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LUČATÍN
Rodina, rodina, rodina moja...
Tam, kde ty si - tam je domovina!
A tou je náš LUČATÍN!
600-ročná dedina – súčasť hradiska
i opevnenia banských miest,
v srdci aj vo svete pre Lučatínčanov
láska jediná!
Tu život stáročia pulzuje.
Napriek vojnám i tureckým vpádom.
Tu rodostromy košatejú, rany
minulosti, aj bôle sa hoja.
Spomienky vyťahujem zo dňa
minulosti, hoci sú hlboko.
Uvoľňujem priestor pre najkrajšie
chvíle na pokrvnú rodinu blízku,
na mamu, otca, sestry, bratov
i drahých v rodisku.
Hoci svet volá vdiaľ – VRACIAM SA!
Od diania v obci neostávam bokom!
V obci LUČATÍN je RÚČI TÍM!
Chrániac si kultúrne dedičstvo
minulej doby
snaží sa nespretŕhať putá s ňou.
V piesňach, tancoch, ľudových
zvykoch i výrobkoch z dreva, textilu,
keramiky aj čipkách predkov je
s láskou ukryté posolstvo ich snov.
Na perách modlitbu, v rukách ruženec
vždy mali.
Teraz ich, ale aj žijúcich, veniec slávy
zdobí.

Jana Chorvátová,
poetka

Príhovor
Vážení spoluobčania,
tak ako každý september sa opäť otvorili brány školy k novému školskému roku,
ktorý sa, žiaľ, začal nie radostným otvorením. Nakoľko počet žiakov vo všetkých
ročníkoch je 10, z toho dvaja prváčikovia.
Je nám veľmi ľúto, že naši občania využijú predškolské zariadenie v našej obci,
a potom, keď majú nastúpiť deti do ZŠ,
tak ich dajú do iných škôl. Od počtu žiakov v škole sa odvíja aj dotácia pre školu
od štátu. Pri terajšom počte žiakov bude
musieť obec dotovať nielen prevádzku
školy, ale aj časť mzdových nákladov zamestnancov. Preto tento školský rok bude
náročný na udržanie našej školy z dôvodu
nedostatku financií.
V sobotu 21. novembra 2015 budeme
uvádzať do života monografiu obce „Lu-

a do
zdarm

každej

ZVESTI

Aj v tomto roku sme spoločne
oslávili deň našej obce

Zasa sme o rok starší a tradícia sa
opakuje. Je tu deň 18. júl 2015, ktorý
nám prináša zhrnutie, čo sa udialo a možnosť spoločne to osláviť
na podujatí
„DEŇ OBCE
LUČATÍN“.
Náš klub sa usilovne pripravoval
a tak sme svojím
vystúpením spevákov - seniorov a za
pomoci harmonikára
Danka prispeli kyticou
slovenských
ľudových
piesní. Tento pekný deň nám
trochu narušilo nepriaznivé počasie,
čatín v premenách času“. Puplikáciu,
pod vedením PeadDr. Pavla Hrončeka,
PhD., a kolektívu, a najmä za výdatnej
pomoci Vás, občanov, sa podarilo po vyše
jednoročnej práci 14. septembra 2015 dať
do tlače. Som osobne veľmi rád, že sa toto
dielo podarilo vytvoriť. Veľa sa dozvieme
o histórii obce a o živote našich predkov.
Keď som sa prvýkrát začítal do textu
jednotlivých kapitol a uvidel som hotové dielo v digitálnej podobe, zostal som
príjemne prekvapený, že taká malá obec
ako je Lučatín, má tak bohatú zaujímavú
a obrazne veľmi pestrú históriu. Listujúc
v nej sa dozviete o jedinečnostiach našej
krajiny v doline Hrona pod Kopou. Odkryje sa vám bohatá história, založená
na vierohodných historických faktoch, od
najstarších čias, až po súčasnosť. Získate
ucelený pohľad na húževnaté a pracovité
generácie našich predkov, ktorých nez-

ale nebolo to prekážkou, krásna pieseň od
Anky s pridaním nášho spevu a tiež mladších kolegov - hostí z Ľubietovej, vytvorili
dobrú náladu a správnu atmosféru celému
obecenstvu. A ponuka domácich koláčikov od našich
spevákov a pohárik páleného pre divákov
prispeli k dobrej nálade, ktorá vydržala
až do konca oslavy.
Prekvapením pre nás
bola sladká odmena
vo forme nanukovej
pochúťky od nášho fanúšika. Ďakujeme!
Zorka Senková
(Foto z podujatia na str. 4)
mohla namáhavá práca na poliach, salašoch, v lesoch, povozníctve, pltníctve,
či pri podomovom obchode - čipkárstve,
a ktorých nezlomili ani choroby, hlad, požiare, či vojny. A aj napriek ťažkému životu vybudovali v tejto prekrásnej krajine
na brehu Hrona našu obec Lučatín - náš
domov.
Verím, že naše spoločné dielo bude pre
starších osviežením si ich spomienok a pre
mladších bude poučením z minulosti. Verím, že v rodákoch žijúcich vo svete vyvolá túžbu po rodnom kraji, a že sa budú
z ďalekých končín s úctou a láskou vracať
do prekrásneho lučatínskeho kraja pod
Kopou. Verím, že prispeje k propagácii
a poznaniu našej obce v rámci Slovenska,
bude poznaním a poučením pre neskoršie
generácie.
Marián Píši,
starosta obec
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Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

Poslanci schválili žiadosť zvýšiť
príspevok pre škôlku a školský klub
V poradí 7. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva (OZ) obce Lučatín
sa uskutočnilo 7. septembra t.r.
Zúčastnili sa ho traja poslanci
(J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan),
neprítomní (D. Lichá, M. Vojník boli
ospravedlnení), ďalej boli prítomní
aj kontrolór obce M. Strmeň a štyria
jej občania.

Starosta Lučatína Marián Píši otvoril
zasadnutie OZ, na ktorom privítal prítomných a oboznámil ich s programom.
Za finančnú komisiu J. Kováčová navrhla
program rozšíriť o prerokovanie platu
starostu a kontrolóra obce. Za tento bod
hlasovali za: J. Kováčová, proti boli dvaja:
P. Loučka, R. Riečan. Za overovateľov
zápisnice určil starosta P. Loučku a R.
Riečana, za zapisovateľa pracovníčku OÚ
Lučatín B. Luptákovú. Návrch OZ schválilo.
OZ sa zaoberalo problémom vysporiadania časti súkromného pozemku pre potreby stavby nového svetelného bodu v obci,
ako aj rozšírením verejného osvetlenia
a obecného rozhlasu do časti Kutina - pod
Bánikom. Ako uviedol starosta, žiadosť

občanov, ktorí bývajú v tejto lokalite, je už
vo fáze vypracovania cenovej ponuky na
uvedené práce. OZ riešilo aj otázku nakladania s majetkom obce, zaoberalo sa nedostatočnou organizáciou zberu separovaného odpadu, ako aj žiadosťou o odkúpenie
pozemku na parcele č. 234/2 o výmere
113 m2 zo strany dvoch občanov obce, na
ktorom sa však v budúcnosti plánuje výstavba novej cesty. Poslanci riešili aj záležitosti financovania monografie “Lučatín
v premenách času“ a termín jej uvedenia
do života.
Na návrh starostu obce OZ troma hlasmi (J. Kováčová, P. Loučka, R. Riečan)
schválilo odpredaj prebytočného majetku
- automobilu Volkswagen Golf, ktorý sa
už nevyužíva, nakoľko obecný úrad dosal
bezplatne novšie auto - Kiu Ceed. Ďalej
troma hlasmi chválilo žiadosť o úpravu
príspevku za MŠ Lučatín z pôvodných
7 €/1 mesačne na 10 eur, ako aj žiadosť
o úpravu príspevku za Školský klub
detí v ZŠ Lučatín z pôvodných dvoch
eur/1 mesačne na 5 €. Nakoľko tieto poplatky sú určené vo všeobecne záväznom
nariadení (VZN) obce, musí ešte dôjsť
k prepracovaniu súčasného VZN.

Srdečné poďakovanie občanom a firmám,
ktorí pomohli zrealizovať „Deň obce“ Lučatín

Pozvánky
Deň úcty k starším
a gratulácie jubilantom

24. 10. 2015 - Sála Kultúrneho domu
Lučatín o 16. hod. Pestrý kultúrny
program a malé občerstvenie
* * *

Očakávanie príchodu
sv. Mikuláša

5. 12. 2015 - ktorý prekvapí detičky
sladkým darčekom
* * *

Štefanská zábava

26. 12. 2015 - Sála Kultúrneho domu
Lučatín
Kultúrna komisia pri OZ obce Lučatín
vás na uvedené podujatia všetkých srdečne pozýva. Bližšie informácie v miestnom rozhlase a na informačnej tabuli.

Spomienka
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba vspomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Po ťažkej chorobe nás navždy opustila vo veku 43 rokov

Zuzana Aghová,

Veľké Úľany.
Rozlúčili sme sa s ňou 14. septembra
2015. Venujme jej tichú spomienku!
Susedia z ulice Kutina

V začatej tradícii chceme pokračovať!
Som veľmi milo prekvapená, a úprimne
povedané aj šťastná, že i napriek
tvrdeniu určitej skupinky obyvateľov
našej obce o bezvýznamnosti
usporiadať už tradičnú akciu Deň
obce u nás v Lučatíne, sa mi tento
názor nepotvrdil. Naopak, výsledok
akcie ma príjemne prekvapil a nás,
organizátorov, teda neodradí ani pri
organizovaní nasledujúcich ročníkov
tohto podujatia.

Je to síce veľká zodpovednosť a námaha
pri zabezpečovaní či už občerstvenia,
alebo aj programu, ale budeme sa usilovať
tieto záležitosti stále zlepšovať a získavať
zaujímavých umelcov a príhodných atrakcií
do programu. Nové nápady od všetkých vás
radi privítame.
Veľkou mierou nám v tomto našom úsilí v sobotu 18. júla 2015 pomohli oslovení
sponzori, ktorí buď prispeli finančne alebo
vecnými darmi. Za ich spoluprácu ďakujeme a konštatujeme, že bez ich pomoci by to
bolo ťažšie.
Zoznam sponzorov
Obec Lučatín, Flexim, s.r.o., Autodoprava
Lalik, MVDr. Dušan Hanzel, BautradeIN,
s.r.o., Baltaxia, s.r.o., Urbárske pozemkové

spoločenstvo Lučatín, Súkromná stavebná
firma Dušan Dobrík, SMS Autodoprava
Salón Pavel, Kominárstvo Hlaváčik, HPmont Peter Hejduk, RD Hron Slov. Ľupča,
Mariášový klub Lučatín, Pavel Vrábel,
Stolnotenisový klub Lučatín, Peter Ružinský, Invinum Peter Mikušinec, Pohostinstvo Lučatín, Penzión Grajciar, Ing. Peter
Spevák, Viera Hejduková, Elena Oravcová, Danka Chovanová, Anna Lichá, PhDr.
Jarmila Kováčová, Marián Píši - starosta,
p. Kapustík Slov. Ľupča, BARZUZ, s.r.o.,
Potraviny Šimkovkinová Peťa, Krnáč František SHR, Gastro Hygiene, s.r.o., Bystro
u Klesa Slov. Ľupča, Nobia, s.r.o., Adriana
Kánová, Matyaš Gebauer, Janka Hudecová.
Propagácia a video spracovanie
Grafický návrh plagátu: Ing. arch. Michal Kasa. Tlač plagátu: Ing. Milan Benko.
Propagácia v médiách: Anna Gudzová,
Mgr. Janka Chorvátová - poetka, Marcel
Páleš RTVS. Fotodokumentácia: Miroslav
Katrenčík, Blanka Luptáková.
Výzdoba ihriska a občerstvenie
O zabezpečenie májov, ktoré okrášlili
vstup a pódium sa postaral Martin Lupták.
Výzdoba: Slávka Sedliaková, Katarína
Ďurčíková, Pavlína Jackuliaková, Nikola
Turčanová, Monika Zemanová, Denisa Tur-

čanová s partnerom Vladkom Saukom.
Bufet a občerstvenie: Silvia Jackuliaková,
Katarína Majerová, Janka Ružinská, Zuzana Kánová, Peter Kán, Denisa Turčanová,
Maťo Frajt s manželkou, Martina Majerová,
Peťo Roháč, Denisa Fraňová, Igor Mexiko.
Langoše nasmažili: Anna Dianišková,
Františka Majerová, Anna Kučerová, Renáta Majerová. O guľáš sa postarali: Mirko
Majer, Dodo Hlinka, Patrik Fraňo, Roman
Gebaver, Ľudmila Fúdorová, Katarína Hanzelová, Rastislav Majer.
Program a jeho realizácia
Scenár a réžia: Danka Lichá. Moderátori: Mgr. Janka Chorvátová – poetka,
Ing. Peter Spevák. Hry pre deti a mládež:
Elenka Oravcová, Mgr. Monika Boboková, Gabika Turčanová, Danka Chovanová,
Monika Svetlíková, Jarka Slobodníková.
Vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ v Lučatíne,
ktoré nacvičili riaditeľky MŠ a ZŠ. Folklórny program našich seniorov z klubu
Lúčina, pod vedením Zorky Senkovej s hudobným sprievodom Daniela Potančoka
z Ľubietovej.
Záver programu obohatil svojim vystúpením náš rodák a operný spevák Peter Svetlík
Danka Lichá,
predsedníčka kultúrnej komisie
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Pomoc obci, aj jej reprezentácii
A opäť sme sa stretli. Berieme to
ako skrášľovací deň. Urobiť niečo
pre obec, aby sme sa cítili trochu
kultúrnejšie. Brigáda na železničnej
stanici bola potrebná, lebo niekto
nevie pochopiť, že okolie je pre
všetkých a nie odpadový kôš. K tomu
pokosená tráva a hneď tam bolo ako
doma vo dvore.

Priestory obecného cintorína stihla vyčistiť naša malá 11-členná skupina seniorov. No napriek počtu aj tak sa
to všetci snažili urobiť dôkladne, ženy
pohrabali a muži vidlami ponosili trávu
a dali odpad na kôpky. Škoda, že účasť
bola nízka, napriek tomu, že brigáda bola
vyhlásená obecným rozhlasom a mohli
sa jej zúčastniť aj nečlenovia klubu.

V sobotu 15. augusta
sme našu obec reprezentovali na tradičnom
„Stretnutí generácií na
Kališti“. V tento deň
sme tak vyjadrili aj
v mene Lučatína
úctu obetiam životov
obyvateľov Kališta.
Slnečný deň, pútavý kultúrny program,
občerstvenie,
ukážkové boje vojakov
a partizánov, to bolo
pre nás všetkých 22 účastníkov veľkým
zážitkom. Krátka túra pamätným chodníkom a tiež cintorínom, ekumenické bohoslužby, Sad života, dokonca živé ukážky
spôsobu života v tejto dedine predtým, zanechalo v nás krásny dojem, že toto miesto

zachovalo priebeh osady, ktorý nezostal
zabudnutý.
„Nech letia z oblakov
už len padáčiky snežné.
Nie bomby. Tie už nikdy viac.
Len lístie. Holubice. A piesne...“

Posedenie pri guľáši a rozlúčka s letom
Jeseň patrí medzi najkrajšie obdobie
v roku. Je popretkávané pestrými
farbami a jasom slnečných lúčov.
A práve preto sa toto obdobie
viaže k seniorom, ako jeseň života.
Vieme sa tešiť z každého pekného
zážitku. prežitého dňa a byť aktívni
v smeroch života.

orský guľáš. Každý z výboru sa niečím pričinil. Anka posolila, Zdenka prisolila, Janko pomiešal... O 14. hodine sme už vítali
prvých našich spoluobčanov dôchodcov s
mištičkami a lyžičkou. Všetko bolo pripra-

vené - koláčiky, prípitok, chlieb na stoloch
a už hneď sa mohol začať podáva guľáš.
Potešila nás návšteva a príhovor nášho starostu obce a potom „Dobrú chuť!“. Dobrá
nálada vydržala do konca.

Veď čas plynie. Náš spolok spevákov sa
stretol 7. augusta, aby sme si pospomínali
oprášili piesne, ktoré sme spievali už pred
niekoľkými začínajúcimi rokmi, s návrhmi
a nápadmi do budúcnosti sme pri kávičke
prehodnotili zlé i dobré „tak zaujímavo, že
sa nám nechcelo rozchádzať domov“.
V ranných hodinách 12. septembra výbor klubu dôchodcov Lúčina na športovom
ihrisku začínal pripravovať tradičný seni-

Dôkazom toho, že seniori sa radi stretávajú, bola aj rozlúčka s letom s opekačkou
v prvý jesenný deň popoludní. Stretli sme
sa v našom sypáku pod Brdom s menšou
túrou Kutinou na táborisku, ktoré nám vyčistil Julko. Tentokrát sme všetko poopekali spolu. K tomu domáca cibuľka, paradajky a - hostina bola hotová. Touto akciou
sme sa rozlúčili s letom a s našimi letnými aktivitami. Nakoniec sme si zaspievali a to dalo akcii tú správnu atmosféru.
Tešíme sa na ďalšie podujatia, pod ktoré sa
podpisujú členovia nášho výboru!
Pripravila Zorka Senková,
klub Lúčina
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Deň obce Lučatín
18. júl 2015

Foto: Blanka Luptáková
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Chceme mať triedu plnú
detského džavotu
Leto bolo naozaj krásne
a veľmi teplé, mnohí z nás preto
určite boli pri vode, na kúpaliskách,
na jazerách, v prírode, ale aj na
prázdninách pri starých rodičoch.                
Cez prázdniny sme si všetci dobre
oddýchli a zdraví  sme sa vrátili           
do materskej školy (MŠ).   

Nedajú sa nespomenúť oslavy našej
obce Lučatín v mesiaci júl, ktorých okrem
milého programu sa zúčastnili svojimi
básničkami, pesničkami aj deti z MŠ.
Podaktorí prázdninovali v plnom prúde
a tak na vystúpenie prísť nemohli. Teplé
počasie nás veľmi unavovalo, no nakoniec
sme odchádzali veselí, že sme to všetko
zvládli, ale i s dobrými sladkosťami.
V našej MŠ sme v novom školskom
roku privítali nové dievčatá, ktorým

sa vstávať ráno páči a keď sa jednej malej
škôlkárky opýtali rodičia „ako je v škôlke?“ odpovedala „vynikajúco“. Sme radi,
tak to má byť, deťom sa v škôlke má páčiť.
My, dospelí, veľakrát riešime problémy
výchovy detí a sme nadšení, keď je všetko
tip-top. Dôležitá je dobrá spolupráca medzi pedagógmi a rodičmi. Vo všetkom sa
snažíme vyhovieť každému, kto za nami
slušne príde a rieši s nami konkrétne situácie.
V období troch rokov veku dieťaťa je
dôležité, aby malo kamaráta, priateľa,
jednoducho niekoho, s kým mu je dobre,

s kým sa dá zahrať a s kým má niečo spoločné.

Prvá príležitosť pre rozvíjanie
priateľstiev a vzťahov
MŠ je jednou z prvých príležitostí pre deti na rozvíjanie
priateľstiev a vzťahov, ktorých dosah môže byť aj mimo
školského prostredia. Môžeme povedať, že ide o nadväznosť sociálnych vzťahov,
o aktivizovanie komunikačných ciest v procese vzájomného uznania
a porozumenia.
Od malička ako dieťa rastie, keď už
začne vnímať okolo jeden a pol roka, potrebuje svojich rovesníkov, kamarátov, je
nadšené, keď ich stretne či už na detskom
ihrisku alebo na návšteve u známych. Každý potrebuje mať priateľa napriek tomu, že
si ich mnohí nepripúšťajú. Priateľstvo je
typické aj tým, že priatelia sa nezrádzajú
vtipkovaním a ohováraním v rámci skupiny. Dobrými vzťahmi sa posilňuje blízkosť. Žiaľ, aj učitelia už v MŠ musia čeliť
rôznym skupinám detí, ktoré mali medzi
sebou tajomstvá ako - nepovieme to niko-

mu, s tebou sa hrať nebudeme, nepomôžeme ti, zbijeme ho, skryjeme sa, nebudeme
počúvať, čo nám dospelí povedia. Dieťa
v rannom veku si vytvára agresívne scenáre na základe osobnej skúsenosti a učenia sa pozorovaním okolia. Výsledkom
toho sú scenáre agresívneho správania sa
v špeciálnych situáciách.

Rodičov a učiteľov spája
spoločný záujem
Dôležitá je v takýchto prípadoch spolupráca MŠ s rodičmi detí. Veď výchovu
detí v rodine a edukáciu v MŠ, rodičov
a učiteľov, spája spoločný záujem o dieťa a rozvoj jeho osobnosti. V záujme čo
najúčinnejšieho rozvoja osobnosti dieťaťa
je, ak sa podarí pedagogickému kolektívu vtiahnuť rodičov do spolupráce s MŠ
a zapojiť ich do výchovného spoločenstva.
Takto chápaná spolupráca sa opiera o pozitívne postoje učiteliek k rodičom, postupne stráca formálny charakter a utvárajú sa
v nej medzi rodičmi a učiteľkami trvalejšie
a osobnejšie vzťahy. Do spolupráce sú aktívne zapájané i deti. Niekedy sú deti iniciátormi zapojenia rodičov do konkrétnej
spolupráce s MŠ, pričom organizácia a obsah tejto spolupráce môžu byť rôzne.
Spolupráca MŠ a rodiny má pozitívny
vplyv na školskú úspešnosť detí, zlepšuje
motiváciu. Kooperáciou školy a rodiny,
v súvislosti s kooperáciou školy a rodičov
detí môžeme zvýšiť počet rodičov, ktorí
budú so školou a s pedagógmi aktívne
a systematicky spolupracovať, čo prispieva
k zlepšeniu kvality. MŠ uznáva dominantnú úlohu rodiny v rozvoji dieťaťa. Takouto
spoluprácou s rodinou sa maximálne otvárajú vzťahy nielen pre organizačné kontakty, ale sa usiluje o skutočné partnerstvo.
MŠ zohráva veľkú úlohu v predškolskom
veku dieťaťa, preto budeme radi, keď nám
v Lučatíne deti nebudú chýbať, ale budeme mať triedu plnú detského džavotu.
Mgr. Monika Kobesová,
MŠ Lučatín
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Ani sme sa nenazdali a horúce,
slnečné, voňavé letné dni odišli do
nenávratna a my sme chtiac-nechtiac
museli oprášiť školské aktovky, prevetrať peračníky, zastrúhať pastelky
a poďho k novým povinnostiam.
Začal sa totiž nový školský rok!
Pre niekoho nič nové pod slnkom, ale pre niekoho to bolo
prvýkrát v živote. Tak
teda jedného krásneho
slnečného dňa 2. septembra naša školička
opäť ožila a otvorila brány pre svojich
žiakov. Aby sa v nej
cítili príjemne, celá sa
pekne „vyfintila“ a vyzdobila. Keď nastal deň
„D“, bola pripravená a mohla
sa začať tá naozajstná zábava. Žiaci po
prázdninách prišli oddýchnutí, opálení
a dychtiví po nových dobrodružstvách,
ktoré na nich počas nasledujúcich desiatich
mesiacov čakajú.
No ale predsa len pre niekoho bol prvý

deň v škole výnimočný, pretože brány školy prekročili tak ozajstne po prvý raz. Medzi našich šikovných a usilovných žiakov
pribudla mužská posila. Do prvého ročníka
nastúpili Alex Hudec a Timmy Pravotiak.
Veríme, že sa im v našej malej milej školičke bude páčiť, že sa skamarátia so všetkými písmenkami a číslice ich nevystrašia.
Vo všetkom im budeme pomáhať a určite
všetko zvládnu „ľavou zadnou“. Aj
vy im môžete držať palce. A nielen
im, ale nám všetkým.

V týchto dňoch my už usilovne pracujeme. Poniektorí sme prišli na to, že nám
niečo cez tie krásne prázdniny vyfučalo
z hláv, ale nevadí, veď ono to tam zasa
nejako nalezie. Pousilujeme sa, aby to tak
bolo. Ale jasné, že sa iba netrápime nad
knihami, no robíme aj iné zaujímavé veci.
Tak napríklad 16. septembra sme mali
trošku netradičný deň - cvičenie v prírode
spojené s turistickou vychádzkou do okolia obce. Ešte predtým, ako sme sa tam
vybrali, sme sa porozprávali o tom, ako
chránime seba aj prírodu a čo treba robiť
v prípade nejakej udalosti a po teoretickej
príprave sme nahodili na chrbty ruksaky,
na nohy turistickú obuv a hurá do lesa.
Mali sme so sebou tetu Elenku Oravcovú,
ktorá nám robila turistickú sprievodkyňu
a porozprávala nám rôzne zaujímavosti

o okolitých kopcoch a rastlinných pokladoch, ktoré rastú v okolí Lučatína. Bolo to
pre nás veľmi zaujímavé a poučné a dozvedeli sme sa veľa nových vecí. A veru bolo
dobre, že s nami bola teta Elenka, lebo bez
nej by sme sa možno aj stratili a ktovie možno by ste nás hľadali doteraz...
ZŠ Lučatín
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Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Občianske združenie Zdravie v pohybe ako
usporiadateľ Lučatínskej 11 už pred pretekmi
v Lučatíne avizovalo, že výťažok zo zisku z podujatia bude
prerozdelený tým, ktorí to potrebujú. Veľmi si vážime,
že na našej športovej akcii sa zúčastnili aj zástupcovia
centra pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje, ktorí
účastníkov podujatia informovali o svojej činnosti ako aj
finančnej zbierke.

Začiatkom septembra som ako zástupca občianskeho združenia Zdravie v pohybe navštívil priestory a pacientov detskej
onkológie banskobystrickej fakultnej nemocnice, kde som mal
tú česť sa stretnúť s veľkým človekom MUDr. Pavlom Bicianom z kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej
fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.
Na spoločnom stretnutí v spolupráci s centrom pomoci Svetielko nádeje sme sa dohodli na odovzdaní výťažku 230 eur ako

aj nového mobilného telefónu pre deti, ktoré to potrebujú. Som
nesmierne rád, že Lučatínska 11 (L 11) nesie so sebou aj posolstvo. Naším posolstvom je odkaz chorým deťom:

„My, športovci, bojujeme na trati za deti,
ktoré bojujú na onkológii.“
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste tiež prispeli centru pomoci
a o rok na 5. ročníku L11 svetielkáči určite nebudú chýbať.
Občianske združenie Zdravie v pohybe ďalej venuje futbalovému klubu Mladosť Lučatín na jeho činnosť finančnú čiastku
100 eur. Tešíme sa, že futbalový klub v našej obci po problémoch nezanikol a naďalej funguje.
Marek Vojník, organizátor Lučatínskej 11

Július Kasa: „Som aký som“

Nebýva zvykom, aby niektorému nášmu spoluobčanovi
vyšla kniha. Stalo sa tak,
dokonca už po 2-krát,
nášmu rodákovi Júliusovi Kasovi. Tohto leta pod
názvom „Som aký som“ si
tak k svojej prvotine „Taký
som bol“ pripísal svoj ďalší
literárny počin.

Lučatínsky rodák Július Kasa
(1941) sa písaniu venuje po
celý svoj voľný čas. Preto neprekvapí, že pán Julko, ako
je známy medzi členmi našej
redakčnej rady, sa stal aj jedným z prvých pravidelných
dopisovateľov Lučatínskych
zvestí (LZ). Jeho postrehy zo života Luča-
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tína uverejnené v našich novinách, najmä čo sa týka futbalistov, sem-tam,
samozrejme, rozvíria pokojnú hladinu lučatínskeho
trávnika, alebo dokonca aj obecného
úradu, či dvory niektorých iných spoluobčanov, ale v tom
spočíva majstrovstvo
tých, ktorí vedia narábať s perom. Aby
nielen pochvalne, ale
aj kriticky a s dávkou
humoru vedeli vyjadriť
svoj názor. A už je na
každom, či si z toho zoberie ponaučenie, alebo

sa urazí, alebo odpovie, v tom poslednom
rade - zanevrie...
„Píšem, preto som“ - končí v predslove
uvedenej knihy „Som aký som“ J. Kasa.
Knihy, ktorá je predovšetkým kronikou
jeho najbližších, blízkych a priateľov, ale
v neposlednom rade aj jeho vyjadrením
toho sladkobôľneho vzťahu k rodisku. Zo
studnice predkov a spolupútnikov, pretavených do vlastných skúseností a poznatkov
môžeme načrieť do jeho sviežich sentencií
a aforizmov, písaných pri príležitosti
tých najbežnejších i menej bežných
príležitostiach, pritom všetko toto doplňuje
bohato ilustrovaný materiál. Foto nielen
jemu osobne intímne a dôverné, ale dôkaz toho každodenného neopakovateľného
okamihu v čase, spútaného do spomienok.
Anna Chovanová,
Redakčná rada LZ

Môj názor

Urbár versus chodník
V minulom čísle LZ sme vám písali
o našich zámeroch v dokončovaní
lesného chodníka pre zdravie.
Žiaľ, dnes môžeme len napísať,
že „čo človek mieni, Urbár mení“.

Práce na tvorbe chodníka sa celé leto
zastavili, lebo lučatínsky Urbár začal
„postkalamitnú“ ťažbu pod Brdom. Ako
to tam teraz vyzerá, ste už možno viacerí
zistili. Je to na zaplakanie, naša doterajšia
práca vyšla nazmar a môžeme začať odznovu. A začneme. Nechcem vyplakávať,
všetko zlé sa dá na lepšie obrátiť. Ale
pár otázok si dovolím napísať pre šéfov
nášho Urbáru - podľa východniarskeho
sloganu: „I tak še dá, i tak še dá.“ Ťažba

mala rešpektovať chodník a nie naopak.
Kto skôr príde, ten skôr melie. Nie sme
proti ťažbe, vieme, že areál patrí Urbáru,
ale načasovanie, spôsob a dĺžka ťažby,
nás oprávňujú na pripomienkovanie a nespokojnosť:
• Prečo sa na ťažbu využíva hlavné turistické obdobie - júl, august, kedy sa najmä
v dovolenkovom a prázdninovom období
zamedzil prístup ľuďom na chodník?
• Prečo sa využíva vrstevnicové trasovanie chodníka na ťažbu a skládku dreva,
čím sa absolútne obmedzil pohyb ľudí po
chodníku a prečo sa neurobili nové kolmé
ťažobné prieseky?

• Prečo sa naťahoval termín ťažby s mesačnou prestávkou v ťažbe a odstraňovaní
dreva na skládky? Nielen za čo, ale aj dokedy, termíny patria do dohody s drevorubačmi!
Budovanie chodníka bolo realizované
s vedomím Urbáru a obce, nie je to náš
súkromný chodník, je to chodník pre zdravie všetkých občanov obce. Pri lepšom koordinovaní akcie a spolupráci s tvorcami
chodníka sa dala akcia realizovať efektívnejšie a rýchlejšie. Takto môžeme povedať
len to známe: „Vedenie Urbáru máme dobré, treba vymeniť len nespokojných urbárnikov, turistov, občanov.“
Julo Kasa
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára
V nedeľu 6. septembra 2015
náš lučatínsky turistický oddiel
usporiadal túru v západnej časti
Muránskej planiny - Náučným
chodníkom zbojníka Jakuba
Surovca. Zúčastnilo sa nás 14
turistov (medzi nami aj doposiaľ
najmladší člen, mal práve päť
mesiacov, a pohodlie si užíval
v turistickej sedačke).

Po stopách zbojníka
Jakuba Surovca

Túru sme začali v horskom sedle Zbojská. Od Salaša Zbojská sme sa vybrali
miernym stúpaním na kopec Remetisko.
Odtiaľ lesnou cestičkou, popri jaskyni
v Remate sme sa dostali do dolinky Mapreklenul obe strany doliny. Prešli sme popod umelé hate, ktoré slúžia na spevnenie
strmého svahu, v ktorom je vedená ozubnicová železnica.
Za haťami už nasledovala záverečná
úžina, nazývaná Posledná barikáda. Prekonali sme ju pomocou posledného (štvrtého) dreveného rebríka. Pri sútoku Remetského potoka a potoka Galička sme sa
dostali k strmému šlapáku. V časti Pacherka sme si pozreli posledný panel náučného
chodníka. Otvoril sa nám pekný výhľad
na sedlo Zbojská. Zastavili sme sa pri pravom karpatskom salaši (koliba s bačom,
valachmi a ovečkami v košiari). Niektorí
ochutnali žinčicu. Traverzom sme sa dostali k reštaurácii Salaš Zbojská, kde sme
túru skončili.
Miňo Kováč
kovo koryto. Prešli sme popri technickej
pamiatke Čertov viadukt, 35 m vysoký viadukt sa nachádza na čiastočne ozubnicovej
trati medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom. Popri potoku sme prišli k ústiu kaňonovitej Čertovej doliny s úzkymi skalnými
stenami. Kráčali sme už priamo korytom
Čertovho potoka, ktorý vytvoril najužšie
miesto tiesňavy, nazývané Surovcov stisk.

Dreveným rebríkom sme prekonali prvý skalný prah - Zbojnícky
vodopád. Za prielezom sme si
vychutnali mohutnosť brál,
ktoré sa zvierali do šírky 3
metre. Pokračovali sme korytom k hornej časti tiesňavy
- Malý vodopád a kaskády, obdivovali sme skalný most, ktorý
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Ján Šutka: Tak začínali (roky 1991/1992)

Keď naši futbalisti bojovali o záchranu
FO Mladosť Lučatín mal v ročníku 1991/92 v súťaži
III. triedy mužstvo dospelých pod vedením trénera
Dušana Uhríka a družstvo žiakov s trénerom Jozefom
Hlinkom. Predsedom TJ bol Ján Auxt, tajomník Zoltán
Hanko a pokladníkom Miroslav Majer. Členmi výboru
-Daniel Kasa a Jozef Muránsky. Turistický oddiel riadil
Peter Svetlík a futbalový Ján Šutka.

Pred začiatkom súťaže sa družstvo dospelých zúčastnilo na turnajoch v Medzibrode a Hiadli, kde skončilo na 3. mieste. Veľmi
dobrú úroveň mal aj turnaj v Lučatíne. Vo finále domáci prehrali
so Slov. Ľupčou na pokutové kopy 3:4, keď v riadnom čase sa zápas skončil 1:1. Tretí bol Medzibrod a štvrtý Hiadeľ. V prestávke
turnaja žiaci Lučatína vyhrali nad Medzibrodom 1:0 a v stretnutí
bývalých hráčov zvíťazila Slov. Ľupča nad domácimi 2:0.
Žiaci boli v súťaži zaradení do III. triedy, skupiny „A“ a z 22
zápasov šesť vyhrali, tri remizovali a trinásť prehrali. V tabuľke
obsadili 10. miesto. Potešili najmä dve vysoké výhry 4:1 nad Jakubom a Badínom.

Zľava stojí: Miroslav Turčan, Braňo Otiepka, Roman Gebauer, Marian
Mikloš, Ján Chovan, Igor Šišiak. Dole kľučia: Václav Gebauer, Michal
Chovan, Peter Hraško, Michal Sedliak, Peter Ambróz a Marek Matyaš.

l

Do kádra ešte patrili aj Ján Sedliak a Tomáš Hlinka z Lučatína,
Martin Duda zo Skubína, Michal Náter z Moštenice, Andrej Filadelfi, Peter Kútny a Róbert Kordulič z Ľubietovej.

l Na foto v prípravnom zápase s dorastom Brusna po sústredení
v Tajove stojí zľava: Ján Sedliak, Ľubomír Hruška, Róbert Prašovský,
Peter Šišiak, Igor Šišiak, Peter Rybárik. Dole kľučia: Ján Piar, Peter
Chriašteľ, Ján Šutka, Roman Adamovič a Miroslav Nácar.

„A“ mužstvo bolo v tabuľke po jesennej časti pred Medzibrodom, ktorý bol posledný. Káder tvorili - Miroslav Gromus, Dušan
Uhrík, Ján Uhrík, Rastislav Daniška, Jozef Smékal, Zdeno Uhrík,
Peter Šišiak, Ján Piar, Jaroslav Uhrík, Miroslav Brinych, Igor Šišiak, Ján Šutka, Emil Lipa, Peter Rybárik, Dušan Lakomčík, Ján
Sanitrár, Ivan Hruška, Patrik Fraňo, Miroslav Majer.
Na ihrisku pokračovala výstavba kabín, zakúpila sa unimo-bunka a plechová garáž, vymeriavali sa základy pre kabíny.
Po jesennej časti súťaže bolo potrebné zazimovať kosačku, čerpadlo a hadice, naviesť na ihrisko zeminu, u-žľaby preložiť na
svah a svojpomocne urobiť platňu pod kabíny.
Zimná príprava v telocvični aj v teréne, sústredenie na Tajove
a prípravné zápasy s doplneným kádrom mali pomôcť k záchrane.
Tak ako v jesennej časti, tak aj v jarnej sme získali len 7 bodov
a 14 bodov v tabuľke stačilo len na konečné 10. miesto. Zo súťaže
vypadol aj Medzibrod, Tajov a Michalová. Bola to veľmi vyrovnaná súťaž, veď štvrtá Heľpa mala len o 3 body viac ako mužstvo,
ktoré vypadlo.

Stolní tenisti na prahu novej sezóny

V oficiálnych súťažiach máme tri družstvá

Koncom septembra sa
opäť rozkrútil kolotoč stolnotenisových súťaží okresov
Banská Bystrica a Brezno,
v ktorých účinkujú aj tri naše
družstvá. „A“ družstvo vo 4. lige
a „B“ a „C“ družstvo v 5. lige.

Keďže sme ani počas letnej prestávky nezaháľali, ale poctivo trénovali, samozrejme,
každý v rámci svojich možností veríme,
že sme na novú sezónu dobre pripravení a
svojimi výsledkami budeme robiť radosť
nielen sebe, ale všetkým našim fanúšikom a
sympatizantom. A tak isto chceme dôstojne
reprezentovať našu obec.
Aj keď tohtoročné letné horúčavy zvá-

dzali viac na návštevu kúpaliska ako telocvične, predsa len sme neodolali využiť pár
možností na konfrontáciu s hráčmi iných
oddielov z rôznych kútov celého Slovenska.
V auguste sa štyria naši hráči predstavili
na turnaji v Modrom Kameni, kde hralo 64
hráčov z celého Slovenska a niekoľko aj z
Maďarska. Najlepší výsledok dosiahol Milan Kováč, ktorý sa prebojoval medzi najlepších 16 hráčov.
Naše „A“ aj „C“ družstvo sa 12. septembra t. r. zúčastnili na turnaji trojčlenných
družstiev v Nemeckej, kde medzi 24 mužstvami nechýbali ani mužstvá z Bratislavy,
Moravy, Čiech či Liptova. „A“ mužstvo v
zložení Kán, Kováč, Sokáč vo svojej skupine podľahlo družstvu Nitry 3:5 a zvíťazilo

nad hráčmi z Moravy 5:3. Po postupe zo
skupiny v boji o najlepšiu osmičku po tuhom boji prehralo z mužstvom Liptovského
Mikuláša 4:5 a obsadilo deviate miesto. „C“
mužstvo v zložení M. Hruška, S. Hruška, P.
Hruška a H. Hrušková vo svojej skupine
hralo so Žiarom nad Hronom a Selcami.
V ďalšom priebehu sa stretlo s Valaskou,
ktorú porazilo 5:4 a v zápase o konečné
umiestnenie podľahlo hráčom z Mostu pri
Bratislave.
Na záver by som chcel vedeniu našej
obce poďakovať za podporu a našich fanúšikov pozvať na naše domáce zápasy, ktoré
budeme hrávať v sobotu a to „C“ mužstvo o
10. hod., „B“ mužstvo o 15.30 a „A“ mužstvo o 18. hod.
Peter Kán
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Pokračuje rekonštrukcia a dostavba športového areálu

Veľká bolesť lučatínskeho futbalu absencia mladých kvalitných hráčov

FK Mladosť Lučatín usporiadal
dňa 4. júla 2015 už 25. ročník
futbalového turnaja, ktorý sa
uskutočňuje na počesť lučatinského
rodáka Ing. Miroslava Chovana.
Na turnaji sa zúčastnili mužstvá
zo Šalkovej, Slov. Ľupče, Hiadľa
a domáceho Lučatína.

Hralo sa vyraďovacím systémom, kde víťazi zápasov hrali o prvé miesto a porazení
o tretie. Slnečné, ale veľmi teplé počasie
sa prejavilo aj na výkonoch jednotlivých
mužstiev. Nakoniec víťazstvo a pohár si odnieslo mužstvo FK Šálková, ktoré vo finále
porazilo domáce mužstvo FK Mladosť Lučatín až na pokutové kopy, keď výsledok po
90 minútach bol 2:2. Tretie miesto obsadil
FK Slov. Ľupča po víťazstve nad FK Hia-

deľ 6:0. K vydarenej akcii prispel výborným gulášom aj Miroslav Majer s partiou.

Pri tejto príležitosti vám chcem predstaviť ciele futbalového výboru do ďalších
rokov. Naša priorita je, aby Lučatín hral
1. triedu okresnej súťaže aj v budúcom
ročníku, hoci doterajšie výsledky tomu nenasvedčujú. Veľkým problémom lučatínskeho futbalu je absencia žiackeho ako aj
dorasteneckého mužstva, ale aj skutočnosť,
že mladí kvalitnejší hráči z obce hľadajú
angažmá v kluboch, ktoré pôsobia vo vyšších súťažiach. V súčasnosti je iba šesť
chlapcov v obci, ktorí hrávajú v okolitých
dedinách. Dnešná mládež akoby nemala
záujem o športovanie.
Čo sa týka športového areálu, chceme
pokračovať v jeho rekonštrukcii a dostav-

be. V týchto mesiacoch prebieha maľovanie
vnútorných priestorov s následnou rekonštrukciou bufetu a klubovne. V bufete bude
zabudovaná nová kuchynská linka, ktorú
sme dostali od bývalej kultúrnej komisie a v
klubovni dôjde k výmene nábytku a sedačky od našich ďalších darcov. Do budúcnosti
chceme riešiť prístavbu pre skladové priestory a garáž pre malotraktor. Tento projekt
ale závisí od peňazí. Preto obec hľadá financie cez štátne výzvy. Na priestore po unimobunkách chceme vybudovať areál pre deti a
mládež pre jednotlivé oudorové aktivity. Na
budúci rok plánujeme vysadiť ihličnany za
plotom smerom k Hriadkam. Či sa nám tieto plány podarí splniť, ukáže čas.
Peter Loučka,
predseda FK Mladosť Lučatín

Septembrový XXI. ročník turnaja v mariáši potvrdil svoje kvality

Lučatín sa prezentoval na tej najvyššej úrovni
Lučatínsky mariášový klub (LMK)
usporiadal 19. septembra 2015 v Lučatíne už XXI. ročník turnaja v športovom mariáši. Turnaj, ktorý patrí medzi
najstaršie na Slovensku a je zaradený
aj v kalendári celoslovenských, otvoril
starosta obce Lučatína Marián Píši.

V tomto roku súťažili pri 19 stoloch hráči z celého Slovenska - Bratislavy, Trenčína, Martina, Hlohovca, Zvolena, Brezna,
B. Bystrice, zastúpenie mala aj Východná,
Nová Baňa, Levice, Tlmače, Ladzany, Dudince, Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, Turčiansky Peter, Varín, Trenčianske Jastrabie, Rimavská Baňa, Pohronská
Polhora, Sliač, Michalová, Predajná, Slov.
Ľupča či Dubová.
LMK reprezentovali Peter Ďurčík a Ladislav Haviar. Víťazom sa tentokrát stal
Vladimír Kozačenko, viceprezident MK
Hlohovec a držiteľ najvyššej majstrovskej
triedy. Na 2. mieste skončil Jaroslav Majka z Hlohovca a na treťom Peter Martin zo
Zvolena. Hlavným rozhodcom bol prezident Turčianskeho mariášového klubu Jozef Kazár z Martina, držiteľ majstrovskej
triedy. Pomocní rozhodcovia boli Ján Duda
a Ján Šutka z LMK. Turnaja sa zúčastnil aj
prezident Slovenského zväzu mariášových
klubov Anton Konečný, prezident bansko-
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Zľava stojí: Ján Šutka, Vladimír Kozačenko, Jozef Kazár.

bystrického klubu Pavol Ris a mnohí hráči
I. výkonnostnej triedy.
K vysokej úrovni podujatia prispela aj
jeho dobrá organizácia. Technický dozor
zabezpečili Ing. Miroslav Majer a Pavol
Vrábel, stravu Miroslav Majer a Jozef
Hlinka, o občerstvenie, obsluhu a údržbu
sa starali Jarmila Kováčová, Jana Šutková,

LUČATÍNSKE ZVESTI Noviny o dianí v Lučatíne, ročník IX., číslo 3. Vydáva
a distribuuje zadarmo do všetkých domácností obec Lučatín. Redakcia: Jana Šutková, Marián
Píši, Jarmila Kováčová, Anna Chovanová. Grafické spracovanie: Marta Pokošová. Tlač: Tlačiareň D&M Slovenská Ľupča. E-mail: info@lucatin.eu

Zuzana Kánová a zamestnanci pohostinstva v Lučatíne.
Zisk z turnaja LMK venuje tak ako kaž
doročne ZŠ a MŠ v Lučatíne, tunajšiemu
stolnotenisovému oddielu, obecnej knižnici a formou ceny do tomboly aj ganizátorom Obecného plesu v Lučatíne.
LMK

Bodka na záver

Kto stratil úsmev na tvári, nájde ho
v lučatínskom chotári.
(Júllius Kasa: Som aký som)

