka, keďže
nám pre zranenie a študijné povinnos vypadol mladý nádejný hráč
Samo Hruška, ktorý citeľne chýba hlavne B-mužstvu, ktoré bez jeho
účas v niektorých dôležitých zápasoch nedosahuje také výsledky, na
aké sme boli zvyknu v predchádzajúcich sezónach. S týmto sa však
musia popasovať ostatní hráči z kádra, pridať na intenzite v tréningoch, snahe a bojovnos počas zápasov a uvedomovať si zodpovednosť jednotlivých hráčov za výsledok celého mužstva. Čo sa týka Bčka a C-čka, obidve súťaže, 5. aj 6. liga sú veľmi vyrovnané a prak cky
môže ktokoľvek poraziť kohokoľvek. Veľmi záleží na súpiskách mužsev v jednotlivých zápasoch, či sú k dispozícii najkvalitnejší hráči na
každý zápas, či je niekto v práci, chorý a pod. To sa samozrejme netýka
Pokračovanie na strane 12
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preto niekedy dochádza k nečakaným výsledkom, keď aj papierovo
slabšie mužstvo dokáže poraziť silnejšie a naopak. Takéto situácie
však robia náš šport ešte zaujímavejším, pretože nik nevie dopredu
povedať, ako ktorý zápas dopadne, preto je potrebné byť počas
každého zápasu mimoriadne sústredený a bojovať o každý bod, aby
sa dosiahol konečný úspech celého mužstva. Ďalej sa chcem s vami
podeliť o jednu potešujúcu správu. Veľmi ma teší, že niekoľko
mladých chlapcov a časom dúfam, že aj dievčat začalo pravidelne
chodiť na pingpongové tréningy. Keď som začal s trénovaním, tak
som si myslel, že ich to po pár nepodarených pokusoch traﬁť lop čku
prestane baviť, ale našťas e som sa mýlil. Dnes, po približne 5-6
týždňoch s radosťou sledujem, aké pokroky robia. Všetci, Vlado,
Gabo, Šimon, Lukáš, Marek sa veľmi zlepšili a mňa, ako trénera
najviac teší to, že tam nechodia z donútenia, alebo na prianie rodičov,
ale vidieť, že ich to naozaj baví a ochotne počúvajú všetky rady a
pokyny pre zlepšenie hry. Pozývame aj ostatné de , ktoré by to chceli
skúsiť, nech sa nehanbia, neboja a prídu, či už s rodičmi, alebo bez
nich, aspoň pozrieť na trénujúcich chlapcov, možno ich táto pekná, aj
keď ťažká hra osloví a v budúcnos rozšíria rady nášho oddielu.

Stolnotenisový oddiel plánuje v blízkej budúcnos aj nákup športových potrieb, ako sú rakety, lop čky, ktoré by slúžili práve záujemcom
z radov de , ale aj rodičom. Tréningy pod vedením člena stolnotenisového oddielu bývajú pre de každý utorok a štvrtok od 16.00
do 17.00 hod. Na záver jeden oznam pre všetkých obyvateľov našej
obce, ale aj všetkých fanúšikov a sympa zantov stolného tenisu z
blízkeho a ďalekého okolia. V sobotu 4. januára 2020 o 9.00 sa v kultúrnom dome uskutoční stolnotenisový turnaj, na ktorý všetkých srdečne pozývame. Verím, že po vlaňajšej skúsenos , keď bola účasť
takmer štyridsať hráčov, sa minimálne v takom istom počte stretneme aj tento rok. Súťažiť sa bude vo všetkých kategóriách, vítané sú
hlavne ženy, de , muži do 60, aj nad 60 rokov. O dobrú zábavu určite
nebude núdza, tak isto je pre všetkých pripravené aj občerstvenie a
pekné ceny. Za všetkých členov stolnotenisového oddielu by som
chcel popriať všetkým obyvateľom našej obce príjemné preži e Vianočných sviatkov, veselého Silvestra a veľa zdravia a šťas a v Novom
roku 2020.
Peter Kán, predseda Stolnotenisového oddielu

Obecný úrad v Lučatíne oznamuje,
že z dôvodu čerpania dovoleniek,
bude od 23.12.2019 do 6.1.2020
zatvorené s výnimkou 2.1.2020,
kedy budú úradné hodiny
od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.

Úradne hodiny Obecného úradu
v Lučatíne na rok 2020:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7:00 hod. - 16:00 hod.
nestránkový deň
7:00 hod. - 17:00 hod.
7:00 hod. - 16:00 hod.
7:00 hod. - 12:00 hod.
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