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Vážení spoluobčania,
môžeme smelo povedať, že nedeľa 10. mája 2015 vstúpila do dejín
našej obce ako slávnostný deň, keď našim hasičom obecného
Dobrovoľného hasičského zboru bolo slávnostne odovzdané nové
			
hasičské vozidlo IVECO DAILY.

V dohodnutom čase sa z horného konca obce ozvala hasičská siréna, na ktorej zvuk sme sa všetci tešili. Hostí pri
budove školy vítala nastúpená jednotka našich hasičov, na čele s veliteľom
Petrom Hraškom. Veľkým prekvapením
bolo, keď sme zbadali vedľa pána ministra Roberta Kaliňáka, ktorý šoféroval
IVECO osobne, aj predsedu parlamentu
Petra Pellegríniho. Veliteľ družstva hasičov podal hlásenie a následne prevzal
z rúk podpredsedu vlády SR a ministra
vnútra Róberta Kaliňáka kľúče od no-

vého auta. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstve som privítal vzácnych
hostí, okrem predsedu Národnej rady SR,
podpredsedu vlády SR a ministra vnútra,
aj riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ

ZVESTI

val akt vysvätenia auta pánmi farármi Petrom Ivaničom a Jánom Jakušom. Až
potom nasledovalo krstenie auta šampanským, so želaním veľa šťastných kilometrov a čo najmenej výjazdov k nešťastným
udalostiam. Po slávnostnom ukončení
aktu nasledovali rozhovory s občanmi a
hosťami, zápisy do pamätnej knihy obce
a pohostenie.

v B. Bystrici Dušana Sľúka, riaditeľa
Okresného riaditeľstva HaZZ v B. Bystrici Dušana Mlynárika, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, vedúceho sekretára DPO SR Jána Parčišina,

delegáciu OV DPO v B. Bystrici vedenú
Imrichom Kolpachom a starostu Slovenskej Ľupče Miroslava Macáka.
Po privítaní sa ujal slova podpredseda
vlády SR a minister vnútra Róbert Kaliňák, ktorý sa okrem iného poďakoval
našim hasičom za ich doterajšiu prácu,
zdôraznil, že ich činnosť je v prvom rade
o láske k blížnemu, bez ktorej by ju nemohli vykonávať. Potom sa ujal slova
predseda parlamentu Peter Pellegríni,
ktorý pozdravil občanov a hasičov, zaželal im veľa úspechov a málo ostrých
výjazdov nášmu novému autu. Nasledo-

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľali na uskutočnení slávnostného odovzdávania auta - poslancom OZ,
pánom farárom, hasičom a ostatným
občanom.
Marián Píši, starosta obec
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Zo zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Lučatín
23. marca (mimoriadne) a 18. mája (riadne) 2015

Školský klub detí bude
fungovať

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) obce Lučatín sa uskutočnilo
23. marca 2015. Účelom jeho zasadania
bolo:
- Odsúhlasenie predmetného školského zariadenia (školský klub detí)
- Odsúhlasenie preukázania, že žiadateľ má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej
5% nákladov z vlastných zdrojov,
teda sumou 5 325,00 €

Za školské zariadenie (školský klub
detí) hlasovali 4 poslanci (J. Kováčová,
P. Loučka, L. Patrášová, R. Riečan), pričom všetci hlasovali „ZA“.
Poslanci zároveň odsúhlasili preukázanie, že žiadateľ má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej
5% nákladov z vlastných zdrojov, teda
5 325,00 €.
Počet poslancov: 5. Za boli: 3 (J. Kováčová, M. Vojník, R. Riečan), proti:
1 (L. Patrášová), zdržal sa: 1 (P. Loučka).
Naša obec reagovala na výzvu z Environmentálneho fondu a podala žiadosť o
dotáciu pod názvom „Technické zabezpečenie triedenia a zhodnocovania BRO
v obci Lučatín“. Tým sme získali dotáciu

vo výške 101 175,00 €. Spoluúčasť obce je
vo výške 5%, t. j. 5 325,00 €. Za uvedenú
sumu dostaneme do obce traktor, čelný nakladač, traktorovú vlečku, štiepkovač a do
každej domácnosti 400 l kompostér.

Personálne zmeny
v radoch našich poslancov

Riadne v poradí V. zasadanie OZ sa
uskutočnilo 18. mája t. r. Jeho program
zahrňoval:
- Zloženie sľubu prvého náhradníka za poslanca v zmysle § 25 ods.1,
písm. a Zákona o obecnom zriadení
č. 369/1990 Zb.
- Schválenie Záverečného účtu obce
za rok 2014
Nakoľko poslankyňa OZ L. Patrášová
sa 1. apríla 2015 vzdala svojej funkcie
poslankyne Obecného zastupiteľstva
obce Lučatín, na uvedenom poste došlo
k výmene a na V. zasadaní OZ zložila
sľub prvá náhradníčka za poslanca Dana
Lichá. OZ - za prítomnosti poslancov
(J. Kováčová, M. Vojník, R. Riečan, P.
Loučka ) zmenu odsúhlasilo.
Zároveň OZ jednomyseľne schválilo
„Záverečný účet obce za rok 2014“, bez
pripomienok. K záverečnému účtu obce
predložil kladné stanovisko hlavný kontrolór obce M. Strmeň.

Upozornenie pre občanov

Hrozí pokuta vo výške 50 eur
Na základe Uznesenia OZ č. 17 z III.
zasadnutia OZ Obce Lučatín upozorňujeme občanov, že státím už na chodníku
a cestnej zeleni, a inej verejne prístupnej
zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou

značkou, porušujú zákonné nariadenie a
v zmysle § 25, ods. 1, písm. g, zákona č.
8/2009 Z. z. a § 22, ods. 1, písm. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o prístupkoch za nerešpektovanie uvedených právnych noriem
je možné uložiť pokutu vo výške 50 €.

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

Ladislava Kučeru,

ktorý nás opustil 8. mája 2015 vo veku
nedožitých 72 rokov.
Všetkým ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Pozvánky
FK Mladosť Lučatín Vás pozýva na

25. ROČNÍK MEMORIÁLU
ING. MIROSLAVA CHOVANA,
ktorý sa bude konať 4. júla 2015 na futbalovom ihrisku TJ Mladosť Lučatín.
O občerstvenie a guláš je postarané!
* * *
Kultúrna komisia pri OZ Lučatín
pozýva všetkých spoluobčanov na

DEŇ OBCE LUČATÍN.

Uskutoční sa 18. júla 2015 o 14. hod.
na futbalovom ihrisku TJ Mladosť
Lučatín. Pripravený je bohatý kultúrny
program, občerstvenie, gulášik, pohodová muzika, diskotéka.
* * *
Lučatínsky mariášový klub Vás pozýva na

XXI. ROČNÍK MARIÁŠOVÉHO
TURNAJA.

V sobotu 19. septembra 2015 v Kultúrnom dome v Lučatíne.
Prezentácia: do 9:15 hod. Štartovné: 10€
Kontakt: Ján Šutka, 0907 193 808
sutka60@gmail.com, www.lmk.sk

Oznam
Dňa 6. marca 2015 sa narodila
Liliana Borgulová (Lučatín 202).
Srdečne gratulujeme!

Už teraz sa tešíme na budúci 5. ročník podujatia, ktorým žije celá dedina

Na našom ihrisku vyše 800 športovcov, divákov
Podujatie Lučatínska 11, ktoré bolo
a hostí
i tento rok súčasťou Marathon BB
Tour 2015, aj tento rok priviedlo
bežcov na cesty medzi Lučatínom a
Slovenskou Ľupčou. Určite sa deň 27.
jún 2015 zapíše do kroniky Lučatína.

LUČATÍNSKA 11 - 27. jún 2015

V tú sobotu sa postavilo v 4. ročníku Lučatínskej 11 na štart vo všetkých kategóriách spolu 613 športovcov! Keď k tomu
prirátame divákov, tak okolo poludnia bolo
na futbalovom ihrisku TJ Mladosť Lučatín
vyše 800 ľudí, čo sa ešte nikdy v našej histórii obce nestalo.
(Pokračovanie na 9. strane)
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Seniori regiónov Pod Panským dielom
sa stretli na Donovaloch
Ako každý rok aj tento sme našou
účasťou potvrdili záujem o stretnutie
seniorov regiónov Pod Panským
dielom. V Lučatíne 9. mája nastúpilo
25 členov nášho klubu do autobusu
smerom na Donovaly.

Vystúpili sme na námestí obce a
členovia, ktorí si neboli istí svojou kondičkou, zostali na Donovaloch. Ostatní
sme sa po daných inštrukciách vybrali
na Buly a potom smer - Špania Dolina.
Náročná trasa prechodu bola 16 km dlhá
a mala tri prevýšenia. Všetko sme zvládli
perfektne, potom po rovine a trasa mierne klesala do cieľa na námestie v Španej
Doline.
Počet zúčastnených na tohoročnom
prechode bol 400 osôb. S hrdosťou môžem potvrdiť účasť nášho lučatínskeho
klubu, skvelý kolektív a gratuláciu Jožkovi Majerovi, ktorý prechod zvládol na
svojej operovanej nohe na výbornú, aj
vďaka Vincovi. Na trase v dĺžke 8 km na

„Kráme“ bola prestávka s občerstvením,
pokračovanie malo krásny spád. Videli sme medvediu rodinku, prechádzali
sme nádherným bánom bielych sasaniek
a obrovským nekonečnom medvedieho
cesnaku. V cieli nás čakal chutný guláš, nápoje na výber a oddychová siesta
s muzikantmi. Organizácia bola výborná,
všade vládol pokoj a porozumenie. Naše
členky z Donovál nás čakali so svojimi

Z tábora „Život a zdravie“ v Taliansku

Krásne zážitky, užitočné skúsenosti
Začiatkom júna sme sa dve
„deniorky“ z nášho klubu Lúčina
zúčastnili 8-dňového pobytu
v letnom tábore Svetovej
zdravotníckej organizácie, ktorého
cieľom bolo priblížiť starším ľuďom
využitie prostriedkov na udržanie
zdravia ako komplexnej pohody
v oblasti duševnej a fyzickej.

Pobyt sa uskutočnil v Taliansku, pobrežie Lignano Sabbiatoro, v krásnom prostredí pri mori v apartmánovom dome
Gullia, so slovenskými kuchárkami v kuchyni. Odborný garant programu je renomovaná Loma Linda University Kalifornia
USA. Osobne nám prednášal prof. MUDr.
John Scharrfenberg, ako aj manželia Kernovci, organizátori tohto tábora.
Ranné prednášky boli na tému: vysoký
tlak, Alzeheimarova choroba, cukrovka,
nádorové choroby, srdce, osteroporóza.
Ranné cvičenie so Zdenkou ,,Pilates,, o
16. hod. cvičenie Agua fitnes v mori pre
zdravé srdce, bolo nezabudnuteľné, ako
sme všetky v staršom veku šantili v mori s
loptami a „žížalkami“, super. Návšteva Benátok - Venezie loďou, kultúrne pamiatky,
gondoly, múzeá - nezabudnuteľné zážitky.
Naše kuchárky varili jedlá pre starších vyvážená strava, plná ovocia a zeleniny.

Večerné prednášky boli oddychové o vzťahoch, dôverné rozhovory, plnohodnotné
výmeny názorov. Voľný čas sme trávili pri
mori kúpaním a slnením sa a prechádzkami po uličkách plných obchodov a krásnej
architektúry.
Spoznali sme širokú škálu seniorov
z celého Slovenska i Čiech. Nadviazali
priateľstvá a najmä sme spoznali pohodu, lásku a porozumenie v škále rôznych
pováh ľudí staršieho veku. Tiež dobrovoľnú činnosť lektorov, nenásilnú motiváciu
ľudí a ich prácu a zistení, že láska s odpustením dokážu uzdraviť srdce. Z nášho
letného pobytu tábora „Život a zdravie“
sme si odniesli krásne zážitky a užitočné
skúsenosti.

dojmami a potom šup do autobusu, smer
domov. Vďaka za krásne strávený deň.
Kultúrny dom v Brusne sme navštívili
29. mája pri vystúpení skupiny ľudových
muzikantov „Kollárovci“. Ďakujem za
organizáciu nielen členkám nášho klubu,
ale aj starostovi Lučatína pri organizovaní tohto podujatia. Naše členky a členovia
si užili krásny večer s kultúrou a pekné
dojmy z koncertu.

Otvorenie letných dní
Príjemné chvíle sa dajú prežiť v prírode v kruhu rodiny seniorov. Upršané májové dni vystriedal slnečný deň
a rýchla organizácia výboru seniorov
Lúčina plánovanú opekačku hneď zabezpečila na tento deň. Posed v starom
sypáku „pod Brdom“, a to vykosenia
trávy, prípravy ražňov sa zhostil Julko Kasa, a, samozrejme, ohniska, ďakujeme Julko! O ostatné pohostenie a
občerstvenie sa postaral výbor klubu.
V pondelok hneď popoludní, po stretnutí spojenom s krátkou túrou, bol náš
smer: ohnisko v sypáku. Účasť bola
fantastická, 24 členov, s návštevou starostu obce - super.
Muži pripravili na ražne špekáčiky,
slaninku, cibuľku a ženský tím čerstvý
šalát zo zeleniny. Prekvapením neboli
ani prinesené sladkosti s vínkom, na
ktorých sme si pochutnávali, kým nám
oheň za pomoci našich mužských členov poopekal do chrumkava opekačky, ktoré sme spoločne skonzumovali,
chutné a chutne, veď v prírode a v dobrej spoločnosti chutí dvojnásobne. Deň
sme strávili spoločne do neskorých
hodín v dobrej nálade, v spoločnosti
seniorského kolektívu a s tým, že sa tu
znovu stretneme pri ukončení letných
dní.
Pripravila Zorka Senková, klub Lúčina
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Pirátsky deň v Lučatíne - 7. jún 2015

Všetci čo neprišli, môžu len ľutovať!

Vedeli ste, že pri
Lučatíne je more,
čo more, ba priam
oceán, a na jeho vlnách sa doplavili
priamo na futbalové ihrisko mladí
piráti pod vedením Lenky. Pomáhali
aj Martin, Kika a Linda, ktorí deti
hneď na začiatku dali do kruhu
a zanôtili pirátsku hymnu a tým sa
začalo pravé pirátske dobrodružstvo
na suchu.

Aj napriek veľkej nedeľnej
horúčave sa do hľadania pokladu z pripravených mapiek
pustilo približne do 40 detí od
1 do 13 rokov. Za splnenie pripravených disciplín bol sľúbený veľký
poklad a na záver prekvapenie, ktoré bolo
veľkolepé. Bol som milo prekvapený spoluprácou rodičov a detičiek pri plnení úloh
ako - strieľanie z praku na cieľ, maxi lyže
- a tak to má byť, aby sa aj rodičia aktívne zapájali do súťaží. Myslím si, že to bolo
dobre zapracované do celého programu.

Za ťažké snaženie boli všetky deti
obdarované milými
drobnosťami a sladkosťami. Prekvapenie na záver - tanec
s maskotmi Mášou
a Míšom, s ktorými
sa detičky vytancovali a vybláznili. Na
ich tváričkách bola
vidieť radosť a o to

išlo, aby
boli oni šťastné. Nesmiem zabudnúť na
krásne kreácie maľovania
na tvár a čo sa dá vytvoriť
z balónikov - tie zvieratká,
meče a kvietky - no, niečo
pekné a milé.
Myslím si, že organizátori to zvládli na výbornú,
dávali pozor na pitný režim pre deti, aj
pre dospelých, ani žiadne bruško neostalo
prázdne, deti si pochutili na detských páročkách. Vyzdvihujem fakt, že sa na tomto
podujatí určenom pre najmenších nepredávali žiadne alkoholické nápoje.Som veľmi rád, že som bol na tomto popoludní a tí
čo nemali čas sa ho zúčastniť, môžu
ľutovať, že nezažili tú príjemnú
pohodu a zábavu.
Ing. P. Spevák,
priaznivec

Poďakovanie
Týmto by som sa chcela poďakovať
všetkým rodičom, starým rodičom a detičkám, ktorí prišli osláviť MDD 7. júna
2015. Hoci sme jeho oslavy posunuli o
týždeň, z dôvodu personálnych zmien
členov kultúrnej komisie, myslím si,
že sa im „Pirátsky deň“ veľmi páčil.
Ďakujem aj animátorom, ktorí pripravili
súťaže a zabávali prítomných. Ďalej celej
kultúrnej komisii, zdravotníčke a všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii.
Ďakujem zároveň aj štedrým sponzorom: COOP Jednota, Baltaxia, s.r.o.,
Reštaurácia Grajciar, Bc. L. Paloučková, J. Hudecová, Mgr. Marek Vojník, Stavebná firma Dušan Dobrík,
majiteľka potravín P. Šinkovkinová.
Dana Lichá
predsedkyňa kultúrnej komisie
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Nielen hry, ale aj rôzne aktivity
Dieťa a hra sú dva pojmy, ktoré
oddávna patria k sebe. V živote
dieťaťa má hra veľký význam
z hľadiska duševného a telesného
vývinu. Tak isto je dôležitým
prostriedkom výchovy aj vzdelávania.
Hovorí sa - aké je dieťa v hre, také
bude aj v práci. V materskej škole
okrem hier a iných činností sa
venujeme organizovaniu rôznych
aktivít, na ktoré sa deti tešia, ale na
niektoré sa musia aj dobre pripraviť.

Pekným dňom bola pre
deti návšteva knižnice v našej obci. Pani učiteľka Elenka Oravcová, zároveň teta
z knižnice, nám porozprávala o knižnom
poriadku. Dozvedeli sa, ako sa knihy vyrábajú, kto ich píše, ale aj ilustruje. Poukazovala nám veľa publikácií, ktoré sme
si mohli prelistovať, popozerať obrázky
a tiež sme od nej počuli aj rozprávanie
pekných rozprávok. Odchádzali sme nadšení, plní zážitkov i poznatkov, niektoré
deti sľúbili, že navštívia knižnicu so svojimi rodičmi.
Besiedka, na ktorú sme sa všetci tešili,
bola určená

pre naše mamičky
a babičky.

Deti usilovne nacvičovali program, vystrihovali kvietky, dotvárali detaily, aby
potešili tých, ktorých majú najradšej. Recitovali mamičkám básničky o kvietkoch,
spievali pesničky. Niektorí dramatizovali
pre mamičky rozprávku O červenej čiapočke a nechýbal ani ľudový tanec na
známu pieseň Žalo dievča, žalo trávu...,
pri ktorom sa škôlkári zmenili na malých
budúcich tanečníkov. Nezabudli zaspievať
piesne aj v angličtine. Po programe sa deti
občerstvili sladkými dobrotami, ktoré im
vďačne mamičky pripravili.

Najkrajší deň MDD

sme oslávili trochu netradične - turis-

tikou. Už pekné jarné dni sme sa pripravovali na tento krásny deň. Chodili sme
na menšie túry, obdivovali krásy prírody
na kopcoch, pomenovávali vrchy a hrali sa pri posede, cez ktorý vedie chodník
až na koniec našej obce. Sľúbili sme deťom, že určite tým chodníkom prejdeme
až do Grajciara. Veď príroda je miestom
na zmysluplné využívanie okolitého neporušeného prostredia v rámci výchovy
a vzdelávania. Turistiku do Grajciara sme
aj zrealizovali, spolu i s niektorými rodičmi. Trochu aj s únavou, no stálo to za to.

preliezačky, domčeky aj traktor. Poskákali
sme si na trampolíne, vyskúšali všetky preliezačky, pohojdali sa na hojdačkách, zasúťažili si a s veselou náladou sme sa vrátili
naspäť do materskej školy. Ďakujeme našim rodičom z Grajciara, ktorí sa o nás postarali a pripravili deťom aj sladké balíčky.

Návšteva policajtov,

ktorí prišli do našej škôlky na policajných autách s húkačkami, ale aj so psíkmi
zanechala v deťoch nezabudnuteľné zážitky. Videli sme, ako sa používajú putá,
skúšali sme si policajnú vestu, ktorá bola
najskôr veľmi ťažká, strieľali sme so vzduchovky na terč, rozprávali sme sa o páske,
ktorú policajti používajú. Zaujímavá bola
ukážka cvičenia psíkov, ktorých cvičia od
šteniatok pre také veci, ktoré nie sú správne, napríklad ako vedia chytiť zlodeja. Radosťou detí bolo, keď nám vyzdobili areál
školy farebnými pásikmi a povozili nás
v húkacom policajnom aute.

Keď sme sa blížili do cieľa, čakal nás ujo
Radko a teta Zdenka. Oddýchli sme si na
laviciach a pozorovali sme oheň, ktorý
bol pre nás prekvapením. Špekáčiky nám
vôbec nechýbali. Po krásnom výhľade na
našu obec, aj hrad v Slovenskej Ľupči sme
sa vybrali ďalej. Už sme to mali iba kúsok. Tam nás čakalo občerstvenie a krásne

Mesiac jún je slnečným mesiacom pre
nás všetkých. Malí škôlkari ho majú spestrený plaveckým výcvikom v Bystrej. Prvý
deň sa niektorí vody trochu báli, neskôr sa
osmelili. Keďže len jedno dievčatko vie
plávať, ostatní sa s vodou začali kamarátiť
s pomocou ujov trénerov, pomohli nám aj
rôzne pomôcky pre oboznamovanie sa
s vodným prostredím. Tešili sme sa na
každý deň, ktorý nám do konca školského
roka vždy priniesol niečo nové a veselé.
Mgr. Monika Kobesová,
Materská škola, Lučatín
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Čas je neúprosný a nezastaviteľný...

ŠKOLSTVO

a v našej školičke nám uteká veľmi
rýchlo. Ešte koncom mesiaca
marca sme mali plné ruky práce.
Pripravovali sme sa na veľkonočnú
burzu. Vyrábali sme, lepili, strihali,
maľovali a snažili sme sa urobiť čo
najkrajšie výrobky. Keďže sme boli
veľmi usilovní, výrobky sa podarili
a páčili sa aj našim rodičom a starým
rodičom, lebo každý si niečo kúpil
a malou troškou prispel  k tomu, aby
sme si spríjemnili život v škole.

Už tu bol apríl
Hneď začiatkom mesiaca nás čakali veľkonočné prázdniny a my sme si tak mohli
vychutnať sviatky jari. Ešte predtým sme
vyzdobili školičku, aby aj ona vedela, že
je jar. Trošku sme si vydýchli a oddýchli a plní sily prišli späť do školy. Tu nás
čakali trištvrte ročné písomky, ktoré sme
zvládli „ľavou zadnou“. Aj pani učiteľky
boli spokojné. No a asi týždeň po návrate
do školy nám prišiel veľmi dôležitý balíček.
Prišli húseničky Babôčky Bodliakovej, čo
je prekrásny motýlik, ktorého sme si sami
vychovali. Húsenice prišli v nádobe s po-

travou a nám nezostávalo nič iné, len pozorovať ako rastú a postupne sa zakukľujú.
A verte, že je to naozaj zaujímavé a fascinujúce pozorovanie. Keď už boli húsenice
dostatočne veľké, presunuli sa pod vrchnáčik nádoby, v ktorej boli, vytvorili si zámotok a zavesili sa dole hlavou. Vyzerali ako
písmeno J. Teraz bolo veľmi dôležité, aby
sme ich nevyrušovali a oni mohli dokončiť zakukľovací proces. V tomto období to
vyzeralo tak, že sa nič nedeje, ale opak je
pravdou, práve vtedy prebiehala fascinujúca
premena húsenice na prekrásneho motýľa.
Kukly sme potom premiestnili do motýlej
záhrady a netrpezlivo sme čakali, kedy sa
motýle vyliahnu. A predstavte si, vyliahlo sa
nám všetkých päť motýľov a na vlastné oči
sme videli, ako mladé motýliky vyliezajú
z kukiel. Bol to naozaj nezabudnuteľný zážitok. Po vyliahnutí sme sa o motýle chvíľu
starali a kŕmili ich cukrovou vodou, ovocím
(predstavte si, že tieto majú radi zhnité banány) a potom sme ich vypustili do voľnej
prírody.

Pri pozorovaní motýľov

čas ubiehal ako rýchlik a už tu bol me-

siac máj... Mesiac, ktorý je veľmi dôležitý
pre každého z nás. Vtedy majú sviatok tie
najdôležitejšie osoby v našom živote - naše
mamy, mamky, maminky, mamulienky. My
ich veľmi ľúbime a tak, ako každý rok, sme
pre ne pripravili kultúrny program a malé
darčeky. S ním sme vystúpili v kultúrnom
dome, kde najskôr pán starosta naše maminy privítal, zablahoželal im k sviatku
a poďakoval za ich starostlivosť a lásku,
ktorú dávajú každému z nás bez nároku
na odmenu. Potom sme sa predviedli my
s naším krátkym programom... zatancovali
sme, zahrali divadielko a zarecitovali básne.
Všetko sme to pripravovali s veľkou láskou,
lebo naše mamičky sú pre nás tie najdôležitejšie osoby na svete a nikoho nebudeme
ľúbiť viac ako práve ich.

No, a prišiel jún

Posledný mesiac školského roka, posled-

né vesty, niektoré boli také ťažké, že nás
takmer pribili do zeme, mohli sme použiť
obušok, samozrejme pri dodržiavaní bezpečnosti, dokonca si chlapci mohli chytiť aj
policajné zbrane. A ešte jedna dôležitá vec,
policajti zisťovali niektorým aj prítomnosť
alkoholu v krvi. Niektorým sa do prístroja
ani nepodarilo fúknuť a tým, ktorým sa to
predsa len podarilo, žiadny alkohol nezistili. Našťastie. No a potom sa nám predviedli
policajné psy. Jeden z nich ukázal aký je poslušný a dokáže všetko urobiť na prvý povel,
ten druhý zasa ukázal, ako dokáže zadržať
a nepustiť nebezpečného páchateľa. Aby
toho nebolo málo, mohli sme si zastrieľať
(samozrejme pod dozorom) zo vzduchovky.
Záujemcov bolo veľa a niektorí dokonca aj
niečo trafili. Či to bol práve terč nie je isté.
Ale bola zábava. No, a nakoniec bolo poriadne horúco, pretože sme sa mohli povoziť v policajnom aute so zapnutou húkačkou
a majákom. Páni... to vám bola jazda!

Športová olympiáda

ný mesiac práce pred najdlhšou školskou
prestávkou. A hneď na začiatku majú sviatok všetky deti a tak sme ho aj my oslávili
ako sa patrí. 2. júna k nám prišla dôležitá
návšteva - polícia a dva policajné psy Dodo
a Kubo. Ale netreba mať strach, nič sme nevyviedli, prišli nám len porozprávať o svojej práci a čo všetko pri nej používajú. A tak
sme si vyskúšali putá na rukách, aj sme ich
sami zakladali, vyskúšali sme si policaj-

Vo štvrtok 4. júna sme sa zúčastnili športovej olympiády v Slovenskej Ľupči, kde
sme súťažili v behu na 50 metrom, skoku do
diaľky, hode kriketovou loptičkou a v štafetovom behu. Všetky disciplíny sme úspešne
zvládli. Hoci to pre nás bolo niečo celkom
nové a náročné, neskončili sme na poslednom mieste. Užili sme si krásny športový
deň a na budúci rok sa tešíme na súťaženie
opäť. V piatok 5. júna bolo v Ľubietovej tanečné vystúpenie, na ktoré sme dostali pozvanie. Vystupoval tanečník Miroslav Žilka
z tanečnej skupiny Old School Brothers.
A to teda bola „pecka“. Tancoval perfektne
a s každou časťou svojho tela dokázal robiť
neuveriteľné veci. Bolo sa na čo pozerať.
Posledný deň v mesiaci sme si prišli po vysvedčenie a teraz už

Hurááá prázdniny!

Základná škola, Lučatín
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

Jastrabská skala
Nenáročným cieľom v Kremnických
vrchoch je výstup na Jastrabskú
skalu (583 m n. m.), ktorá sa stala
cieľom našej nedeľnej turistickej
akcie 12. apríla 2015. Z celkového
počtu 20 účastníkov a dvoch psov
bolo 13 členov Klubu slovenských
turistov (KST) Lučatín.
Bralo Jastrabskej skaly sa vynára z lesov po pravej strane cesty, ak smerujeme
z údolia Hrona do Kremnice. Od cesty je
pozorovateľná ešte Malá Skala, ktorá sa
nachádza cca 200 metrov na sever. Východiskom tohto krátkeho výletu je buď
Bartošova Lehôtka, z ktorej vedie na skalu
žltá turistická značka alebo zo železničnej
stanice Jastrabá miestna červená značka
po lesnej ceste ponad trať, až kým sa nenapojí na spomínaný žlto značkovaný chodník. My sme si vybrali druhú možnosť ako
výstup a prvú možnosť ako zostup. Skala
nesie meno podľa dediny Jastrabá. Jastrabská skala je odkrytým lávovým ryolitovým
prúdom, ktorý sa končí výraznou strmou,
až zvislou stenou. Ide o klasický príklad
selektívneho zvetrávania, ktorým sa pevnejšie ryolity dostali na povrch z erózií
menej odolných sopečných pyroklastík.
Z Jastrabskej skaly sa otvára najmä pekná
panoráma údolia Rudnice (tiež Kremnický
alebo Zlatý potok, ktorého vody sa náhlia
z Kremnice do Hrona) a na Žiarsku kotlinu.
Jej severnú časť zakrýva zalesnený chrbát.
Bartošova Lehôtka i Jastrabá, východiská
na Jastrabskú skalu, majú svoj pôvod v šoltýskom osídlení. O oboch je prvá písomná
zmienka z roku 1487, keď sa spomínajú
ako majetok ostrihomského arcibiskupstva.
Nakoľko išlo len o nenáročný výstup
a boli sme v blízkosti nových zaujímavých
atrakcií Kremnice a Krahúľ, rozhodli sme
sa pokračovať ďalej...

Vyhliadková veža
na Krahulsom štíte

Od septembra 2013 majú návštevníci
obce Krahule o ďalšiu atrakciu navyše.
Mestské lesy Kremnica v spolupráci s obcou Krahule a mestom Kremnica dokončili
13,5 m vysokú vyhliadkovú vežu na Krahulskom štíte. Veža je postavená z dreva a
ponúka krásny výhľad na mesto Kremnica
a Kremnické vrchy, Žiarsku kotlinu, Turčiansku kotlinu a za pekného počasia tiež
Štiavnické vrchy. Z internetu, ale aj zo skúseností našich členov KST Lučatín sme sa
rozhodli, že výstup na túto vyhliadkovú
vežu urobíme z obce Krahule, nakoľko
tento výstup je menej náročný a je kratší.
Cestou po lúkach sme sa dostali pod Krahulský štít, kde boli ešte zvyšky snehu. Psi

sa mohli v ňom vyváľať a naše deti s veľkou radosťou začali guľovačku. Z veže sme
si pozreli výhľady na jednotlivé svetové
strany a zapísali sme sa do knihy návštev.
Bol vidieť aj cieľ našej nasledujúcej túry do
Štiavnických vrchov - Sitno. Do obce Krahule sme zbehli tou istou trasou.
Cestou domov sme sa ešte zastavili
v Kremnických baniach, kde sme si pozreli slovenský geografický stred Európy pri
gotickom Kostole svätého Jána Krstiteľa.
Tento dôležitý geografický bod je označe-

ný malým pamätníkom pri obrannom múre
kostola. Pamätník má podobu veľkého
oblého kameňa, ktorý tvarom pripomína
nahor vztýčenú ragbyovú loptu. Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky tu položili aj základný kameň Slovenskej štátnosti.
Novým prvkom je na lúke stojaci pamätník
Slovenského centra európskej integrácie.
Samotný gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa z
roku 1300 je významnou sakrálnou pamiatkou, ktorú majú v správe miestni kapucíni.
Začiatky výstavby spadajú už do 13. storočia, na jeho mieste pôvodne stála nemecká
románska kaplnka. Kostolík je národnou
kultúrnou pamiatkou a je úchvatný najmä
zvnútra. Hneď vedľa neho je postavený
nový kláštor menších bratov kapucínov a
prírodný amfiteáter. Domov sme sa vrátili

okolo 16. hod. plní zážitkov. Spoznali sme
nové pekné atrakcie Slovenska.

Úžasné miesta
v Muránskej planine

Ďalšou akciou nášho turistického oddielu bola túra v Muránskej
planine - Stožky 17. mája t. r., ktorej
sa zúčastnilo 22 turistov.

Túru sme začali v doline Hronec pri horárni Klátna. Na Klátnej sa dolina Hronca
stretáva s dolinou za Nehovým, kadiaľ
sme pokračovali do sedla Sitárovo. Ďalej
sme išli krásnym lesom. Tu sa nám začali
ukazovať prvé skalné útvary. Známky civilizácie bolo badať na rázcestí Studňa. Stojí tu niekoľko budov, prameň s vodou, ale
najmä chránený prírodný výtvor Ľadová
jama na Muráni, čo je asi 5 metrov hlboká
puklina, na dne ktorej bolo kus ľadu. Obišli
sme jeden z najvyšších vrcholov planiny Kľak. Na tomto mieste sú vľavo od chodníka veľmi pekné skalné výbežky, z ktorých
sú perfektné výhľady do Hrdzavej doliny.
Zostúpili sme do malebného lúčneho sedla Nižná Kľaková. Tu sme si pri turistickej
útulni oddýchli a o chvíľu sme vyrazili
na ďalší úsek. Po žltej značke nás cestou
z Nižnej Kľakovej čakal veľmi pekný skalný útvar - Skalná brána. Samozrejme sme
vyliezli hore. Mali sme krásny výhľad na
Malú Stožku a Fabovú hoľu. Nenápadným
chodníčkom sme sa dostali aj ku samotnej
bráne. A skoro nám padla sánka. Je to úžasné miesto. Ďalej sme pokračovali k horárni
Stožky. Cestou sa nám ukazovali výhľady
na Veľkú a Malú Stožku. Po asfaltovej lesnej ceste sme odbočili k horárni Pätina, pri
ktorej nás čakal vagón s informačnou tabuľou. Vagón je pozostatkom lesnej železničky na Stožky. Odtiaľ sme pokračovali po
lesnej asfaltovej ceste k horárni Klátna, kde
sa naša túra skončila.
(Pokračovanie na 8. strane)
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Turistika

Lesný chodník pre deti zostal bez detí
Sú to 3 roky, čo sme začali
s budovaním lesného chodníka pre
zdravie v Lučatíne, ktorý sa začína
za bývalým družstvom a končí sa
v Grajciari. O tom, kade chodník
vedie sme už v LZ písali, dnes vám
prezradíme, čo sme na ňom urobili
a čo nás ešte na „finito“ čaká.

Túto jar sa nám podarilo realizovať zopár brigád, jednu veľkú a tri menšie. Na tej
prvej sa zúčastnilo asi 20 ľudí, na tých ďalších len 6. Po zimnej kalamite sme museli z
trasy chodníka odstrániť popadané stromy,
malé aj veľké borovice nám zarúbali cestu a

chodník. Tie ďalšie brigády sa týkali úpravy
chodníka, ktorý sme rozšírili na 60-70 cm,
aby mohli po ňom chodiť aj starší občania.
Asi polovicu trasy sme už upravili, čaká
nás ešte druhá časť až po vodojem. Okrem
chodníka sme v okolí skaly urobili aj sedačky - lavičky na oddych, nad skalou vytvorili
táborisko, kde je možnosť stanovať - je tam
ohnisko, lavičky, stôl. Asi 50 m smerom na
západ je z Hôrky krásna vyhliadka na Lučatín a Ľupčiansky hrad.
V súčasnosti 3 horolezci čistia skalu, aby
na nej vybudovali cesty pre skalolezcov.
V lete by sme chceli začať s lezením a tým
by sme vlastne dokončili práce a oficiálne
otvorili chodník. Celá trasa je upravená, vykosená, pohrabaná, bezpečná pre každého.
Môže poslúžiť peším turistom, ale aj bežcom. A možno po Lučatínskej 11 na ceste
raz vznikne aj kros, cezpoľný beh v teréne s
neštandardnou dĺžkou trate.
V sypáku pod Brdom sa realizovalo aj
stretnutie dôchodcov s opekačkou. Plánované stretnutie turistov ešte nie. Na Deň detí
1. júna urobilo vedenie MŠ výlet s deťmi,
ktoré prešli trasu od Kutiny až do Grajciara
asi za 1 hod. Chválime ich za to.
My ako realizátori chodníka sme urobili
všetko, aby sme práce do 1. júna stihli. Žiaľ
vedenie obce asi zabudlo, že tento chodník
je aj pre mladých a ideálnym miestom na
oslavu a získanie detí do našej krásnej luča-

tínskej prírody. Slnko aj noviny musia vyjsť
každý deň, škoda, že obci nevyšiel v termíne tento každoročný sviatok našich najmenších. Nie slová a výhovorky, ale skutky v
správnom čase a mieste rozhodujú.

Na záver posielam čitateľom mapku a
foto z chodníka, predstaviteľom obce pripomínam to staré pravidlo: „Vedenie obce
máme dobré, len občanov treba vymeniť!“
Julo Kasa

(Dokončenie zo 7. strany)

Ilija - Vlčia jama - Sitno

Priebeh túry na Sitno 26. apríla t. r. (kratšia trasa 10 km,
dlhšia 15 km) sa uskutočnil za slnečného počasia s ideálnou
teplotou na turistiku.
Zúčastnilo sa jej šestnásť záujemcov, konkrétne rodina Chovanová
šesť členov, rod. Loučková 4, rod. Mullerová 4, rod. Kováčová 2 - plus
sučka Biba. Začiatok bol v Banskej Štiavnici, v časti Ilija (519 m n. m.,)
po lesnej ceste na Vlčie jamy (750 m n. m.), kde sa naša turistická skupina rozdelila. Časť išla po ceste priamo na Sitno (1009 m n. m.). Druhá časť sa vybrala po žltej značke. Po vrstevnici sme obchádzali kopec
Sitno smerom na Počúvadlo. Pri jazere sme si dali pauzu. Následne sme
začali vystupovať na vrchol, kde sa naše skupiny spojili. Z vrcholu Sitna
sme zažili krásne pohľady na celú štiavnickú kotlinu - Banskú Štiavnicu,
Štiavnické Bane, Antol, ako aj Kremnické vrchy, Veľkú Fatru. Cestou
dolu sme navštívili zrúcaniny hradu Sitno.
KST Lučatín

Plánované akcie turistov na druhý polrok 2015
16. 8.
Šutovský vodopád – Chleb
6. 9.
Zbojská – Čertova dolina – Zbojská
12. 9.
Veľký, resp. Malý Rozsutec
26. 9.- 27. 9. Západné Tatry (dvojdňová akcia)
11. 10. Lehota pod Brehmi – Kečka – Janova lúka – Janovské sedlo –
Pustý hrad – Pod kapitulskými bralami – Lehota pod Brehmi
25. 10. Manínska tiesňava – Záskalie – Kostolecká tiesňava – Kostolec
– Bosmany – Veľký Manín – Manínska tiesňava

l Na cyklotrasu v smere Lučatín - Slovenská Ľupča - Driekyňa - Šálková rybník - Priechod Slovenská Ľupča - Lučatín
v dĺžke 33 km sa naša skupinka vybrala 19. apríla t .r. Za slnečného i keď chladnejšieho počasia sa jej zúčastnili Paťo Loučka
s otcom, Andrej Kováč s mamou, Šimon Foltány, Alex Selecký,
Oliver Lupták, Peter Hejduk. Spokojnosť z cyklotrasy mladší zapili kofolou a starší pivom v lučatínskej krčme.
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LUČATÍNSKA 11 - 27. jún 2015
(Dokončenie z 2. strany)
Behu sa zúčastnili aj naši občania, na
trati nás bolo rekordných 32. Podujatie
otvoril štartovým výstrelom Michal Lániček, bývalý úspešný maratónec o 9.30
hod. štartom najmenších v behu na 300 m.
O 9.45 hod. sme odštartovali beh detí na
trať ulicami obce v dĺžke 1 700 m. O 10.00
hod. štartovala hlavná kategória Lučatínskej 11. Na štart sa postavilo takmer 450
bežcov.
Najrýchlejším na 10,5 km dlhej trati bol
ukrajinský bežec Anatoliy Malyy, ktorý s
časom 34 minút a 53 sekúnd nechal za sebou Tomáša Kubeja a tretieho banskobystrického pretekára Petra Štillu. V ženskej
kategórii zvíťazila Lucia Kovalančíková z
ŠK HADVEO Banská Bystrica s časom 41
minút a 27 sekúnd, pred Ukrajinkou Malaiou.
Ako organizátor sa chcem poďakovať
spoluorganizátorom, poslancom v našej
obci Petrovi Loučkovi, Radovi Riečanovi, ďalej Lukášovi Šišakovi, Ľubici Paločkovej a ich rodinám, Tinke Foltanyovej, našim úžasným, Petrovi Hraškovi,
Mišovi Sedliakovi, Dávidovi Seleckému, Alešovi Šišiakovi, obci Lučatín za
príspevok na akciu, futbalovému klubu
TJ Mladosť Lučatín za poskytnutie priestorov, našim domácim sponzorom, CPO

Plžík, Penzión Grajciar, inVinum Peter
Mikušinec, Dušan
Hanzel, Mindaugas
Sadauskas Baltaxia,
firme Snopko, Slovenská Ľupča. Veľké
poďakovanie starostovi obce Slovenská
Ľupča Miroslavovi
Macákovi a jeho vysmiatym dievčatám
z obecného úradu.
Na vlastné náklady zabezpečili uzavretie
Slovenskej Ľupče a občerstvenie.

Vďaka našim občanom
(Hanzelovi
a Slušniakovi) sme
mohli parkovať na
lúke pri ihrisku, ktorú
sme úplne zaplnili. Na
ihrisku bolo v čase
obeda vyše 800 ľudí.
čo je viac ako nás,
obyvateľov. Do sveta
ide informácia, že ak
sa spojíme pre dobrú

vec, tak vieme kvalitne zorganizovať veľké športové podujatie.
Ďakujem Vám, spoluobčania, ktorí ste
povzbudzovali popri trati a vytvorili tak
úžasnú, emotívnu a nezabudnuteľnú atmosféru, na ktorú sa tak skoro nezabudne. Verím, že o rok 25. júna 2016 sa opäť
stretneme na našom ihrisku.
Lučatínskej 11 sa zúčastnili aj osobnosti
regiónu: Spomeniem pána profesora Jozefa Medveďa, bývalého ministra životného
prostredia, Ivana Bátoryho - 5-násobného
olympionika v bežeckom lyžovaní či Roberta Valíčeka, olympionika v chôdzi. Ale
boli tu aj ďalšie známe osobnosti.
Podujatie bolo výnimočné spoluprácou
so Svetielkom nádeje, kde sme sa snažili
vyzbierať pre deti s onkologickým ochorením finančnú zbierku. V rámci stánku
Svetielka nádeje bola prítomna mladá talentovaná spisovateľka, ešte len 15-ročná
Vavi Sedileková, ktorá prezentovala svoju
knihu „Pokrvní“, prostredníctvom predaja
úspešnej knižky prispievame chorým deťom. Novinkou na podujatí bolo vystúpenie folklórnej skupiny Poničan z Poník,
tiež skákací hrad pre deti a množstvo propagačných stánkov na miestnom ihrisku.
Marek Vojník,
organizátor podujatia

Stolní tenisti hodnotili účinkovanie v uplynulej sezóne

Naši chlapci sa v súťažiach nestratili
Výročná členská schôdza stolnotenisového oddielu v Lučatíne sa
uskutočnila 24. apríla t. r. Stolní
tenisti na nej zhodnotili výsledky
uplynulej sezóny.

Skonštatovali, že sezóna bola vcelku
úspešná, aj keď „A“ mužstvo neobhájilo celkové druhé miesto z predminulej
sezóny a skončilo o dve priečky horšie.
To znamená, že v 4. lige z 12 účastníkov
obsadilo štvrté miesto. „B“- čku sa tiež
darilo, keď v piatej lige zo 14 účastníkov
obsadilo celkové piate miesto. Pritom dokázalo hrať vyrovnané zápasy aj s tými
najlepšími mužstvami, ktoré majú nepo-

rovnateľne viac skúseností a odohratých
viac zápasov ako naši chlapci.Veľmi potešili výsledky „C“ mužstva, ktoré vo svojej
prvej sezóne dokázalo vyhrávať zápasy
s mužstvami s dlhoročnou tradíciou. Jeho
hráči majú tendenciu neustále sa zlepšovať
a podávať stabilne kvalitné výkony v každom zápase. Vo svojej premiérovej sezóne
skončilo „C“ mužstvo na trinástom mieste. Dokázalo vyhrať 5 zápasov z celkových 26. Náš oddiel by si veľmi rád udržal
v súťažiach 4. a 5. ligy všetky tri družstvá,
pretože si myslíme, že máme natoľko širokú členskú základňu, aby si mohol každý
hráč vychutnať atmosféru majstrovského zápasu a porovnať svoju výkonnosť

s hráčmi ostatných mužstiev obidvoch
okresov. Keďže prestávka medzi sezónami je krátka (predpokladáme otvorenie budúcej sezóny koncom septembra 2015), po
dohode s vedením obce sme sa rozhodli, že
budeme pokračovať v pravidelných tréningoch 1-krát do týždňa a to vždy v stredu od
18. do 21. hod. až do konca augusta. Potom
po dohode upravíme tréningové dni a časy.
Naďalej platí naša ponuka pre každého
záujemcu z radov obyvateľov Lučatína
prísť si zahrať, alebo aspoň pozrieť sa na
tento pekný šport, ktorý preverí váš postreh, kondíciu a v neposlednom rade aj
psychickú odolnosť.
Peter Kán
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Ján Šutka: Tak začínali (roky 1990/91 - II. časť)

Premiérové
zápasy na novom ihrisku na Hriadkach
Po slávnostnom otvorení nového
ihriska 5. augusta 1990 začali
futbalisti Mladosť Lučatín prípravu
na novú sezónu usporiadaním
I. ročník turnaja na počesť
Miroslava Chovana, rodáka
z Lučatína - bývalého hráča
Slovenskej Ľupče, Zvolena, Banskej
Bystrice a prvoligovej Žiliny.
Víťazom turnaja sa stali futbalisti
Brusna, pred Medzibrodom,
Slovenskou Ľupčou a Lučatínom.

Prvý majstrovský zápas na novom ihrisku mal príchuť „derby“ zápasu, ideálne
počasie, výborný trávnik ihriska, dobrá
divácka kulisa a kvalitný súper - futbalisti susedného Hiadla, náš tradičný rival.
Zápas sme vyhrali 3:1, keď prvý gól na
novom ihrisku strelil 18-ročný Janko Sanitrár, akoby chcel naznačiť, že nové ihrisko je pre mladých. Veď v zápase nastúpili
za Lučatín aj dvaja 16-roční, Jozef Hlinka
a Ľubomír Hruška. Druhý zápas sme odohrali v Ľubietovej, a aj keď sme od 65 mi-                                                                                   
núty hrali bez dvoch vylúčených hráčov,
nakoniec sme zápas vyhrali 1:0. Tesne pred
koncom strelil víťazný gól Milan Gregor.
Bol to 15. vzájomný majstrovský zápas proti
Ľubietovej od roku 1983. Dvanásť zápasov

sme vyhrali a 3 remizovali. V tabuľke po
jesennej časti súťaže bol Lučatín prvý len
s jednou prehrou. V odvetnej jarnej časti
súťaže sa rozhodlo o postupe do II. triedy  
v domácom zápase s Jasením. Nastúpili sme
v zostave: Zdeno Uhrík - Ján Sedliak - Rastislav Daniška - Ján Uhrík - Ivan Bobok Jozef Smekal - Igor Šišiak - Dušan Lakomčík - Dušan Uhrík - Ján Sanitrár - Ján Šutka.
Striedali Jozef Hlinka a Ľubomír Hruška. Na
zápas sme nastupovali bez Milana Gregora
a Jara Uhríka a zraneného Petra Kunkelu,
Petra Rybárika, Miroslava Brynycha a Petra
Šišiaka. Prvý polčas sme vyhrali 2:0. V druhom polčase pre zranenie odstúpili Ján Šutka

a Rastislav Daniška, súper získal prevahu,
kopal tri „jedenástky“ (podobne ako v Jasení) a nakoniec šťastne vyhral 3:2 a postúpil.
V súťaži sme mali aj žiakov, ktorí hrali
v III. triede. Káder tvorilo 18 chlapcov Lučatína: Ján Chovan, Marian Mikloš, Martin
Lupták (boli po sezóne preradení do dorastu), Peter Ambróz, Marek Slobodník, Braňo
Otiepka, Marek Matyáš, Miroslav Turčan,
Michal Chovan, Martin Kučera, Václav Gebauer, Peter Hraško, Roman Gebauer, Michal Sedliak, Ján Uhrík, Ivan Muránsky, Igor
Šišiak, Tomáš Hlinka. Do kád- ra patrili Andrej Filadelfi a Róbert Faifer z Ľubietovej,
a Martin Duda zo Skubína.   

Futbalový klub TJ Mladosť Lučatín pod novým vedením

Igora Šišiaka strieda Peter Loučka
V sezóne ročníka
2014/2015 1. triedy
dospelých sa mužstvo
Lučatína chcelo
popasovať s ostatnými
súpermi čo najlepšie.
Po jesennej časti to vyzeralo, že naši
chlapci by sa mohli pobiť o postup do
vyššej súťaže, nakoľko prezimovali
na peknom 4. mieste.

V marci t. r. sa začala jarná časť už aj s posilami zo Slov. Ľupče, avšak táto časť nášmu
mužstvu nie celkom vyšla. Po rozpačitých
výkonoch a výsledkoch skončil lučatínsky
káder na 8. mieste, s 31 bodmi a skóre 46:54.
Najlepším strelcom sa stal Dávid Selecký,
ktorý strelil na jeseň 9 gólov, avšak odišiel
na hosťovanie do Slov. Ľupče. Na 2. mieste sa umiestnil Michal Sedliak s 8 presnými
zásahmi.
V prvom rade sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí v minulosti urobili pre fut-

bal v Lučatíne maximum. Tento rok máme
v našej obci zmenu vo vedení futbalového
klubu. Predseda TJ Mladosť Lučatín Igor
Šišiak st. spravil v obci s futbalom nemožné,
za vyše 25 rokov, čo pôsobil vo futbalovom
klube, vykonal kus práce, za čo mu patrí veľká vďaka. Rozumieme a rešpektujeme jeho
požiadavke, od futbalu si trošku oddýchnuť
a viac sa venovať rodine.
Pracovať vo futbalovom klube ako predseda a člen výboru je dobrovoľná činnosť,
kde človek všetok voľný čas venuje práci
okolo ihriska, administratívy, tréningov, zápasov a pod. V obci sa nenašiel nikto, kto
by chcel túto činnosť zastávať a hrozilo, že
futbalový klub sa neprihlási do súťaže. Z
tohto dôvodu vďaka iniciatíve Jána Sedliaka
sme zostavili tím ľudí, ktorí boli schopní
pomôcť a zachrániť lučatínsky futbal, ktorý
má historicky nezastupiteľné miesto v obci.
Chcem sa poďakovať Jánovi Sedliakovi, Jarovi Mokrošovi, novému predsedovi Petrovi
Loučkovi, Radovi Riečanovi, Mišovi Sedlia-
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kovi, Igorovi Šišiakovi ml. za to, že im to nie
je jedno a chcú pomôcť.
Ako predseda športovej komisie v našej
obci zdieľam spoločný názor s členmi výboru, že ihrisko je pre všetkých, naše deti
nemajú vstup na ihrisko zakázaný. Pri dodržaní určených zásad (neporiadok, vandalizmus a pod.) na deti nebude nikto nadávať
a vyháňať ich z ihriska! Chceme, aby naše
ihrisko bolo športovým stánkom pre všetkých obyvateľov našej obce.
Že to myslíme vážne, svedčí aj to, že po
Lučatínskej 11 si rozložili stany a spacáky
detskí pretekári, ktorí súťažili na Lučatínskej
11 z klubu Trian ŠK UMB,  spolu s Lučatínskou mládežou. Na našom ihrisku spalo v 12
stanoch vyše 30 ľudí. O rok si to zopakujeme a veríme, že ponuku spať na futbalovom
ihrisku príjme viac detí z našej obce.          
Novému predsedovi Petrovi Loučkovi
držím palce, aby mal veľa energie a chuti
posunúť lučatínsky futbal opäť o krok ďalej.
Ďakujem.
Marek Vojník,
predseda športovej komisie OZ Lučatín

Bodka na záver

Tak ako patrí k slnku tieň, k noci deň,
k životu človeka patrí pohyb.
Julo Kasa

