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ZVESTI

Príhovor
Vážení spoluobčania,

v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného života prichádza opäť čas Vianoc.
Pre mnohých je to čas očakávania príchodu nášho Spasiteľa, ktorý vojde do
našich príbytkov potichu, so všetkým,
čo spája najkrajšie sviatky roka. Je to
čas pre tiché a úprimné rozhovory pri
adventných sviečkach, bez náhlenia sa,
plné pochopenia, lásky a potešenia z
prítomnosti najbližších, ale aj spomienka na tých, po ktorých zostalo pri stole
prázdne miesto. V mnohých rodinách v
príjemnom teple domova zaznejú vianočné koledy a modlitby, ako poďakovanie za prežitý rok, ako prosba za zdravie
a pokoj pre nastávajúci rok. Pre našich
najmenších je to čas radostí, zázrakov
a prianí, darčekov, ktoré očakávajú pod
vianočným stromčekom.
Preto nech sú tieto sviatky naplnené láskou a radosťou pre nás všetkých,
to Vám prajem aj v mene poslancov
obecného zastupiteľstva, pracovníkov a
zamestnancov obecného úradu, ale aj
osobne - za seba. Želám Vám do nastávajúcich krásnych vianočných dní, ale aj
do dní nastávajúceho roku 2018, nech sú
naplnené spolupatričnosťou človeka k
človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých aj veľkých
vecí života, veľa zdravia, životnej iskry,
lásky a potešenia z najbližších priateľov
a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Ako raz
povedal Ján Bardiovský: Ponáhľajme sa
milovať ľudí, pretože rýchlo odchádzajú.
Marián Píši, starosta obce
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Až vianočné zvony
zazvonia,
ihličie Vám doma
zavonia, zahoďte
všetky trápenia
a starosti,
užite si sviatky
v šťastí a radosti.

Veľké veci učinil s nami Hospodin!
Opäť sa k nám priblížil ten zvláštny
čas, čas vianočný. Pracovný ruch
ustal, rodina sa schádza, aby
spoločne prežili niekoľko chvíľ. Rok
po roku sa opakuje tento rituál.
Možno sa niekto pýta: Na čo je to
dobré? Na čo si pripomínať to, čo
je už veľmi dobre známe? Ozaj na
čo? Odpoveď je jednoduchá: Aby si
človek uvedomil, čo mu bolo dané,
čoho sa mu dostalo. Aké veľké veci
učinil Hospodin s človekom.

Nehovoriť o udalostiach, ktoré sa odohrali a ktoré sú pre človeka dôležité, znamená - odsunúť ich do zabudnutia. A to by
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malo fatálne následky pre človeka. Preto
je potrebné vždy znova a znova aktivovať
návraty k minulosti.
Čo nám Vianoce pripomínajú? O čom
hovoria? O čom vydávajú svedectvo?
Vianoce sú vždy svedectvom o tom, že
Boh plní svoje zasľúbenia. Čas, ktorý ohlasovali proroci, čas, ktorým verili otcovia,
čas spasenia nastáva, je tu. Ten, ktorý je
mocný, dáva svojho Syna, aby prišiel na
svet, ako dieťa v biednej maštali. Posiela
Ho, aby sa stal záchrancom človeka. Dôvod je jediný: Aby človek mohol žiť. Aby
ľudský rod mohol byť spasený. Aby cesta
do nebeského raja mohla byť otvorená!
(Pokračovanie na 3. strane)
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Obdarujme úsmevom, dobrým slovom,
pozdravom, záujmom, pomocou, modlitbou...
,,I porodila svojho
prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok,
uložila ho do jasieľ,
lebo nebolo pre nich
miesto v hostinci...“
Pripravujeme a tešíme sa na oslavu najkrajších sviatkov roka. Rozličné ponuky sa
usilujú čím viacerých odviesť od podstaty

tejto udalosti spred dvoch tisícročí, keď sa
nebo spojilo so zemou, od sústredeného
pohľadu na Ježiša, jeho matku Máriu a sv.
Jozefa.
Trvá silné pokušenie podobať sa Betlehemčanom spred dvoch tisícročí, uzatvorením sa do svojich starostí. Nenašli vo
svojich príbytkoch miesto ani čas a ochotu
venovať pozornosť Ježišovi. Podobné riešenie je príťažlivé i pre mnohých z nás.
Máme toľko práce, záujmov a povinností,
ktoré treba riešiť a ešte je tu niekto, kto má

¬

na nás požiadavky, ktoré nás majú ovplyvniť a meniť naše zabehnuté spôsoby.
Nemožno prehliadnuť záujmy mocných
a silných Herodesov, ktorí svojej moci
a kariére podriadili všetko a robia všetko
pre to, aby Ježiša umlčali, odstránili, ba
zabili. Vďaka podpore a sile médií, akoby
rástla sila protikresťanského boja. Zaujmime postoj pokory a vďačnosti za všetko to,
čo sme dostali od Boha už pri stvorení sveta i pri našom narodení.
(Pokračovanie na 6. strane)
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Matrika za rok 2017
Uzavreli manželstvo

Stretnutie
s Mikulášom,
Čertom
i Anjelom
Mikuláš aj tohto roku zavítal medzi nás.
Darčeky rozdával v kultúrnom dome, kde
mal pripravené kreslo a Čert pomazával detičky uhlím. Anjel nám
jemne pripomenul lásku a porozumenie v týchto sviatočných
dňoch. Tvorivé dielne boli

veľmi tvorivé, mali sme možnosť vidieť
darčeky z drôtu, keramiky, šišiek, dreva,
vlny, špagátu, vosku, škrobu - všetci sme
si vyskúšali rôzne techniky.
Súťaže v pečení vianočného koláča
sa zúčastnili 4 súťažiace, vyhral Čokoládový sen, tak to zhodnotil hlas
ľudu. Punč a kapustnica posilnila Mikuláša, Čerta a Anjela, aby na ešte dlhej
ceste mali dostatok síl.
Ďakujeme starostovi našej obce za krásnu svetelnú výzdobu, sponzorom - Reštaurácia Grajciar, Baltaxia, s.r.o., Janka Hudecová, p. Mikulová, COOP Jednota, za
kapustnicu a punč p. Jackulíkovej. Firma
Mary Keyn nám spestrila čakanie úpravou
a „make-upom“. Ešte raz - srdečná vďaka!

Vitajte medzi nami, naši nasledovníci!

V sobotu 2. decembra ma
predsedníčka kultúrnej komisie
pozvala na uvítanie detičiek do
života, aby som v mene klubu
seniorov prispela aj ja. Udalosť
je prekrásna už len tým, že je
uvítacia do života.

Čím môžeme prispieť detičkám?
Okrem rodičov, ktorí im dajú svoju lásku
a výchovu, doslova svoje srdce. Len tým,
že aj my môžeme pomôcť pri výchove,

pri problémoch, ktoré ich postihnú v škôlke, v škole, v obci, keďže sú už našimi
právoplatnými občanmi.
Udalosť bola veľmi pekne pripravená
a naaranžovaná zo strany kultúrnej komisie. Detičky bolo poslušné, tichučké,
ako keby vedeli, že to má tak byť. Po
príhovore predsedníčky komisie Danky
Lichej ujal sa slova starosta obce Marián Píši. Pogratuloval rodičom a poprial
im všetko len to najlepšie pri výchove.
Mamičky boli odmenené kvietkom a de-

Bibiána Paločková &
Martin Uličný
7. januára
Miroslava Tončíková & Dominik
Pavličko 14. februára
Monika Francistyová & Peter Vrábeľ
6. mája
Janette Palkovičová & Peter Vrbický
22. júla
Ing. Martina Debnárová & Ivan
Ivanič 26. augusta
Renáta Stevanovičová & Tomáš
Grznárik 2. septembra
Jana Muránska & Adrián Hlodák
21. októbra
Daniela Komorová & Ján Uhrík
28. októbra
* * *

Opustili nás
Peter Bolčo, 4. mája
nar. 19. 8. 1961
Valéria Sanigová, 26. júna
nar. 26. 11. 1934
Zlatica Kubišová, 16. júla
nar. 12. 4. 1926
Anna Turčanová, 7. augusta
nar. 27. 5. 1953		

V roku 2017 prišli
na svet detičky:
Lucia Chovanová (nar. 24. februára), Karolína Pavličko (nar. 15.
apríla), Olivia Rose Green (nar. 24.
apríla), Šimon Oršula (nar. 3. októbra), Samuel Oceľ a Natália Oceľová (nar. 20. októbra).
tičkám sa ušiel darček s potrebnými detskými vecičkami. Neskôr sa prihovoril
rodičom Radko Riečan s darčekovými
taškami pre každú rodinu. Po hlavnom
uvítaní bol prípitok a voľná debata s rodičmi a ich blízkymi príbuznými. Zaujalo
ma fotografovanie v ľudovej vyrezávanej
kolíske, kde si detičky určite užili niečo
osobité.
Zaujali ma dvojičky ešte drobučké, ktoré sú určite niečím novým v našej obci,
lebo dvojičky, ktoré tu boli, už hodne vyrástli. Bol to krásny podvečer, citlivý a
povzbudzujúci nielen pre rodičov a detičky, ale aj pre nás ostatných. Prajem veľa
zdaru, zdravia, šťastia a lásky do vienka
všetkým deťom! Veď sú našimi nasledovníkmi.
Zorka Senková
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“
Kutina s vôňou slaninky
Aj keď posledný štvrťrok tohto roku
nekypí rôznorodou činnosťou, napriek
tomu činnosť klub seniorov Lúčina
nezaháľa.
Náš výbor sa stretával často, kde sme riešili klubové záležitosti, seniori sa zúčastňovali na predstavení v divadlách v obci, aj
mimo nej, ako napr. „Hrajte že mi hrajte“.
A samozrejme, pri návštevách našich nemocných alebo jubilantoch s malou pozornosťou z nášho klubu. Nikdy nezabúdame
na svojich členov a tieto sú plánované podľa
dátumu ich narodenín.
Prvá akcia v októbri, keď počasie ešte nešetrilo slnečnými lúčmi, bola „opekačka“ z
kulinárskych domácich výrobkov. Dňa 18.
októbra v popoludňajších hodinách Kutina
rozvoniavala opekanou slaninkou, klobáskami a špekáčikmi. Doplnky: Cibuľa, paprika a paradajky a samozrejme, aj niečo na
zaliatie, aby delikatesy boli „pretrovené“.
Potom sa podávala kávička s prinesenými
sladkosťami od našich členov, ktorí prispeli aj niečím tuhším. A po plnom apetíte
mohla už hrať harmonika Danka Potančoka.
Počkať musel muzikant, kým neskončí príhovor predsedníčky klubu Zorky Senkovej

a neskôr ako hosťa i starostu obce Mariána
Píšiho, ktorému ďakujeme za jeho príspevok slova a aj za niečo na stôl. A potom už
zvuky harmoniky a hlasy našich spevákov
zneli až do večerných hodín, kedy sa všetci
odobrali do svojich domov. Ďakujem výboru klubu za prípravu opekaných delikatesou
a následne i za upratovanie po našej vydarenej akcií.
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Aby dedinka skrásnela

Pred sviatkami Pamiatky zosnulých 27. októbra sme sa niektorí členovia klubu stretli
na brigáde pred cintorínom v našej obci,
v ktorom sme sa snažili pohrabať kvantum
mokrého lístia zo stromov.
Pre nepriaznivé počasie sa znížil počet
brigádnikov, ale aj tak Janko Uhrík odviezol
niekoľko lyžíc lístia z traktora, aby to vyzeralo lepšie počas sviatkov.
A prichádzal čas vianočný, čas výzdoby
nielen v našich domovoch, ale aj v obci.
Začínal sa advent, keď je nutné zapáliť najvyššiu sviečku adventného venca. Ako každý rok, aj teraz 29. novembra sme sa stretli,
aby sme pripravili túto nádhernú ozdobu pri
vianočnom stromčeku. Aby sa mohli rozsvieti sviečky, ktoré symbolizujú čas, ktorý nám ostáva do najkrajšieho dňa v roku
- Štedrého dňa. Chlapci z obecného úradu
nám pripravili vetvičky zo smreka, osadili
klady vo forme sviečok a my seniori sme sa
snažili umiestniť vianočné ozdoby tak, aby
pútali svojou peknotou občanov nielen našej dediny. Sviečky v podobe anjelikov boli
prekrásne, až kým sme našu prácu neskončili a začal padať bielučký vločkový sneh,
ktorý ako keby sa tešil, že môže belobou
prikryť vianočný veniec. A tak sa začali
Vianoce v našej dedinke. Šťastné a veselé...

Prišla chvíľa vianočná

Aj náš klub seniorov navštívil Dedo Mráz alias Janko Uhrík a prekvapením bol anje¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

Veľké veci učinil s nami Hospodin!
(Dokončenie z 1. strany)
Boh vo svojom Synovi zničil moc smrti
večnej a moci diabolskej. To je tá veľká
a úžasná vec, ktorú Boh učinil! Ponúkol
nám spoločenstvo s Ním a dal nám možnosť menovať sa Božími deťmi a nimi byť.
Táto zvesť je základom našej existencie.
Túto zvesť si môžeme vždy znova a znova
pripomínať vo vianočnom čase. Preto je
čas vianočný, časom radosti. Mocný Boh
koná! Nie vo svoj prospech koná, ale v náš

prospech. V prospech ľudského pokolenia.
Preto radujme sa, veseľme sa. Spievajme
piesne chvál, piesne oslavné.
Chceš počuť človeče niečo iné? Zaujímajú ťa iné správy, iné informácie? Vedz,
že žiadne z nich nemajú tej ceny, nevyrovnajú sa tomu, čo nám ponúka náš Boh
a Pán. Jeho moc je zachraňujúca moc.
Pomohla mnohým: Márii Magdaléne, colníkovi Matúšovi i Zacheovi, žene Samaritánke, strážnikovi z Filipis, Pavlovi. Boh

lik - naša mladá členka Ľubka. A to v deň,
keď všade na zemi navštevuje detičky, deti
a ľudí s dobrým srdcom - 6. decembra.
Výbor klubu sa v dopoludňajších hodinách stretol v kultúrnom dome, aby sme pre
našich členov pripravili túto peknú akciu
s pohostením a darčekom od Deda Mráza.
O 14. hod. sa členovia klubu schádzali do
sály, kde blikali veselé vianočné svetielka,
stromček a zelená výzdoba vianočného obdobia. Po príhovore a vinšoch potleskom
sme privítali našu dvojicu, ktorá každému
členovi podarovala balíček so sladkosťami
a ovocím. Nasledovala rozšírená debata,
spomienka na detstvo, na Vianoce, recepty a
podávanie občerstvenia s chutným horúcim
čajom. Zišlo sa nás na tejto vydarenej akcií
49 členov. Rozchádzali sme sa s vianočnými vinšami a želaním všetkého dobrého v
ďalšom roku. A nakoniec čo ešte dodať do
posledných tohtoročných dní? Zdravie, lásku, šťastie, porozumenie a kus tolerancie!
Vianočná k nám prišla chvíľa, darčeky
nám pripravila, ozdobenú jedličku, Vianoce
na jedničku. Nech šťastie, radosť vládne u
vás doma, nech obchádza vás nešťastie a
smola. Nech pohoda vládne nad vianočným
stolom a láska prevláda nad zlým slovom.
Keď zvonček zacinká, zapáľte sviečku, v tú
chvíľu láska a šťastie blikoce a ja vám prajem krásne, šťastné a láskavé Vianoce.
Zorka Senková,
predsedníčka klubu seniorov Lúčina
Foto: Elena Majerová
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pomohol aj tým, ktorých mená nepoznáme, ale o ktorých vieme, že bez tejto spasiteľnej moci, by boli ľuďmi stratenými.
Chce pomôcť i nám. Veľké veci urobiť i
s nami. Otvorme sa im. Otvorme sa Božiemu pôsobeniu v našom srdci.
Ak zažijeme Božiu prítomnosť vo svojom živote, náš život sa zmení. Zmení sa
aj náš postoj k Vianociam. Vianočný čas
môže byť pre nás časom skutočnej duchovnej radosti a veselosti.
ThMgr. Ján Jakuš,
zborový farár CZ ECAV Slov. Ľupča
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Lučatínsky jesenný deň 2017
Na jeseň sa uskutočnil v poradí už
tretí ročník Lučatínskeho jesenného dňa, ktorý organizujú rodičia v
spolupráci s materskou a základnou školou.

učiteliek, detí a rodičov s prípravou výrobkov na charitatívny predaj vyplatilo a
podarilo sa nám vyzbierať síce menší, ale
pekný finančný balík pre obnovu areálu
našej školy a škôlky, v ktorej chceme i naďalej pokračovať. Ďakujeme.
Rodičia detí z MŠ a ZŠ Lučatín

Akcia bola tradične v duchu jesenných
dekorácií, vyrezávania tekvíc a lampiónového sprievodu a aj šenku v spolupráci
s penziónom Grajciar. Deti sa ohromne tešili a užili si to. Je skvelé sa prizerať na deti
z obce, ktoré sa navzájom poznajú a zabávajú. No o to smutnejšie však bolo ráno po
akcii prizerať sa na niekoľké rozbité tekvice v okolí víly, na ktorých sa zabavili inou
formou o niečo staršie deti z obce, ktorým
úsilie ostaných ľudí a najmä detí vytvoriť
tu niečo pekné a duchaplné pre komunitu,
bohužiaľ nič nehovorí.
Napriek tomu sa vynaložené úsilie pani

V sobotu 18. novembra zavítal do našej obce
TYJATR Ivana Gontka. Bolo to predstavenie určené
pre deti, ale aj my, dospeláci, sme si ho s radosťou
pozreli.
O bábkach sme už niečo vedeli od leta, keďže sme boli v
Modrom Kameni, kde je expozícia bábok. Divadlo Herkules,
lebo dobytie pekla nás upútalo, pobavilo, no možno niektorým
malým divákom aj strachu navodilo. No ako každá rozprávka
aj táto sa dobre skončila a po 120 minútach sme si mohli bábky
pozrieť aj z bližšia. Celkove sa zúčastnilo akcie 45 detičiek plus
dospelých. Tešíme sa o rok na nové predstavenie.

Divadelný
november

„Bisťu dedina“ to je názov
ďalšieho divadelného predstavenia, ktoré nám predviedli ochotníci z Ráztoky.

Niektorí si túto komédiu zo súčasnosti pozrelo už aj viackrát, no stále sa pobavili. Hral tam aj náš kamarát Radko Kabáč,
ktorý už u nás účinkoval aj samostatne. Starostka z Ráztoky pani
Vaníková, ktorá napísala scenár, tvorí niečo nové a určite tiež
zaujímavé. Obdivujeme ľudí mladých, ale aj starších, ktorí nie
sú profesionáli, no vôbec to nevadí a sú dobrí. Na predstavení sa
zúčastnilo celkovo 65 divákov.
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Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

Vígľašský zámok
skutočne očaril
KST (Klub slovenských turistov)
Lučatín zorganizoval 15. októbra
t .r. cyklistickú vychádzku do okolia
Vígľaša, spojenú s prehliadkou
zámku vo Vígľaši a galérie J. Kulicha
vo Zvolenskej Slatine. Trasa: Vígľaš
- Pstruša - Boroviny - Zvolenská
Slatinka - Vígľaš.
Akcie sa zúčastnilo 16 osôb, z toho 14
členov KST Lučatín. Naša túra sa začala
z parkoviska pod zámkom Vígľaš do časti
obce Vígľaš - Pstruša - rekreačného areálu Masarykov dvor. Táto lokalita je známa
tým, že tu 11. februára 1929 bola nameraná
najnižšia teplota na Slovensku - 41,0 °C.
V Masarykovom dvore sme vystúpili na
vyhliadkovú vežu, z ktorej sme však veľa
nevideli, nakoľko bola hmla. Cez železničnú stanicu Pstruša sme prešli
unikátnou lávkou cez rieku
Slatina pomocou železničného vagóna.
Tu sme si urobili pár fotiek.
Okolo
chráneného areálu
Hrončiačka s
ohrozenou flórou sme prešli
bočnou cestou do
Vígľaša, kde sme si
pozreli spomienku na
lesnú železnicu, ktorou zvážali drevo v r. 1904 - 1975 z Kysliniek
- Hrochoť k železnici vo Vígľaši. Celková
dĺžka lesnej železnice tak dosiahla takmer
25 kilometrov. Premávala až do roku 1975,
kedy ju pre nerentabilnosť zrušili. Aby
však pamiatka na túto zaujímavú atrakciu
celkom nezanikla, rozhodlo sa zachovať
časť jej technického zariadenia. Dnes sa
táto miniexpozícia, pozostávajúca z rušňa U 175.48 a niekoľkých vozňov, nachádza v obci Vígľaš vedľa štátnej cesty
Zvolen - Lučenec. Zo železničky sme sa
presunuli do zámku Vígľaš, kde nám začala prehliadka o 11.00 hod. Prehliadka
trvala asi štyridsaťpäť minút, na ktorej nás
sprevádzal Peter Šipula, ktorý nám veľmi
zaujímavo rozprával z histórie obnoveného niekdajšieho poľovníckeho sídla uhorských kráľov ako aj súčasných hotelových
priestorov.
Po krátkom občerstvení sme pokračovali
v nenáročnej vychádzke do okolia. Prešli
sme poľnou cestou okolo lazov Krvaník
a Boroviny do Zvolenskej Slatiny, kde
sme sa naobedovali a potom sme navštívili novú galériu Jána Kulicha. Ján Kulich

(1930-2015) bol významným slovenským
sochárom, portrétistom, medailérom a vysokoškolským pedagógom. Z jeho bohatej
tvorby, ktorá zahŕňa viac ako 3 700
sôch, búst, plastík, portrétov, medailí a plakiet,
sú najznámejšie
Kráľ Svätopluk
na Bratislavskom hrade,
Pamätník
duklianskych
hrdinov na
Dukle, Pamätník SNP
na
Námestí
SNP v Bratislave,
Jánošík v Terchovej,
Valaška vo Zvolene, busta Ľ.
Štúra vo zvolenskom parku, Plačúca žena
na námestí vo Zvolenskej Slatine a mnohé
ďalšie. Z miestnych zaujímavostí sme si
pozreli i pamätnú izbu Terézie Vansovej,
miestny evanjelicky kostol, opravenú sýpku a najstaršiu slovenskú bryndziareň, kde
sme si nakúpili mliečne výrobky. Zo Zvolenskej Slatiny sme sa vrátili späť na parkovisko do Vígľaša. Naložili sme bicykle
a išli sme domov, plní nových vedomostí z
histórie nášho krásneho Slovenska.

Chodník má dva varianty - kratší s 5300
m a dlhší s 8400 m. Trasa sa začína a končí
pri hostinci Kukučka. Najvyšší bod chodníka je vo výške 1054 m. n m., kde sú ruiny
baníckeho domu. Keď sa tu počas druhej
sv. vojny ťažilo, žilo tu v štyroch budovách a štyroch barákoch až 150 ľudí. V
rokoch 1940 - 1944 sa len v prieskumných
štôlňach vyťažilo 25 000 ton antimónovej
rudy. S ťažbou sa skončilo v roku 1946.
Odvtedy to neuveriteľne zarástlo, ale stále sú viditeľné ruiny flotačnej úpravovne
v Kvačkajovej doline a halda pri flotačnej
úpravovni. Niektoré tabule náučného
chodníka sú venované vojnovým časom a
pribudli tabule z našej fauny a flóry.
Práve na vychádzku po dlhšom medveďom chodníčku sa vybrala hoci len 7-členná skupinka turistov z Lučatína na zimnú
prechádzku v nedeľu 19. novembra. A veru
bola to typická zimná vychádzka, krásne
snežilo a vločky na stromoch pripomínali
prichádzajúci čas Vianoc. Prešli sme sedem náučných tabúľ - oboznámili sme sa s
históriou baníctva v tomto regióne, pozreli
ruiny posledného baníckeho domu (ťažil sa

Medveďou cestičkou
na Krpáčove
Na Krpáčove bol v roku 2014 vybudovaný náučný chodník Medveďou
cestičkou. Chodník je hojne značkovaný medvedími výkalmi, hlavne v
období dozrievania malín a černíc,
ktorých je v okolí cesty dosť. Takže
názov Medvedia cestička nie je len
názov, ale skutočné teritórium najväčšej európskej šelmy.

tu antimón) a nakoniec sme sa zahriali v
hostinci Kukučka (tam sme aj túru začínali)
pri výbornej hríbovej polievočke. Táto túra
nebola v pláne nášho klubu, ale bola zorganizovaná ako náhradná za neuskutočnené
akcie v priebehu roka. A možno to bol aj
záver našej tohoročnej turistickej sezóny.
KST Lučatín
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PRI STÍŠENOM SVETLE

Obdarujme úsmevom, dobrým slovom, ...

(Dokončenie z 1. strany)
Ďakujme za všetko, čím nás obdaroval
Ježiš svojim príchodom medzi nás, za jeho
nesmiernu lásku k nám. Ďakujme denne za
všetky nezaslúžené dary a deľme sa s tým, čo
dostávame. Dávajme nielen to, čo je našou
povinnosťou, buďme veľkodušní voči Bohu
i ľuďom, dávajme mierou bohatou. „Čim sa
odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?“
/Ž 116,12/.
Všimnime si chudobu, ktorá v Betleheme dominovala extrémnym spôsobom.
Maštaľ, chlad, zvieratá, jasle, slama, seno...
Príchod toho Najvyššieho k nám sa odohral mimo ľudských obydlí, mimo záujmu
ľudí, na okraji spoločnosti, v maštali medzi
zvieratami...
Možno ste sa niekedy zamýšľali nad
tým, prečo Boh poslal na svet svojho Syna
až v takej chudobe. Iste, mohol, podobne
ako pripravil na Jeho príchod Máriu, J o zefa, pripraviť miesto v dome
niektorého spravodlivého z
Betlehemčanov. Niekto raz
povedal, že to Boh urobil takto preto, aby mali k
nemu zabezpečený prístup
všetci, aby pre nikoho na
ceste k nemu nezostali zatvorené dvere. Radikálna materiálna chudoba nesprevádzala len
Ježišov príchod na svet. Žil ju dôsledne počas celého života. ,,Líšky majú svoje skrýše, nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka
nemá kde hlavu skloniť.“ /MT 8.20/.
Materiálna chudoba a bohatstvo duše
boli a sú spôsobom života mnohých kresťanov. Rehoľníci skladajú sľuby čistoty,
chudoby a poslušnosti a úlohou každého
kresťana je usilovať sa o dokonalosť v láske, nebudovať bohatstvo materiálne, ale
bohatstvo duchovné.
Iste, k svojmu životu potrebujeme aj materiálne prostriedky, ale beda ak ich dáme
na prvé najdôležitejšie miesto v našom živote, ak sa stanú jediným objektom nášho
záujmu, ak im podriadime svoj duchovný
život, ak si ich zamilujeme, na nich staviame svoje šťastie, budúcnosť a nepoužívame ich len pre svoje základné potreby,
pre službu a dobro iných ľudí.
Čím viac obmedzím seba, tým viac môžem rozdať. Ak sa dokážem uskromniť a
uprednostniť chudobu materiálnu a kvalitne sýtiť dušu a ducha, vtedy môžem žiť
naplno svoj život. ,,Veď čo osoží človeku,
keby aj celý svet získal, a svojej duši by
uškodil?!“ /MK 8.36/.
Jedna z najchudobnejších a najväčších
osobností svätá Matka Tereza povedala:
,,Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme
nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“ My sme sa zamerali na zisk a jeho zvyšovanie, nadradili

sme materiálne bohatstvo nad duchovné.
Almužna akoby sa vytratila z nášho života.
Ak aj niekoho obdarujeme, tak myslíme na
to, aby sa nám to vrátilo. Chceme bohatnúť
a mať čím viac, organizujeme petície, štrajky, protesty, sme si vedomí svojich práv,
chceme všetky materiálne výhody, aby sme
mali čo najviac pre seba, neberieme ohľad
na svoje povinnosti a zodpovednosť, na
tých, ktorí majú menej, alebo aj nič. Netrápime sa nad situáciou tých, ktorí majú
najmenej, často ani strechu nad hlavou, čo
do úst pre seba a rodinu. Často ani symbolicky nie sme ochotní pomôcť, vypočuť,
odvrátime sa, keď nás o niečo žiadajú.
Zaujíma nás len vlastné materiálne dobro.
Ako dlho by spoľahlivo fungovala rodina
či
priateľstvo, ak by sme ich postavili
na princípoch zisku? Nie je vari
preto
toľko
rozbitých
a
rozhádaných

rodín, že sme sebeckí, myslíme viac na
seba než na druhých a iných zotročujeme,
ponižujeme, okrádame, ožobračujeme a
chceme si ich podriadiť svojim egocentrickým požiadavkám? Dokážeme aj v materiálnom dostatku či nadbytku hľadať riešenie v uskromnení sa, obmedzení seba a
deliť sa s najchudobnejšími, ktorých máme
vždy medzi sebou? Nezvykli sme si myslieť sebecky, investovať do zbytočností,
najnovších technológií, drahého značkového oblečenia, luxusu, výberového jedla, ba
hlúpostí, aby sme dokázali svoju moc, silu,
postavenie..., že my na to máme a existenčné problémy iných nechceme vidieť, ani
počuť a už vôbec sa s nimi deliť? Nenapomáhame svojim spôsobom života tomu, že
takýchto ľudí pribúda? Dokážeme byť solidárni medzi sebou? Vieme čo tento pojem
znamená a vieme ho aj prejaviť? Neprežívame podobne aj tohtoročné Vianoce? Nerobia nám spoločnosť len médiá, hluk, plné
bruchá, drahé a nepotrebné dary, výzdoba?
Na skutočnú prípravu svojho srdca nemáme čas, ani to žiaľ dnes nie je trendom
väčšiny národa. Čas na ozajstnú oslavu Ježišovho príchodu. Je v našom živote priestor pre modlitbu, Božie Slovo a kresťanské
symboly, ktoré by nám túto udalosť ľudských dejín, príchod Spasiteľa, nielen pripomenuli ako historickú udalosť, ale aby
sme Kristovi boli verní v každodenných
situáciách? Ako chceme obstáť v rozhodu-

júcich životných chvíľach? Ježiš prišiel pre
nás a pre našu spásu. Sme ochotní počúvať
Jeho slová? Alebo si žijeme po svojom a
komplikujeme tak život sebe a svojim blízkym i vzdialeným ľuďom? Aj v riešení materiálnych otázok sa učme od Ježiša: Ten,
ktorý pripravoval jeho príchod, Ján Krstiteľ, hovoril, keď sa ho zástupy pýtali: „Čo
máme robiť?“ Odpovedal: „Kto má dvoje
šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké a kto
má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli... ,,Nevymáhajte viac, ako vám
určili! Pýtali sa ho aj vojaci: ,,A čo máme
robiť my?“ Vravel im: ,,Nikoho netrápte,
nikomu nekrivdite a buďte spokojní so
svojim žoldom!“ /Lk 3, 11 – 14/.
Kto nie je spokojný s tým, čo má, ako
bežne dnes vidíme vo svete politiky, umenia, športu, biznisu, médií... ťažko bude
mať niekedy dostatok. Vždy mu bude niečo chýbať. Život je možné postaviť na sebectve, alebo na láske. Nemusí byť rozhodujúce ani to, koľko toho vlastníme. Ani sa
neutešujme tým, že sú aj horší od nás, ktorí
by sa mali napraviť, keby sa rozdelili oni,
viac by to pomohlo pri odstraňovaní biedy okolo nás. Všetci sme
zodpovední aj za svet okolo nás. V
láske je potrebné byť vynaliezavý.
Podporujme dobré diela, ktoré pomáhajú človeka budovať, robiť ho lepším a
vnímavejším na Božie ponuky i na potreby
ľudí. Dávajme aj duchovné dary. Obdarujme úsmevom, dobrým slovom, pozdravom, záujmom, pomocou, modlitbou...
Na každom záleží, ako sa správame
a hospodárime s tým, čo sme dostali od
Boha. Či náš dar tomu druhému poslúži
k väčšiemu dobru v prítomnosti i vo večnosti. Kristus nás učí láske a nikto z tých,
ktorí ho v tom nasledovali, toho neľutovali, ale stali sa vnútorne bohatými, vyrovnanými, radostnými, lepším, príťažlivejšími
aj pre ostatných. „Blaženejšie je dávať
ako prijímať.“ /Sk 20.35/.
Prajem každému človeku, aby sme aj
počas tohtoročných vianočných sviatkov
prijali do svojho života ten najväčší dar,
ktorý nám Boh dáva, jeho samého, v synovi Ježišovi Kristovi, ktorý vzal na seba
ľudskú prirodzenosť a prišiel na svet, aby
človeku daroval večný život. Láska, ktorá
leží v jasliach, nech obmäkčí naše srdcia,
aby sme i v novom roku dokázali v službe
lásky k blížnym zvestovať svetu radostnú
zvesť, ktorú prišli oznámiť anjeli nad Betlehemom.
Prajem všetkým ľuďom ako váš duchovný otec požehnané vianočné sviatky
a Božími milosťami naplnený rok 2018.
Mgr. Peter Ivanič,
dekan
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Kapor: symbol Vianoc na štedrovečernom stole
Kapor je už dlhé roky neoddeliteľnou
súčasťou slovenských tradícií a zvykov.
Štedrovečerný stôl bez kapra v spojení
s lahodným zemiakovým šalátom
si už mnohí z nás nedokážu ani len
predstaviť. Niet divu! Kapor je totižto
nielen veľmi chutný, ale aj zdravý. Aké
látky obsahuje, ako s ním zaobchádzať
a ako ho najlepšie pripraviť?

Zdravá pochúťka
pre maškrtné jazýčky
Je všeobecne známe, že konzumácia rýb
je nášmu zdraviu naozaj prospešná. Prečo?
Práve rybí tuk obsahuje obrovské množstvo omega-3 mastných kyselín, ktoré sa
radia medzi najcennejšie biologicky aktívne látky. Najlepšie je na tom to, že zoznam
pozitívnych účinkov tejto látky na ľudský
organizmus je doslova nekonečný. Nielenže priaznivo ovplyvňuje hladinu cholesterolu v krvi a zabraňuje tak upchávaniu ciev,
ale aj bojuje s nepríjemnými ochoreniami
srdca. Kaprie mäso je navyše veľmi ľahko
stráviteľné a má nízky podiel tuku, čím sa
stavia do role skvelého pomocníka pri diétach či výžive starších ľudí, športovcov, ale
aj detí. Zároveň obsahuje aj taurín, ktorý
je považovaný za prírodný antioxidant. A
takto by sme mohli s dlhým zoznamom
priaznivých účinkov pokračovať aj ďalej.

Domáci kúpeľ pre kapra

Ak na sviatky kupujete živého kapra,

mali by ste mu kúpeľ pripraviť už
v predstihu. Voda, ktorá stojí
dlhšie je totižto pre kaprov
znesiteľnejšia, keďže z nej
vyprchá chlór. Ak ste
už boli v obchode a
kapra máte v ruke,
nezdržiavajte sa ďalšími nákupmi. Na to,
aby ste ho v poriadku
doniesli až do pripravenej vane, máte asi
tak 30 minút. Vaňu však vopred ochlaďte,
aby ste mu nespôsobili teplotný šok. Následne do nej pravidelne dolievajte studenú vodu. Leží váš kapor vo vani s bruchom
nahor? Nemusíte byť vyškolený „kaprológ“ na to, aby ste vedeli, že takýmto spôsobom nerelaxuje. Urýchlene mu doprajte
trochu studenej sprchy.

Sviatočné menu
bez kostičiek
Aj keď sú vyprážané kaprie podkovičky rokmi zaužívanou tradíciou, nebojte sa
skúsiť niečo nové a menej tradičné. Kapor
sa dá krásne vyfiletovať a nie je to vôbec
také zložité, ako sa na prvý pohľad zdá.
Najlepšie je na tom to, že po správnej príprave vás v ňom neprekvapí naozaj žiadna
kostička. Ako na to? Kapra narežte ostrým nožom práve okolo chrbtice a opatrne
stiahnite jeho boky okolo rebier. Bočné
filety tak s pomocou noža veľmi jednoducho oddelíte od jeho trupu. S kostičkami

nebudete

vôbec bojovať vtedy, ak si
na filetách urobíte asi
pol centimetrové
zárezy. V prípade,
že tak urobíte, ostávajúce kostičky sa trochu
rozdrvia a pri pražení sa
úplne spečú. Filetu potom
stačí už len naporciovať na
približne 3 - 4 centimetrové kúsky,
osoliť a upraviť hoc aj tradičným spôsobom.
Zopár rád na záver:
• Typického pachu kapra sa jednoducho
zbavíte tak, že ho minimálne na hodinku namočíte do mlieka. Takto odležané mäso bude okrem toho aj omnoho
vláčnejšie.
• Pred samotnou prípravou mäso sceďte,
osoľte a pokvapkajte citrónovou šťavou.
• Ak budete kapra vyprážať v strúhanke,
dajte na panvicu aj cibuľu (zachytí opadanú strúhanku a zabráni prepraženiu
samotnej ryby).
• Ak vám alebo niekomu z vašej rodiny
ostane v krku zapichnutá kosť, zachovajte chladnú hlavu. Radšej prehltnite
kúsok striedky z chleba, kapustu alebo
ryžu. Hlty si dajte väčšie a úplne ich neprežúvajte, aby mohli pri prehĺtaní zapichnutú kosť lepšie strhnúť. Následne
vypite veľký pohár čistej vody.

Štedrák - kysnutý koláč so 4 plnkami

INGREDIENCIE
Cesto
750 g polohrubá múka, 400
ml mlieko, 30 g droždie, 200
g Hera, 2 PL kryštálový cukor,    
3 ks žĺtok, štipka soli

níkov, ktoré rozvaľkáme asi na
hrúbku prsta a postupne vrstvíme do stredne veľkého vymasteného plechu (môžeme použiť
papier).

Plnka maková
200 g mletý mak, 150 ml mlieko
100 g práškový cukor, 10 g
maslo
Plnka orechová
220 g mleté orechy, 150 ml
mlieko, 100 g práškový cukor,
1 ks vanilínový cukor, citrónová kôra

Plnka lekvárová
1 ks slivkový lekvár

ktorého pridáme 2 PL kryštálového cukru a rozdrobené kvasnice, pridáme žĺtky, soľ, mlieko, nakoniec roztopené maslo
a spracujeme cesto, ktoré necháme pol hodinu vykysnúť.
Medzitým si pripravíme plnky.

POSTUP
Do misky preosejeme múku,
urobíme do nej jamku a nalejeme trochu vlažného mlieka, do

Maková plnka: Zmiešame 200
g mletého maku, 100 g práškového cukru, 10 g masla, 150 ml
prevareného mlieka.

Plnka tvarohová
500 g hrudkovitý tvaroh, 100 g
práškový cukor, 20 g hrozienka,
2 ks vajce, 50 g maslo

Orechová plnka: Zmiešame
220 g mletých orechov, 150
ml prevareného mlieka, 100 g
práškového cukru, vanilínový
cukor, citrónová kôra.
Tvarohová plnka: Zmiešame
500 g tvarohu, 100 g práškového cukru, 50 g roztopeného
masla, 2 žĺtka a nakoniec primiešame vyšľahané bielka.
Cesto si rozdelíme na 5 boch-

Vrstvíme nasledovne: Naspodok dáme 1. cesto, slivkový
lekvár rozotrieme, naň položíme 2. cesto, rozotrieme orechovú plnku, 3. cesto, maková
plnka, 4. cesto, tvarohová plnka a navrch mriežku z 5. cesta.
Plnky si neprehadzujte len tak,
ich poradie má praktický aj
vizuálny význam. Striedajú sa
farebne, tmavé (lekvár a mak)
so svetlými (orechy a tvaroh).
Navyše, najspodnejšia lekvárová vrstva sa neroztečie ani pod
váhou všetkých nasledujúcich
plátov cesta a plniek.
Čerstvý sa horšie krája. Na druhý deň je to podstatne lepšie, aj
rez vyzerá krajšie. Nielen to,
chuť je tiež omnoho lepšia a
šťavnatá.
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ŠPORT

Najlepší strelec v súťaži náš Selecký Športový mariáš
málne o jedného útočníka, ako aj o obranSkončila sa jesenná časť

oblastnej futbalovej ligy. A
to pre naše mužstvo veľmi
úspešne. Z 13 zápasov
sme 12 vyhrali a iba jeden
remizovali. Získali sme 37 bodov.
Naše skóre po jeseni je 77:12.

Prejavila sa kvalita navrátilcov M. Sedliaka a D. Seleckého, ktorý strelil 29 gólov
a je najlepším strelcom v súťaži.
Zimnú prípravu začíname v polovici januára kondičnými tréningami v telocvični
a následne prípravnými zápasmi. Cieľ je
jasný: postup do I. triedy. Počas zimnej
prestávky chceme mužstvo posilniť mini-

Pele-mele Jula Kasu

• Väčšina chorôb je vraj zo stresu, len tie
pohlavné sú z potešenia.
• Prečo pijeme? Keď sa stane niečo zlé,
aby sme na to zabudli. Keď sa stane
niečo dobré, aby sme to mohli osláviť.
A keď sa nestane nič, pijeme pokým sa
niečo nestane.
• Keby niektorí politici neboli k plaču,
boli by k smiechu.
• Príde chlap k doktorovi: ,, Pán doktor,
prečo mám červený nos?“ Pijete? Nie.
Tak pite on vám zmodrie.

cu. Dúfajme, že sa nám to podarí.
Keďže mesiac január je mesiac plesov
a zábav, preto by som Vás v mojom mene
ako aj v mene organizačného výboru, chcel
pozvať na II. ročník športovej veselice,
ktorú usporiadame v piatok 19. januára
2018 o 19:30 hod. Pozvánky dostanete do
schránok.
A na záver. Blížia sa Vianoce, preto Vám
chcem v mene celého futbalového výboru
popriať krásne vianočné sviatky a veselého
Silvestra. A do nové roka všetko najlepšie,
hlavne veľa zdravia a úspechov v súkromnom ako aj pracovnom živote.
Peter Loučka, predseda FK Lučatín

• Otázka: Prečo je na svete toľko hlúposti, nespravodlivosti, prečo peniaze a
sláva kazia ľudí, atď... Odpoveď: Preto.
• Láska je vraj vtedy, keď sa žiadosť tela
spojí so žiadosťou ducha.
• Kedy najlepšie zabudnete na svoje problémy? Keď si obujete malé topánky.
• Kedysi nosili deti domov bociany, dnes
už aj policajti.
• Jazykové okienko pre návštevníkov
Poľska: Blcha - turista košulowy, kamzík - koza turisztyčna, kocúr - žeromyš
bajuzowy, kôň - samochod kopytowy, myš
- revizor komorowy, pes- hulvat domowy.

Posledným šiestim turnajom,
ktorý usporiadal mariášový
klub Tri Duby Sliač, sa skončila
jesenná časť XX. ročníka súťaže
jednotlivcov a družstiev stredného
Slovenska v mariáši.

Víťazom tohto turnaja bol Risto
Christov z MKM Banská Bystrica. Druhý skončil Peter Adamík zo Zvolena a
tretí Juraj Gaško z MK Tri Duby Sliač.
Poradie jednotlivcov
(po jesennej časti):
1. Marian Rozinaj (MK Pohronie) 		
2. Marian Belo (Globus Zvolen) 		
3. Dušan Štefančík (LMK Lučatín)
(Dva najhoršie výsledky sa do súťaže
nezapočitávajú)
Poradie družstiev:
1. Globus Zvolen (11 hráčov)
2. MK Pohronie (15)
3. MKM B. Bystrica (10)
4. LMK Lučatín (7)
5. Tri Duby Sliač (10)
6. Ohnivko B. Bystrica (9)

8,708
9,708
15,375
17,333
17,417
20,500

Do súťaže sa zapojilo celkom 62 hráčov zo šiestich mariášových klubov.
Ján Šutka

Ján Šutka: Tak začínali (roky 1999/2000)

Nevydarená sezóna a kruté prehry
Výbor FO Mladosť Lučatín ostal
pracovať pod vedením Vojtecha
Cícha v nezmenenom zložení. Len
trénera Milana Mistríka vystriedal
Jozef Turčan. Aj štruktúra súťaží
ostala nezmenená. V II. triede hralo
14 družstiev a v dvoch III. triedach
spolu 27 družstiev.

Futbalisti Lučatína hrali v III. triede
„A“ skupine. Prípravu na nový súťažný
ročník začali zápasmi na turnaji v Lučatíne
- na počesť výborného futbalistu Miroslava
Chovana. Víťazom tohto 10. ročníka sa
stali hráči Slovenskej Ľupče, keď vo finále
vyhrali nad Brusnom 3:0. Tretie miesto
obsadil Medzibrod po výhre 3:1 nad
Lučatínom.
Mužstvo Lučatína hralo aj na turnaji v
Medzibrode, kde s domácimi remizovalo
0:0, ale na pokutové kopy vyhralo a
postúpilo do finále. Tu však už nestačili

na Brusno a prehrali tesne 0:1. Tretí
turnaj v Nemeckej Lučatín nezvládol,
prehral s Nemeckou 0:3, Strelníkami 1:2
a skončil na poslednom mieste. Káder
mužstva na novú sezónu tvorili brankári
Ambróz, Ďuriančík a Faško. Hrali: Bulla,
Srniak, Kajda, Kňažko, Slabécius, Šrot,
Mistrík, Vitárius, Schlegner, Szasi a bratia
Adamovičovci. Z Lučatína hrali Ľubomír
Hruška, Peter Hraško, Miroslav Turčan,
Ivan Hruška, Jozef Hlinka, Rastislav Majer
a Patrik Fraňo.
Súťaž sme začali víťazstvom nad
Hronsekom 3:2. Po remíze v Riečke 2:2 a
domácej výhre 3:2 nad Hornými Pršanmi
prišli kruté prehry. Na Starých Horách
2:0 a v Hiadli 3:0. Po výhre 5:1 doma s
Ľubietovou nás opäť „schladila“ Nemecká,
kde sme prehrali 5:1. A nezvládli sme ani
ďalšie zápasy – prehra v Podlaviciach 4:0,
doma s Medzibrodom 0:1, na Strelníkoch
2:0 a doma aj s Dúbravicou 1:2. V tabuľke
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Lučatín skončil po jeseni na 12. mieste.
Prípravné zápasy v jarnej časti súťaže sme
odohrali na škvárovom ihrisku v Slovenskej
Ľupči so striedavými úspechmi.
Jarnú časť súťaže sme začali veľmi zle.
Ľubietová - Lučatín 7:0. Výsledok hovorí
za všetko. Futbalové srdce sme nechali v
šatni! To sú výstižné slová trénera Jozefa
Turčana po zápase. A prehrali sme aj
ďalší zápas doma s Nemeckou 2:3. Nádej
svitla po výhre 4:3 v Horných Pršanoch, aj
vďaka dvom gólom Patrika Fraňa. Ďalšie
zápasy a opäť prehry. V Harmanci 4:1 a v
Tajove 3:1. Po ďalšej „krutej“ prehre 0:7
doma s Podlavicami a 0:1 s Hiadľom sme
potrebovali súťaž dohrať so cťou. Výhra
1:0 doma v poslednom zápase so silnou
Riečkou (po góle Rasťa Majera) dávala
určitú nádej na lepšie výsledky v novom
ročníku súťaže.

Bodka na záver
V novom roku prajeme všetko, čo radosť vzbudí, prajeme lásku, lebo spája
ľudí, prajeme priateľov, čo dokážu žiť,
prajeme milovať a milovaným byť.
Redakcia LZ

