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Prvýkrát v znamení čara vône
a chute grilovaného rebierka

Ani sme sa nenazdali a sme starší
o jeden rok. Nastal deň, ktorý už
dlhé roky patrí všetkým občanom

Lučatína žijúcim v našej
dedinke, ale aj
mimo nej. Oproti
minulému roku
sme sa snažili
priniesť o niečo
viac, spestriť
podujatie, aby
sme skúsili niečo
nové, v čom by sme
mohli aj pokračovať.

Myslím si, že grilovanie je
nerozlučne späté s letom a jeho čaro

ZVESTI

je vo vôni, ale aj v chuti. Verím, že ďalšie
ročníky súťaže „Grilovanie bravčového
rebierka“ budú obohatené aj za účasti
ostatných organizácií, nachádzajúcich sa
v našej obci, alebo i „rodinných družstiev“.
Aj týmto ich do súťaže budúceho ročníka
už pozývam. Tentokrát nám počasie prialo,
ľudia boli milí, kultúrna komisia za jedna,
a verím, že o rok sa stretneme znova.
Je to síce veľká zodpovednosť a námaha pri zabezpečovaní či už občerstvenia,
alebo aj programu a súťaže. Budeme sa
však usilovať „Deň obce“ stále
zlepšovať a získavať zaujímavých umelcov a príhodných
atrakcií do programu.
Tentokrát nám v tom
veľkou mierou pomohli
oslovení sponzori, ktorí
buď prispeli finančne,
alebo vecnými darmi. Za
ich spoluprácu ďakujeme
a konštatujeme, že bez ich
pomoci by bolo zorganizovanie takéto podujatie určite omnoho ťažšie.
(Pokračovanie na 2. strane)

Príhovor
Vážení spoluobčania,
aj keď to tak s našim počasím nevyzerá, prehupli sme sa do jesene. Počas
dovolenkových dní sme si však užili
veľa pekných chvíľ, k čomu prispeli
aj akcie, ktoré sme pre Vás organizovali. Bol to tradičný futbalový turnaj
“Memoriál Ing. Miroslava Chovana,“
v ktorom naši chlapci zabojovali a zvíťazili. Tiež sme pripravili „Deň obce“,
ktorý sa presunul zo začiatku júla na
koniec augusta. Nezmenil sa len jeho
dátum, ale aj jeho štruktúra (program).
Reakcie občanov na túto zmenu zatiaľ

nemáme, ale dúfam, že sa vám podujatie páčilo.
Začiatok školského roka sme otvorili v
pondelok 5. septembra. Musím povedať,
že som mal veľkú radosť z aktivity rodičov
detí, ktorí pre vynovenie učebných priestorov získali sponzorov (finančné prostriedky) a sami vo svojom voľnom čase aj
zrealizovali vymaľovanie učebne, výmenu
podlahy v triede a chodbe, zakúpili nové
lavice a stoličky pre deti. Najkrajšie na
tom všetkom je to, že rodičia oboch školských zariadení sa lepšie spoznali a vytvorili skupinu mladých aktívnych ľudí.
Kiežby to bolo všade tak. Mrzí ma však

opačné konštatovanie, že sa zhoršujú medziľudské vzťahy v našej obci a začínajú
sa množiť sťažnosti práve na túto tému.
Dokonca to dochádza až k riešeniu situácie poriadkovou komisiou. A pritom k odstráneniu mnohých takýchto problémov
stačí tak málo - vzájomná komunikácia
bez emócií, kus tolerancie a vzájomné pochopenie. Vyhovárame sa, že všetko nám
to priniesla táto doba. Ale „túto dobu“ si
robíme my, sami!
Prajem vám peknú jeseň, ešte veľa
krásnych dní, ktoré nech prežívame len a
len s úsmevom na tvári.
Marián Píši, starosta obce
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Zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Lučatín

Spoločne s Hiadľom, Podkonicami, Medzibrodom a Moštenicou

Na 14. zasadaní Obecného
zastupiteľstva obce Lučatín (OZ)
15. augusta t. r. sa stretli všetci
jeho piati poslanci (J. Kováčová,
D. Lichá, P. Loučka, R. Riečan,
M. Vojník), hlavný kontrolór obce
Miloš Strmeň a jeden jej obyvateľ.
Zasadanie otvoril starosta Lučatína
Marián Píši, jeho návrh programu
14. zasadnutia OZ poslanci
jednomyseľne schválili.

„Ak dovolíte, začal by som ja. Viete,
že sme si dali žiadosť na 1100 l nádoby
v spolupráci s obcou Hiadeľ a ďalšími

obcami. Potrebovali by sme odsúhlasiť na
OZ, že naša obec súhlasí v zmysle zmluvy z Recyklačného fondu č. 1247/15/30, s
projektom: „Intenzifikácia separácie KO
v obci Hiadeľ“ a pridružených obciach.
Viete, že tam vznikol problém - muselo
sa ešte raz robiť verejné obstarávanie,
ale teraz je to už na spadnutie,“ uviedol
starosta M. Píši. Po doplňujúcich vysvetleniach, že do projektu sú zapojené
okrem Hiadľa a Lučatína aj Podkonice,
Medzibrod a Moštenica, ako aj, že ide
o 10 ks 1100 l kontajnerov + vrecia na
separovaný odpad, poslanci tento bod
rokovania schválili piatimi hlasmi. OZ

Prvýkrát v znamení čara...

(Dokončenie z 1. strany)
V prvom ročníku súťaže „Grilovanie
bravčového rebierka“ sa zúčastnilo šesť
3-členných mužstiev. Súťaž trvala 45 minút od založenia ohniska až po výzdobu taniera. Medzi sebou tak začali zápoliť mužstvá: pinpongisti Lučatín, rodičia detí MŠ
Lučatín, rodičia detí ZŠ Lučatín, mariášisti
Lučatín, kovboji z Revúcej, poľovníci zo
združenia Torysa. O vyhodnotenie súťaže
sa postarali Radko Riečan a Vladko šéfkuchár. Po uplynutí stanoveného
času sa rozhodcovia zhodli o poradí
súťaže:
Hodnotenie chute a kvality
spracovania suroviny: 1. mariášisti Lučatín, 2. kovboji z Revúcej, 3. pinpongisti z Lučatína.
Hodnotenie úpravy taniera: 1.
rodičia detí ZŠ Lučatín, 2. rodičia
detí MŠ Lučatín, 3. pinpongisti Lučatín.
Zoznam sponzorov: Obec Lučatín,
Flexim, s.r.o., Autodoprava Lalík, MVDr.
Hanzel Dušan, BautradeIN, s.r.o., Urbárske pozemkové spoločenstvo Lučatín,
Súkromná stavebná firma Dobrík Dušan,
SMS Autodoprava Salón Pavel, Mariášový klub Lučatín, Pavel Vrábel, Stolnotenisový klub Lučatín, Peter Ružinský,
Invinum Peter Mikušinec, Pohostinstvo
Lučatín, Penzión Grajciar, Oravcová Elenka, Lichá Anna, BARZUZ, s.r.o., Potraviny COOP Jednota, Krnáč František SHR,
Gastro Hygiene, s.r.o., Nobia, s.r.o., Hudecová Janka, Poľovnícke združenie Torysa, Ivo Málus, starosta z Nemiec Dušan
Mydlo. Za spropagovanie, foto a video
spravovanie sa postarali: Grafický návrh
plagátu: Ing. arch. Michal Kasa, Tlač plagátu: Ing. Milan Benko, Propagácia v médiách: Anna Gudzová, Marcel Páleš
RTVS, Rádio Regina, Echo, Fotodokumentácia: Blanka Luptáková, Elenka Ma-

ďalej schválilo: „Opílenie poškodeného
orecha v areály MŠ a ZŠ“ a „Realizáciu
vykonania osvetlenia občanom v časti
Kutina - smer sypák podľa rozpočtu obce
Lučatín“.
V rámci interpelácie poslancov a diskusie sa OZ o.i. zaoberalo aj možnosťou
vyčlenenia 4-5 parciel pre individuálnu
bytovú výstavbu v obci, budúcnosťou
nášho kúpaliska, resp. požiarnej nádrže
v súvislosti s možným čerpaním eurofondov, ako aj výstavbou chodníkov. Vyriešenie a dotiahnutie týchto tém však bude
vyžadovať ešte nemálo úsilia všetkých
zainteresovaných.

jerová. Výzdoba areálu
futbalového ihriska,
občerstvenie a guľáš:
O zabezpečenie májov, ktoré okrášlili vstup
a pódium sa postaral
Martin Lupták. Výzdoba: Slávka Sedliaková,
Katarína
Ďurčíková,

Pavlína
Jackuliaková, Nikola
Turčanová,
Monika Zemanová, Denisa Turčanová
s partnerom Vladkom Saukom, Janko
Uhrík, pracovníci VPP pri OU Lučatín.
Bufet a občerstvenie: Silvia Jackuliaková, Katarína Ďurčíková, Janka Ružinská,
Evka Uhríková, Dana Lichá, Ján Uhrík.
Fajné langoše usmažili: Anna Dianišková, Františka Majerová, Anna Kučerová, Renáta Majerová. O milú obsluhu
v kultúrnom dome pre protifašistických
bojovníkov z Banskej Bystrice sa postarali
Ľudmila Fúdorová a Nórika Sedliaková.
Guláš pripravili: Peter Kán, Zuzana Kánová, Paľko Vrábel s priateľkou, Mirko
Majer, Rasťo Majer a poľovníci zo združenia Torysa. Program a jeho realizácia:
Scenár a réžia: Danka Lichá, Moderátor:
Ivo Hlaváček - veľmi pekne ďakujem za
príjemný hlas a profesionálny prístup. Hry
pre deti a mládež: Nafukovací hrad,
streľba z laserových zbraní, maľovanie na
tvár, veľký záujem bol aj o ukážky Dobrovoľného hasičského zboru Lučatín, za

čo ďakujeme Peťovi Hraškovi, Michalovi
Sedliakovi a kolektívu. Vystúpenie detí zo
ZŠ a MŠ v Lučatíne, ktoré nacvičili riaditeľka MŠ a ZŠ a pedagogický personál.
Folklórny program: recitácia a Lučatínska hymna v podaní našich dôchodcov
z klubu Lúčina pod vedením Zorky Senkovej a s hudobným sprievodom Daniela
Potančoka z Ľubietovej. Po speve spestrili

program tančekom pod vedením profesionála Jána Pivolusku. Vynikajúce bolo aj
vystúpenie folklórneho súboru Podpolanec, ktoré roztancovalo aj mladé a staršie
nôžky divákov. Na záver sme návštevníkom ponúkli vystúpenie skupiny EXELENT z B. Bystrice, ktorá zahrala do tanca, aj na počúvanie.
Danka Lichá
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Zo života klubu seniorov „Lúčina“

Spevokol z Lúčiny na oslavách obce
V nedeľu 28. augusta sa objekt
športového ihriska v Lučatíne zmenil
na pestré, veselé a farebné miesto, plné
detí a ľudí rôzneho veku. Spevokol
z klubu Lúčina sa na tento deň
pripravoval pár dní pred oslavou na čele
s naším harmonikárom Dankom.

Obeta speváckeho tréningu a neskôr
skúška „na ostro“ priniesli ovocie, ktorému
sme sa potešili pri vystúpení. Pesničky nám
„sedeli“ a pozvaný hosť Janko Pivoluska
tiež, keď pridal svoj prídavok a potom ako
duo s Jankom Uhríkom veselú ľudovku.
Na koniec ako vždy sme si zaspievali
lučatínsku hymnu. A tak s dobrým vedomím
sme opúšťali pódium v našich nových
lučatínskych erbových tričkách, ktoré mali
naozaj úspech. Prijali sme pohostenie v podobe gulášu, pohovorili sme si s Ivanom Hlaváčkom, moderátorom celého programu osláv.
Dobrá nálada nás neopustila do večerných hodín, kým nezahrala diskotéková hudba a my starší sme pomaly opúšťali tento priestor.

Stretnutie pri guláši

Sobota 16. júla 2016 (pre nás pamätný deň) sa
stala ochutnávkou seniorského guľášu. MAMY
VARIA LEPŠIE - bol slogan nášho výboru na čele
so šéfkuchárom Jankom Uhríkom.

O 10. hod. bolo všetko nachystané a šup s tým do kotla dusiť,
smažiť, miešať a ochutnávať. Medzi časom sme pripravili gulášovú
tabuľu a už nám začali prichádzať prví „koštovníci“. Raz-dva bol
zaplnený prístrešok na ihrisku TJ a mohol sa podávať chutný guláš.
Pokiaľ sa pripravovala káva, sladkostí od našich senioriek, a niečo
aj od jubilantov nášho klubu, zaznel Kutinou spev našich členov.
Po príhovore predsedníčky klubu Zorky Senkovej nastala diskusia,
výmena skúseností, návrhy a plány okolo osláv našej obce a aj na
september. Kým sa nepojedli všetky donesené dobroty od členiek
klubu a naše klubovské pohostenie rozliehal sa spev a hlasy seniorov do večerných hodín. Pri odchode vládla spokojnosť a pohoda.
Rozchádzali sme sa s úsmevom a slovami: „Dovidenia zasa...!“

Jesenná
opekačka
Leto sa skončilo a jeseň začala naberať svoje krásne farby. Klub seniorov sa rozhodol s
letom sa rozlúčiť tradičnou opekačkou. V
utorok 20. septembra o 13. hod. v sypáku pod
Brdom sa začali ozývať hlasy našich členov.
Bola to akcia spojená aj s malou túrou, lebo
časť sypáka vzdialená od dediny má trochu
ťažší prístup, ale aj naši „paličkári“ to ohromne zvládli. Oheň pod grilom bol už patrične

Kalište aj za našej účasti
Kalište sa stalo symbolom slovenských obcí, ktoré boli
čiastočne alebo úplne vypálené v rokoch 1945-46. Na
Kališti 18. marca 1945 sa po vojne už život neobnovil.
Tohto roku 20. augusta bol ďalším stretnutím generácií na
mieste, ktorého sa zúčastnili aj naši seniori z klubu Lúčina.
Znovu sme sa postretávali so známymi z minulých rokov, posedeli na hodnotnom programe, na ekumenických službách
pri Pamätníku obetiam. Neskôr pri guľáši s harmonikou a v
spomienkach starších bývalých vojakov, zaujímavé expozície
z okolitých dedín z tohto obdobia.
Texty na tabuliach Náučného chodníka sa venujú témam
života na Kališti, ako žili, čo pestovali a sú rozmiestnené na
území bývalej obce. Naši členovia klubu sa vracali domov
s pekným zážitkom zo stretnutí a zaujímavého poučného strávenia pekného slnečného dňa.

pripravený na špekáčiky, slaninku, cibuľu.
Prekvapením bolo podávanie
grilovaných
plnených šampiňonov
ako delikatesy, dokonca hrianky chlebíka a
zemiaky. Po prípitku
nastalo veselo, a keď
prišiel náš harmonikár Danko, bolo ešte
veselšie. Pokiaľ sme
neskonzumovali všetko
opekané a donesené sladké a slané od našich
členov, a sem-tam aj nejaké vínko, dokonca
pribudol aj tanec a za sprievodu harmoniky
sme zakončili našu opekačku. Výbor poupratoval okolie, muži zasa oheň, aby sme mohli
spokojne odísť do svojich domovov. A tak naša
rozlúčka s letom dopadla na spokojnosť našich
seniorov, ktorí odchádzali v hojnom počte 30
s poďakovaním celému nášmu výboru.

Poďakovanie

Lučatínsky klub seniorov
a najmä jeho spevácka zložka
sa srdečne a úprimne chce
poďakovať rodine Fránekovej
z Kysúc za finančný dar.
Skláňame sa pred dobrotou srdca.
l Srdečne ďakujeme aj
majiteľovi „Grajciara“ Radkovi
za reprezentačný dar, ktorý nám
urobil veľkú radosť.
l

Mám sen

Mám sen, skromný sen, kde slávici
spievajú hymnu pokoja, kde hory
Slovenska ma nehou opoja.
Mám sen!
Iba maličký skromný sen. O tom, že
vážiť si všetci začneme to, čo krajina
naša dáva nám každý deň a hlavne nech je u nás stále mier.
Zorka Senková,
predsedníčka klubu Lúčina
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Vďaka zanieteným sa v Lučatíne podarilo zachovať škôlku a školu

Aktivity iniciatívnych rodičov

Na úvod by som za všetkých rodičov,
ktorí sa zapojili do iniciatívy
o zachovanie a zveľadenie Materskej
a Základnej školy v Lučatíne (MŠ/
ZŠ), chcela vyjadriť poďakovanie
starostovi obce a všetkým poslancom
za podporu o zachovanie dvoch
našich školských inštitúcií.

Na spoločnom stretnutí v máji tohto
roku sme prisľúbili našu aktivitu pri zveľaďovaní MŠ a ZŠ. Ani sme vtedy nedúfali,
koľko sa nám podarí spoločne vyzbierať
financií a koľko prekvapení sa nám do začiatku tohto školského roku podarí
pre naše deti pripraviť. Vďaka
Marekovi Vojníkovi sme
mali možnosť charitatívne
ponúkať pochutiny a výrobky našich detí na skvelej Lučatínskej 11. Vďaka
poslankyne Dane Lichej na
oslavách Dňa obce sme sa
taktiež prezentovali výrobkami
našich detí a ich pedagógov, a samozrejme, aj predstaveniami našich skvelých detičiek. Za vypožičanie vybavenia vyjadrujeme vďaku Radovi Riečanovi z penziónu
Grajciar a Rudolfovi Dvorskému.
Počas leta rodičia nielen prázdninovali,
ale aj veľmi usilovne pracovali na vynovení triedy našich školákov.
Vďaka vyzbieraným financiám z predaja výrobkov a najmä vďaka sponzorom,
ktorých oslovili Alexandra a Richard Pravotiakovci, Janka a Aleš Hudecovci, sa podarilo kompletne vynoviť našim školákom
triedu. Maminky Blanka Luptáková, Janka
Hudecová a Alexandra Pravotiaková vymaľovali celú triedu s pomocou Martiny

Majerovej, Vlada Sauka a Eriky Kováčikovej.
Novú podlahu skladali Martin Lupták
spolu s Rudolfom Dvorským a Aleš Hudec, Róbert Otiepka, Vlado Sauka. Nový
nábytok: narezanie Miroslava Polonyová a
skladanie Martin Lupták, Aleš Hudec.
Nakoniec prišli nové vytúžené lavice
pre pohodlné a najmä zdravé sedenie našich školákov. Veríme, že naše aktivity
spoluobčanov tešia a pevne dúfame, že nás
budete i naďalej podporovať. Na školskom
dvore i v budove nás čaká ešte veľmi veľa
práce, no spoločne to určite dokážeme!

Veľmi pekne ďakujeme tiež našim sponzorom, ktorí pomohli a ešte pomôžu pri
zveľadení triedy.

Naša najbližšia veľká akcia bude LUČATÍNSKY JESENNÝ DEŇ - sobota 22.
október 2016, tešíme sa na vás.
Braňa Bobáková,
Janka Hudecová
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Známy nemecký pedagóg
a priekopník predškolskej pedagogiky
Fridrich Frobel sa vyjadril o deťoch:
„Deti sú ako kvetiny, rozmanité
a potrebujú starostlivosť, každé
je krásne samo o sebe, ale skvelé
v spoločnosti rovesníkov“.
Aj my, pedagógovia, sa prikláňame
v našej práci jeho krásnej myšlienke.
Každý rok pripravujeme triedu, tešíme sa na
škôlkarov, ktorí nastupujú po prázdninách
do materskej školy. Ako my dospeláci
potrebujeme spoločne komunikovať,
tak i deti potrebujú spoločnosť svojich
kamarátov.
Cez letné prázdniny sa realizovali
v našej materskej škole (MŠ) maliarske
práce v spolupráci s našim zriaďovateľom
Obecným úradom Lučatín a Ivanom Kulikom a jeho pomocníkmi. Podarilo sa
nám vymaľovať triedu, ktorá bola
z hľadiska hygienických požiadaviek prioritou pre naše deti. Týmto
sa chceme poďakovať za úspešnú
realizáciu. Ďakujeme za pomoc i R. Riečanovi a starostovi obce Mariánovi Píšimu. Za prípravu triedy na maľovanie
a pomoc pri upratovaní patrí zvlášť veľká
vďaka rodine Švarcovej, rodine Matúška
Vereša i Janke Štubniakovej. Ďakujeme za
spoluprácu celému kolektívu MŠ i pri realizovaní rôznych aktivít počas školského
roka. Maliarske práce budú ešte pokračo-

5.

„Deti sú ako
kvetiny...“

vať, hľadáme sponzorov,
ktorí by nám mohli poskytnúť
materiál, farby. Potrebné je vymaľovať
umyváreň pre deti, jedáleň a spoločnú
presklenú chodbu. Za akúkoľvek sponzorskú pomoc budeme povďační.

Prázdniny utiekli ako voda a ako každoročne sme sa stretli spoločne na oslavách
„Dňa obce“. Deti v krojoch vystúpili s programom, ktorý nám pomáhali docvičiť rodi-

čia detí, keďže prebiehali letné prázdniny.
Škôlkári nadšene spievali ľudové piesne,
chlapci Mirko a Marianko Kováč zarecitovali básničku, ktorej je autorom Július
Kasa. MŠ chce úprimne poďakovať za
spoluprácu našim rodičom detí.
Nedá sa nám nespomenúť spolupráca so
základnou školou, ktorá na konci školského roku zorganizovala školu v prírode, na
ktorú sa tešili aj naše dve škôlkárky Viktorka Hudecová a Katka Riečanová. Od
septembra do základnej školy nastúpili dve
deti, ktoré navštevovali MŠ a to Viktorka
Hudecová a Mirko Kováč.
V novom šk. r. 2016/2017 sme radi vyššiemu počtu detí oproti predchádzajúcemu.
Našu MŠ navštevujú okrem detí z Lučatína
i deti z Ľubietovej. Novým detičkám prajeme dobrú adaptáciu a tým deťom, ktoré už
do MŠ chodili, veľa krásnych zážitkov.
Materská škola,
Lučatín

Rodičia žiakov MŠ a ZŠ Lučatín, Materská a Základná škola Lučatín a
obec Lučatín Vás srdečne pozývajú na

LUCATÍNSKY JESENNÝ DEN
PROGRAM: vyrezávanie tekvíc a ich vystavenie pred obecným úradom ◌ lampiónový sprievod spojený s prispievaním
finančných darov „šenk“ ◌ prehliadka hasičského auta, obecného traktora a historických motoriek ◌maľovanie deťmi
na tvár dospelých ◌ šenk - finančná zbierka pre deti MŠ a ZŠ ◌ predaj vareného vína a rôznych pochutín pripravených
rodičmi žiakov ZŠ a MŠ ◌ predaj výtvarných diel detí ZŠ a MŠ ◌ predaj dušičkových ikebán a chryzantém ◌ predaj

lampiónov ◌ aukcia „mačiek vo vreci“ ◌výťažok z predaja je určený pre zveľadenie MŠ a ZŠ Lučatín.

sobota 22. október 2016
začiatok od 15:30hod
areál školy Lučatín
Vyrezávanie tekvíc: dieťa musí byť pod dohľadom rodiča! Potrebné si doniesť tekvicu a pomôcky na
rezanie a dlabanie tekvice. Vyrezané tekvice sa uložia k jesennej výzdobe na zelenú plochu pred obecný úrad.
Na sprievod je potrebné si doniesť bezpečný lampión alebo je možnosť zakúpiť si ho. Sprievod sa začne cca o 17:45hod. Trasa bude viesť od
základnej školy po železničnú stanicu a späť. Deti v sprievode budú mať so sebou „šenk“, do ktorého im môžete prispieť aj na ich trase obcou.

V prípade, že vlastníte tekvice a radi by ste ich poskytli deťom na vyzdobenie obce prosíme Vás doniesť ich do MŠ Lučatín.

Tešíme sa na Vás!

6.

30. september 2016

LUČATÍNSKE ZVESTI

VOĽNÝ ČAS

Turistickými chodníkmi mimo lučatínskeho chotára

V okolí Terchovej, v kraji Juraja Jánošíka

V kraji Juraja Jánošíka, v pohorí Malej
Fatry, v okolí Terchovej, usporiadal náš turistický oddiel túru v nedeľu 19. júna 2016.
Pod tamojším monumentálnym pamätníkom tohto slávneho rodáka sa stretlo našich
13 turistov. Socha ľudového hrdinu a zbojníka Juraja Jánošíka meria sedem a pol metra a je vyrobená z oceľového (nerezového)
plechu. Tu sme sa rozdelili na dve skupiny.
Prvá skupina si pozrela prírodné zákutia
v doline Vrátna. Druhá skupina sa vydala
za hlavným cieľom - dolina Obšívanka.

Od pamätníka sme prešli pár ulíc v Terchovej, až sme sa dostali k Oravcovému
rázcestiu. Od rázcestia sme išli lúkou s výhľadmi na Terchovú i novú rozhľadňu nad
dedinou. Z druhej strany sa nám začali ukazovať skalné úkazy Tiesňav a Obšívanky.
Asi za pol hodiny sme sa dostali pod prvé
skalné veže a ihly - k ústiu doliny Obšívanka. Podmanivá skalnatá dolina ukázala
svoje čaro. Najskôr popri potoku, potom
sme už šľapali iba vyššie a vyššie. Prišli
sme k prvým vyhliadkam na špicaté skalné
veže. Dostali sme sa pomocou oceľových
lán a stupačiek ešte ku krajším výhľadom.
Niekedy cez les, niekedy popod skalné bralá, niekedy ponad priepasť (tu sme museli

použiť obidve ruky). Keď sme už čakali
vrchol, zrazu dole a znovu cez les hore. Až
sme sa dostali k rázcestiu Malé Nocľahy.
Po prudkom stúpaní nás čakalo prudké klesanie. Po krátkom oddychu sme sa vybrali
cez skalné bralá po kovovom rebríku dole,
popri ďalších vežiach k vyhliadkam z druhej strany. Otvoril sa nám krásny výhľad na
Vrátnu dolinu a okolité kopce. Pozreli sme
si najznámejšie skalné útvary Mních, Ťavu,
Krokodíla, Jánošíkovú posteľ, Päť furmanov či Organy. Objavili sme jaskyňu v skalách, kde by sa dalo v prípade zlého počasia
aj prespať. Ďalej sme išli stále prudko dole,
cez horu a pomedzi skaly, s výhľadmi na
Veľký Rozsutec, Skalné okno a nové skalné ihly. Zbojníckym chodníkom, popod
mohutné bralá s očarujúcimi výhľadmi na
dolinu Vrátna, sme klesali nižšie a nižšie...
Posledné reťaze a skalné schodíky nás
doviedli na dno Vrátnej doliny - k Tiesňavám. Prešli sme kaňonom Tiesňav, popri
potoku Varínka s viacerými kaskádami
a vodopádmi. Po asfaltovej ceste sme sa
dostali do Terchovej. Rozhodli sme sa pozrieť si ďalšiu zaujímavosť v Kostole sv.
Cyrila a Metoda - celodrevený pohyblivý

betlehem. Betlehem je rozdelený na dve
časti. Prvá predstavuje starú Terchovú s ľudovými remeslami a charakteristickým koloritom, druhá časť zobrazuje novozákonné biblické príbehy. Po krátkom pokochaní
tohto diela sme sa vrátili pod sochu Juraja
Jánošíka, konca našej túry
Miňo Kováč
l V sobotu 27. augusta t. r. pri príležitosti
osláv 71. výročia Slovenského národného
povstania zavítali do Lučatína zástupcovia
miestnych organizácii Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov obcí Banskobystrického okresu.
Položením venca na budove obecného
úradu si uctili pamiatku padlých
spoluobčanov v boji za našu
slobodu. Delegáciu prijal starosta obce Marián
Píši, ako aj predseda
Miestnej organizácie
SZPB Štefan Dubovický. Stretnutuie pokračovalo spoločenským posedením v sále
kultúrneho domu.
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Mariášový turnaj prilákal k nám hráčov z celého Slovenska

Víťazom Ján Takáč z Varína
Lučatínsky mariášový klub (LMK)
usporiadal v sobou 17. septembra
t. r. už XXII. ročník turnaja
v športovom mariáši, ktorý je
zaradený v kalendári celoslovenských
turnajov a patrí medzi najstaršie na
Slovensku. V sále kultúrneho domu
podujatie slávnostne otvoril starosta
obce Marián Píši.

Turnaja sa zúčastnilo takmer 50 hráčov
z vyše 20 mariášových klubov, napr. z Bratislavy, Martina, Brezna, Levíc, N. Bane,
Zvolena, D. Lopašova, Krupiny, Hliníka
nad Hronom, Č. Balogu, Žiaru nad Hronom.
Víťazom turnaja sa stal Ján Takáč z Varína,
pred Jozefom Kazárom z Martina a Jánom
Kubušom z B. Bystrice. Víťazi si okrem
hlavných cien odniesli aj monografiu - Lučatín v premenách času, ktoré venoval obecný úrad.
O úspešný priebeh a vytvorenie zdra-

l Zprava: Riaditeľ podujatia Ján Šutka (LMK), víťaz turnaja Ján Takáč z a hlavný rozhodca
turnaja, prezident Turčianskeho mariášového klubu Jozef Kazár.

vej športovej atmosféry sa pričinili okrem
členov LMK predovšetkým Ing. Miroslav Majer, počítačový expert Ivan Babiak
z Banskej Bystrice, ďalej Miroslav Majer,
ktorý spolu s Jozefom Hlinkom pripravili
pre účastníkov vynikajúci guláš, zásluha pa-

Zo života stolných tenistov

Sme na prahu novej sezóny
Prvý októbrový víkend sa naplno
rozbehne ďalší ročník majstrovských
stolnotenisových súťaží. Oproti
minulej sezóne dôjde k jednej
dosť podstatnej zmene, ktorá sa
dotýka nášho „A“ mužstva. Krajský
zväz stolného tenisu, ako riadiaci
orgán všetkých súťaží, sa rozhodol
vytvoriť novú súťaž pre najlepšie
kluby z jednotlivých okresov
Banskobystrického kraja.

Keďže sme sa vlani v konečnom poradí umiestnili do štvrtého
miesta, dostali sme ponuku zahrať
si túto vyššiu súťaž spolu s najlepšími klubmi zo zvolenského, rimavsko-sobotského a žiarskeho okresu. Náš región B.
Bystrica + Brezno (BB + BR) budú okrem
nášho mužstva reprezentovať aj Podkonice
„A“ spolu s Predajnou „A“.
Trochu sme aj váhali, či máme túto ponuku od krajského zväzu prijať, nakoľko
ide o súťaž plnú kvalitných hráčov, ktorí sa
venujú stolnému tenisu dlhodobo na veľmi
vysokej úrovni. Zároveň pribudne i cestovanie na dlhšie vzdialenosti, ale nakoniec, po
vhodnom doplnení kádra, sme sa rozhodli,
že nemáme čo stratiť a ideme do toho. Totiž takáto možnosť zahrať si krajskú súťaž
sa už viac nemusí zopakovať a skúsenosti,
ktoré v nej naberú najmä mladí hráči budú
na nezaplatenie.
V Malachova sa 26. augusta 2016 uskutočnila predsezónna schôdza vedúcich
mužstiev regiónu BB + BR, na ktorej sa

vyhodnocovali výsledky z minulej sezóny
a zároveň sa určovali pravidlá, ako bude
fungovať systém súťaží v nasledujúcej sezóne. Po odídení troch mužstiev (Lučatín
„A“, Predajná „A“, Podkonice „A“) do
vyššej súťaže, ktorá sa v tejto sezóne bude
volať 4. liga, sa vedúci družstiev dohodli na
hracom systéme 5. a 6. ligy. Bývalá 4. liga
sa bude volať 5. liga a bývalá 5. liga sa bude
volať 6. liga. V obidvoch bude hrať
v tejto sezóne 12 mužstiev.
Naše „B“ mužstvo bude pôsobiť v 5. lige, kde bude mať
naozaj zdatných súperov, pri
ktorých budú môcť hráči ukázať
svoje kvality a stolnotenisové umenie. „C“ družstvo Lučatína bude hrať 6.
ligu a keďže zaň, tak isto ako za „B“ mužstvo, môže nastupovať väčší počet hráčov
ako vlani, očakávame zdravú konkurenciu
v oboch mužstvách, väčšie nasadenie, vôľu
po víťazstve a hlad po dobrých výsledkoch.
Všetky tri naše mužstvá budú hrávať svoje
domáce zápasy v sobotu, hracie časy spresníme podľa dohody. Veľmi radi by sme
na našich zápasoch privítali aj fanúšikov
a sympatizantov z radov obyvateľov našej
obce.V tomto ročníku máte naozaj možnosť
vidieť špičkový stolný tenis nielen v podaní
„A“ mužstva a jeho súperov, ale aj v prípade hráčov „B“ a „C“ družstiev.
Všetkým fanúšikom môžeme za všetky tri
družstvá sľúbiť, že do svojej hry dáme celé
svoje umenie, srdce a bojovnosť. A v rámci
fair-play sa pobijeme v každom zápase o čo
najlepší výsledok.
Peter Kán

trí aj obsluhe - J. Kováčovej, J. Šutkovej a
Z. Kánovej. Mariášistom vyšlo v ústrety aj
miestne Pohostinstvo. LMK už tradične zisk
z turnaja venuje miestnej ZŠ a MŠ, knižnici,
stolným tenistom a ako sponzor prispeje na
Lučatínsky ples.
LMK

Lučatínu pomohli
pokutové kopy
Napriek nie radostnej situácie vo Futbalovom klube
Mladosť Lučatín, keď sa napriek vynaloženému úsiliu v súťaži ročníka
2015/16 nepodarilo mužstvu zachovať
sa v I. A triede. Vedenie klubu uskutočnilo tradičný futbalový turnaj „Memoriál Ing. Miroslava Chovana“.
Podľa slov predsedu FK Petra Loučku: „Futbalový turnaj, v poradí už jeho
26. ročník, sme zorganizovali v rámci
prípravy na novú sezónu. Sme radi, že
pozvanie prijali naši kolegovia z Hiadľa, Šalkovej a Nemeckej.“
V sobotu 9. júla t. r. sa tak na futbalovom ihrisku v Lučatíne začalo
zápoliť už od rána. Nakoniec vo finále
sa stretli mužstvá Lučatína a Hiadľa.
Keďže zápas týchto dvoch dlhoročných
rivalov sa skončil nerozhodne, 3:3 v
riadnom hracom čase, prišli na rad
pokutové kopy. Pevnejšie nervy a lepšiu mušku mali domáci - a Lučatín si
pripísal víťazstvo turnaja pre rok 2016.
O hladký priebeh športového-spoločenského diania sa postaral Ján Sedliak a organizačný tím klubu. Pod úspech
sobotňajšej akcie sa však podpísali aj
dievčatá „pri šenku“ a už neodmysliteľní chlapci „pri kotloch“, z ktorých
vzišiel neopakovateľne vynikajúci lučatínsky guláš.Naše mužstvo sa v rámci
ďalšej prípravy zúčastnilo i na turnaji v
Hiadli a v Ľubietovej, ktorý aj vyhrali.
LZ
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Futbal je v nedeľu jediná kultúra v našej obci

Usilujeme späť o návrat do vyššej súťaže
Po určitej odmlke vás chcem
opätovne informovať, čo nového         
vo Futbalovom klube Lučatín.
V prvom rade chcem zhodnotiť
futbalovú sezónu 2015/2016. Sezóna,
ktorá pre náš klub nedopadla
dobre. So ziskom iba 16 bodov                             
a so skóre 35:84 sme skončili na
predposlednom 13. mieste, čo pre
naše mužstvo znamenalo zostúpenie
do ll. A triedy...
Dôvody tohto neúspechu vidíme v tom,
že sa nám nepodarilo dostatočne posilniť
mužstvo kvalitnými hráčmi. Druhý dôvod
bol problém s dodržiavaním disciplíny na
ihrisku počas zápasov, ako napr. rečnenie
s rozhodcom a nezmyselné fauly v strede
ihriska. Osem červených a 54 žltých ka-

riet je toho dôkaz. V prepočte na financie,
klub to stálo 360,- eur. Po ukončení sezóny, sme si kládli otázku, či má zmysel
pokračovať vo futbale v Lučatíne. Hráči
jednomyseľne odsúhlasili, že chcú pokračovať.
Do mužstva sa nám podarilo včleniť
štyroch dorastencov z Medzibrodu, ktorí
prišli k nám na hosťovanie. Chceme, aby
spolupráca s nimi pokračovala aj v budúcnosti. Súťaž v II. A triede sa začala
7. augusta 2016 a po odohraní 8 kôl sme
skončili s bilanciou 6 víťazstiev, jedna remíza a jedna prehra. Chlapcov znovu začal baviť futbal a čím ďalej, tým častejšie
sa šíria reči, že chcú postúpiť naspäť do
l. triedy. Bohužiaľ, nezlepšilo sa správanie sa niektorých hráčov na ihrisku, kde
prevláda debata s rozhodcami a pribudli

nám už dve červené karty. Pokuty za tieto
karty si budú hráči hradiť sami.
Hráči musia zmeniť aj prístup k jednotlivým zápasom, aby to nevyzeralo tak,
ako pred zápasom na Králikoch, kde sme
v konečnom dôsledku utŕžili debakel 7:1.
Keď sa odstránia tieto nedostatky a vrátia
sa hráči ako D. Selecký, môžeme myslieť
na návrat do vyššej súťaže.   
Na margo vyjadrenia niektorých spoluobčanov, že  futbal v obci treba zrušiť,
chcel by som vyjadriť svoj názor: Futbal
je v nedeľu jediná kultúra v obci, čo mi
potvrdili aj jeho fanúšikovia. A netreba zabudnúť ani na to, že o priestory
športového areálu sa treba aj starať
(napr. kosiť). Budete vy - kosiť?
Peter Loučka,
predseda FK Lučatín

Ján Šutka: Tak začínali (roky 1994/95)

Blýska sa na lepšie časy
V rebríčku FIFA bolo Slovensko
v roku 1994 na 43. mieste a za nimi
Česko. Začínala sa kvalifikácia na
ME 1998. Slovensko bolo zaradené
do prvej skupiny s Francúzskom,
Rumunskom, Poľskom, Izraelom
a Azerbajdžanom.

Futbalisti Mladosť Lučatín po veľmi
nevydarenej sezóne 1993/94, keď skončili
v najnižšej okresnej súťaži na poslednom
mieste a po niekoľkých búrlivých schôdzach členov FO, začali novú sezónu
s odhodlaním napraviť zlú reputáciu.
Na spoločnom zasadnutí poslancov
obecného úradu a funkcionárov TJ Mladosť predseda Vojtech Cích informoval,
že z predaja autobusu v hodnote 8 500,korún boli zaplatené pokuty futbalistov
a kúpené nové dresy. V pokladni ostalo
5 000,- Sk.
Tréner Jozef Turčan s vedúcim mužstva Igorom Šišiakom začali budovať
nový perspektívny káder zložený z
našich bývalých úspešných žiakov a
dorastencov. Záujem potvrdili - Peter
Ambróz, Ivan Hruška, Miroslav Majer,
Jozef Hlinka, Patrik Fraňo, Miroslav
Hruška, Rastislav Majer, Miroslav Turčan, Juraj Senko, Martin Barta a Ľubomír
Hruška.
Veľkou posilou bol Ivan Slušniak

l Futbalové mužstvo Mladosť Lučatín 1994/95. V tabuľke IV. triedy z ôsmich mužstiev Lučatín obsadil VI. miesto. Na Strelníkoch Lučatín prehral tesne 1:0, keď za domácich nastúpil
náš bývalý hráč Ján Uhrík. V zápase na Starých Horách strelil Rastislav Majer náš 500-tý
gól v súťažiach od založenia FO. V piatom ročníku turnaja „Memoriál Miroslava Chovana“ súperili len žiacke mužstvá. Víťazom sa stali chlapci z Medzibrodu pred našimi chlapcami, Slovenskou Ľupčou a Hiadľom. Tí spolu so žiakmi z Podkoníc mali za sebou úspešný
rok v športovej triede pri ZŠ v Slovenskej Ľupči. Stali sa majstrami okresu, pred Brusnom a
Banskou Bystricou.

a brankár René Virág. Do mužstva dobre zapadli aj hráči zo Slovenskej Ľupče
a nestratili sa ani naši najmladší - Marek
Matyáš, Michal Chovan, Martin Kučera
a Ján Chovan.
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Bodka na záver
O našich futbalistoch
V minulej sezóne naši futbalisti ako
hrali, tak dopadli, a zo súťaže 1. A
triedy do najnižšej II. triedy vypadli.
Začali ste dobre, len tak ďalej, chlapci
naši milí,aby ste sa medzi lepších opäť
navrátili!
Julo Kasa

II. kapitola
1. časť
V Lučatínskych zvestiach (LZ) sme
na pokračovanie uverejňovali „Kroniku obce Lučatín“. Išlo o dielo, pod ktoré sa podpísal vtedajší obecný kronikár
Zdenko Filip (1931 -2016). V aktívnych
rokoch jeho pôsobenia čerpal z rôznych
dostupných historických materiálov,
vychádzal z rozprávania najstarších
občanov dediny, a tak jeho zásluhou sa
odkryla a zachovala podstatná časť najstarších dejín našej obce.
V roku 2010 Zdenko Filip skončil s aktívnou činnosťou v tvorbe obecnej kroniky. Na požiadanie vtedajšieho starostu
obce Mariána Píšiho v jej zostavovaní
ako aj v písaní pokračovala Elena Majerová.
Dnešným číslom LZ začíname 1. časťou na pokračovanie uverejňovať novodobú II. kapitolu Kroniky obce Lučatín,
ako ju zachytila kronikárka Elena Majerová.
Životopis kronikárky
Volám sa Elena Majerová, narodila
som sa 31. augusta 1951 v Lučatíne. Základnú školu som absolvovala v Lučatíne
a v Slovenskej Ľupči, po jej skončení som
pokračovala v štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Brezne. Túto som
ukončila maturitou a v roku 1970 som nastúpila do zamestnania do Výskumného
ústavu kovopriemyslu Prešov, pobočka
Banská Bystrica, ako kreslička. Neskôr po
delimitáciách sa názov podniku zmenil na
Elektroprojekt, Banská Bystrica, v ktorom
som pracovala do roku 1990 ako samostatná projektantka. V tej istej funkcii som do
roku 1992 pôsobila aj vo firme KOSIMPEX, Banská Bystrica. Od tohto roku som
bola SZČO.
Keďže už dlhšiu dobu som do obecnej
kroniky zapisovala text, ktorý zostavoval
kronikár Zdenko Filip, mala som predstavu o tom, čo všetko sa má do obecnej
kroniky zapisovať a preto som súhlasila
s pokračovaním nielen písania, ale aj zostavovania. Pán Filip skončil s tvorbou
kroniky rokom 1950, takže ďalšie pokračovanie sa začína rokom 1951. Nakoľko
v obecnom archíve som žiadne záznamy
z tohto obdobia nenašla, rozhodla som sa
hľadať zdroje inde. Bola to predovšetkým
Školská kronika, Kronika z materskej školy
a Pamätnica Emila Šefranku. Navštívila
som aj Štátny archív v Banskej Bystrici,
prebrala som niekoľko škatúľ, ale ani tu
som veľa informácií nezískala nakoľko

tu uložené dokumenty boli len všeobecné,
pokyny z nadriadených orgánov, všelijaké
hlásenia, prípadne povolenia, preto z tohto
zdroja je informácií len zopár. Našla som
aj niekoľko zápisníc zo zasadnutí pléna
MNV v Lučatíne a z tých som povyberala
také zápisy, ktoré sa mi zdali zaujímavé
a ktoré hovorili čo-to o dianí v obci. Keďže pán Filip pri tvorbe starej časti kroniky
zapisoval aj súčasné dianie v obci, tieto
zápisy som s jeho dovolením použila aj na
tvorbu novodobej časti.
Rok 1951
Z kroniky, ktorú som si zapožičala z
materskej školy som sa dozvedela, že
UŠO výnosom zo dňa 31.12.1946, číslo
22804/46-A-I/2 zriadilo v budove štátnej
ľudovej školy Štátnu detskú opatrovňu
s platnosťou od 1.12.1946. Opatrovňa bola
zriadená s osobitnou správou v jednom
oddelení. Ako prvá nastúpila 17.3.1947
Alžbeta Brezanská, výpomocná detská
opatrovateľka - zapísaných bolo 39 detí.
Dňa 1.9.1947 nastúpila službu v Štátnej
detskej opatrovni Elena Čajová, bývalá detská opatrovateľka Št. detskej opatrovne v Ulmanke. Zapísaných 36 detí,
do Vianoc ešte 5 detí, v marci 1948 pribudli ďalšie 2 deti - teda celkový počet
43 žiakov. V priebehu roka 1948 dostali
stoly, skrine, police na jedlo, vešiaky, 30
stoličiek malých a dve veľké. Školský
rok 1949/1950 bolo zapísaných 30 detí už pod názvom Materská škola, učiteľka
Adela Messerschmidtová z Ľubietovej - vo
februári 1950 prevzalo patronát Jednotné
roľnícke družstvo (JRD).
V tomto období bola z vyšších orgánov

nariadená socializácia dediny. Stále trval
lístkový systém, do konca roku 1951 aj na
vianočné cukrovinky - prídel pre deti do 20
rokov a tehotné ženy 250 gramov. Boli aj
šatenky a mydlenky. Vykonávali sa súpisy
hospodárskych zvierat, z ktorých sa potom
vyratúvali kontingenty. Na zasadnu-            
tiach pléna Miestneho národného výboru
(MNV) sa schvaľovali plány úloh po jednotlivých štvrťrokoch - napr. príprava ľudí
na vstup do JRD, zlepšenie životnej úrovne
zlepšením zásobovania.
Zo zápisnice zasadnutia pléna MNV
v Lučatíne konaného 8. januára 1951 predseda MNV Ondrej Saniga, prítomní
členovia pléna MNV - Jozef Kováč, Peter
Uhrík, Mária Boboková, Eduard Kubiš,
Melánia Šutková, Jozef Dvorský, Pavel
Filip, Jozef Muránsky, Ján Gregor, Ondrej
Gregor, obvodový tajomník - Juraj Haring,
zapisovateľ - Anna Hrudkay. Plénum MNV
tvorilo 15 členov, ešte Rudolf Kramla,
Metod Svetlík, Šimon Chaban, Emil
Konder, Jozef Turčan, Ondrej Chaban.
(Poznámka kronikárky: tu nesúhlasí počet,
ale odpísala som to zo zápisnice v tejto podobe.)
Úradné hodiny boli stanovené pre
verejnosť takto: predseda - každý druhý
deň dopoludnia dve hodiny od 10. do 12.
hod., podpredseda každý druhý deň odpoludnia od 17. do 18. hod.
8. marca - na zasadnutí pléna MNV bol
za nového predsedu MNV zvolený Emil
Šutka, na ďalšom konanom 5. mája ako
členovia pléna sú zapísaní – Ivan Bobák,
Emil Gregor, Michal Svetlík, Pavel Filip,
Jozef Filip, Ondrej Šišiak, Ján Filadelfi,
Mária Šefranková, Jaroslav Petrus, Me-

l Výstavba nového betónového mosta ponad železničnú trať a Hron Pred Ľubietovou v roku 1954.

tod Svetlík a Jozef Muránsky. Na tomto
zasadnutí bol určený poplatok za sálu
vd. Oravcovej na 200,- Kčs a vyhlasovanie správ v obecnom rozhlase. Ďalšie
zasadnutie sa konalo 19. mája - boli na
ňom zvolené miestne komisie: 1. Pôdohospodárska komisia, 2. Bezpečnostná
komisia, 3. Vyživovacia, zdravotná a bytová komisia, 4. Technická komisia. Ďalej
dáva poľovný revír do prenájmu poľovnému klubu a schválilo pôdohospodársky
útulok - vedúca Alica Bukvajová, kuchárka Anna Bažantová, pestúnka Anna Barteková. Začala sa regulácia potoka Kutina - obyvatelia žiadajú zavolať firmu na
určenie toku, aby nemuseli búrať hospodárske budovy a rokovalo sa aj o stavbe
mosta cez rieku Hron.
4. októbra - zaoberalo sa aj určením
osevného plánu na jeseň 1951, postavením práčovne, do školy treba nové pece,
ako aj zriadením miestnosti pre výsek
mäsa.
18. novembra - dodávkové povinnosti
splnené, podaná bola žiadosť na Stredoslovenské elektrárne na zosilnenie elektrickej siete. Dostali žiadosť administratívnej sily pani Anny Hrudkay - Fraňovej
na prepustenie, vyhotovený plán obecných ciest, oprava miestneho rozhlasu.
Treba ešte preveriť - postavenie bytových
jednotiek na JRD, most cez Hron, založenie JRD a postavenie kultúrneho domu.
V tomto roku bola zrejme veľmi krutá
zima a napadlo veľmi veľa snehu, lebo
na JNV (Jednotný národný výbor)   - sa
zasielal z MNV Lučatín zoznam snehovou kalamitou poškodených domov aj s
návrhom, čo je potrebné na opravu týchto
objektov. (Poz. kron.: tento zoznam som
však nenašla, v archíve som našla len
kópiu listu.)
8. apríla - usporiadaná divadelná hra
Kubo.
23. decembra - usporiadaná divadelná
hra Kozie mlieko. (Poz. kron.: nie je však
l Zabíjačka vo dvore u Chovanov
v druhej pol. 50. rokov 20 stor.

jasné či tieto predstavenia hrali Lučatínčania alebo cudzí.)
Zo školskej kroniky - pre školský rok
1950/1951 sa zapísalo 61 žiakov a preto sa doterajšia jednotriedka stala dvojtriednou školou. I. trieda je umiestnená
na poschodí budovy a II. trieda na prízemí. Materská škola bola dočasne umiestnená do učiteľského bytu. 1. a 2. ročník
vyučuje riaditeľ školy Kornel Maróthy
a 3., 4. a 5. ročník Július Orovčík, ktorý bol JNV menovaný za učiteľa. JNV
bolo povolené aj vyučovanie rímsko-katolíckeho aj evanjelického náboženstva.
V septembri vykonali žiaci zber pŕhľavy (14 kg sušených listov) a železného
šrotu. V októbri sa konala v miestnosti
školy verejná oslava Dňa čsl. armády
s programom, v novembri tiež verejná
oslava Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie s programom - účinkujúcich
bolo 65 a divákov 250. V snahe
rozšíriť dobrú knihu a periodickú tlač
medzi občanmi na dedine koncom
novembra a začiatkom decembra bola
Povereníctvom informácií a osvety
usporiadaná akcia „Týždeň dobrej knihy a tlače“, ktorá sa stretla v dedine
s veľkým ohlasom. Knihy boli vystavené v miestnosti Potravného družstva.
Výstavka bola spojená aj s predajom.
Pri tejto príležitosti si pripomenuli aj
200. výročie narodenia Juraja Fándlyho,
spisovateľa a neúnavného národovca.
V týchto rokoch sa pravidelne každý
mesiac konali Hovory s ľudom, ktoré sa
konali v budove školy a prevádzal ich
inštruktor z JNV. Zo strany JNV 15. mája
bolo vytýkané, že sa hovory už trikrát nekonali pre neúčasť ľudí. Pritom 4. mája sa
hovory nekonali preto, že na ihrisku bol
futbalový zápas.
september 1951 - začiatok školského
roku - prihlásených do školy 70 žiakov.
Prvého novembra nastúpila do školy Lýdia Gracová ako učiteľka, nakoľko učiteľ

J. Orovčík odišiel na základnú vojenskú
službu.
15. novembra - prebiehala cez našu
obec štafeta „Posolstvo priateľstva a mieru“, ktorej sa na úseku od stanice po okraj
dediny zúčastnili aj žiaci tunajšej školy.
(Poz. kron.: Z Pamätnice Emila Šefranku som považovala za potrebné zapísať):
- zbierali sme skúsenosti aj na iných
JRD - 14. až 18. marca. Dedina mládeže pri Bratislave, veľké JRD - tam mali
semenársky kurz - svoje skúsenosti
prednášali roľníci z Moravy a po dohovore poslali pánu Šefrankovi aj semená,
ktoré sa osvedčili, 7. augusta v Kopernici spolu s Pavlom Filipom, 2. decembra
v Lučenci na poľnohospodárskej výstave
ako zástupca JRD Lučatín. V tomto roku
boli postavené aj objekty JRD na Potoku.

l

Emil Šefranko.

Rok 1952
25. februára - v sále u Oravcov bol
usporiadaný fašiangový večierok.
2. marca - odvolaný predseda MNV
Emil Šutka ako aj niektorí členovia pléna,
za predsedu bol zvolený Ondrej Šišiak.
26. marca - usporiadané divadelné
predstavenie Mariša.
9. marca - bola v miestnosti školy oslava MDŽ s programom, ktorý pripravili
učitelia a žiaci školy a členovia ČSM,
účasť 150 občanov.
V predvečer 1. mája predniesli žiaci
školy v sále kultúrneho domu program,
po ktorom MO KSS usporiadala veselicu
a 1. mája sa konala oslava v Banskej Bystrici. Naša obec sa zúčastnila s jedným
alegorickým vozom.
9.mája - sa konala oslava „Deň víťazstva“ a 1. júna oslava MDD. Na obidvoch
oslavách predniesli program žiaci školy.
25. a 26. júna - podnikli žiaci 4. a 5.
ročníka výlet do Demänovskej jaskyne,
na Krásnu Hôrku a Domicu.

2. júla - sa konala schôdza výboru
MO ČSM v miestnosti kultúrneho domu.
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní podpísaní nasledovní členovia: V. Greksa,
M. Kliment, E. Krišková, A. Konderová,
A. Lakomčíková, J. Kubečková, R. Chabanová, E. Bobáková, I .Svetlíková, Z.
Filip, K. Lupták.
22. júla - bola  predstanica na železničnom nákladišti v Lučatíne odovzdaná do
správy MNV od ČSD (Československé
dráhy).
Podľa uznesenia č.17/1952 vedie kroniku Emil Šefranko - tento bod bol zaradený na základe urgencie JNV.
- V dôsledku veľkých mrazov a dlhotrvajúceho sucha nízka úroda zemiakov.
- Stavanie obecných stráží (vartáš)
z každého domu.
1. septembra - nastúpil za učiteľa Ján
Malinovský, ten však v októbri musel
odísť na základnú vojenskú službu a tak
na jeho miesto prišla učiteľka Jolana
Rickardtová, ktorá vyučuje 2., 4. a 5.  ročník, riaditeľ K.  Maróthy 1. a 3. ročník.
Od 10. novembra  - do odvolania matrikárkou Mária Boboková.
29. novembra - sa v sále kultúrneho domu konalo divadelné predstavenie
Mlyny Gajdoša.
6. decembra - vydal JNV nariadenie na
ošetrovanie ovocných stromkov  - poverený ľudový agronóm Emil Šefranko. Konal
sa súpis plôch ozimín, olejnín a ďatelín.
Rok 1953
30. mája - na tunajšej škole začala riadnu činnosť Pionierska organizácia (PO).
V tento deň 14 žiakov 4. a 5. ročníka zložilo slávnostný sľub. Predslov predniesol
riaditeľ školy, ako aj predseda MO ČSM
Zdeno Filip. Pionieri pod vedením Anny
Kasovej, vedúcej PO, pripravili  program,
prítomných bolo 60 osôb.
31. mája - v sále kultúrneho domu sa
uskutočnili oslavy MDD, na ktorých vystúpili žiaci s programom - spevy, básničky
a II. trieda predniesla divadielko Čin-čin.
Počet účastníkov sa odhadol na 350.
19. a 20. júna - podnikli žiaci 4. a 5.
ročníka výlet do Tatier a Demänovskej
jaskyne.
- V septembri nastúpilo do školy
celkovo 58 žiakov: I. trieda, 1. až 4. ročník, 32 žiakov, vyučuje K. Marothy a II.
trieda, 2., 3. a 5. ročník, 26 žiakov, vyučuje J. Rickardtová.
28. decembra - začalo sa s maľovaním
dvoch tried školy.
Rok 1954
15. mája - sa konali v našej obci voľby
do MNV, okresu a kraja. K urne sa dostavilo 100% voličov, všetci kandidáti boli
zvolení.

l Divadelníci po predstavení Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch v roku 1955.

6. júna - bola na škole usporiadaná
oslava MDD spoločne s MŠ. Za prítomnosti obecenstva predviedli kultúrny prog-                                                                             
ram žiaci oboch škôl.
Od 6. do 29. júla s povolením okresu
bola umiestnená v školskej budove brigáda učňov a učníc z továrne Harmanec. 13
chlapcov bolo ubytovaných v prízemnej
triede školy a 17 dievčat zasa na prízemí
škôlky. Brigádnici pomáhali pri letných
prácach, najmä sušení sena tunajším štátnym majetkom.
30. júla - Doktor Sokol predniesol zdravotnú prednášku na tému „Infekčná žltačka a žalúdočné a letné črevné choroby“ za
účasti asi 60 poslucháčov.
Školský rok sa začal  2. septembra 1954
s počtom žiakov I. trieda 1. - 2. ročník
19, vyučuje K. Maróthy, II. trieda, 2., 4.
a 5. ročník s počtom žiakov 30 vyučuje
Anna Šutková. Ešte cez prázdniny dostala
škola pre obidve triedy pohyblivé tabule
a začiatkom školského roku aj 26 kusov
dvojsedadlových nových školských lavíc
- tým sa zariadenie školy stalo pomerne
vyhovujúcim.
28. novembra - sa konali v obci voľby
do Národného zhromaždenia a Slovenskej
národnej rady. V našej obci odvolili všetci
občania zapísaní do volebných zoznamov.
ROK 1955
19. februára - pionierska organizácia
usporiadala v sále Jednoty maškarný ples,
ktorý trval dve hodiny, potom sa konal čajový večierok.
28. marca - v deň narodenia J. A.
Komenského oslávili učitelia a školskí
pracovníci svoj veľký sviatok „Deň učiteľov“. Keďže učiteľov prišli pozdraviť
početné delegácie, značilo to, že naša verejnosť si obetavú prácu učiteľov váži.
1. septembra - začal sa školský rok.
Doterajší riaditeľ školy Kornel Maróthy
odchádza do výslužby a končí učiteľskú

dráhu. Na uprázdnené miesto nastupuje
učiteľ Ján Šutka a je poverený zároveň
funkciou riaditeľa školy. I. triedu s 1. a 3.
ročníkom prevzala učiteľka Anna Šutková s počtom žiakov 27, II. trieda 2., 4. a
5. ročník prevzal riaditeľ školy Ján Šutka
s počtom žiakov 25.
4. septembra - bola uskutočnená prvá
schôdza ZRPŠ (Združenie rodičov a priateľov školy) pre zintenzívnenie styku školy s rodinou a na schôdzi odznela prednáška na túto tému. Učitelia školy podľa
osobného plánu začali pravidelne navštevovať rodiny žiakov, kde kontrolovali
práce žiakov a pomáhali slabším žiakom.
17. septembra - bol v novinách SMER
pod názvom „V dedinskej škole“ článok
o práci našej učiteľky Anny Šutkovej –
citujem z článku: „Skromná pri svojej
ťažkej práci, prísna, dôsledná i láskavá:
dedinská učiteľka Anna Šutková“.
Rok 1956
9. júna - sa konal spoločne s rodičmi
autobusový výlet do Ľadovej jaskyne,
Betliara a Tisovca.
Žiaci sa zapojili do zberu železného
šrotu a dobrovoľnou brigádou čistili
pašienky na Brde. Ku koncu školského roka sa začalo s generálnou opravou
školy.
3. septembra – sa začal školský rok
1956/1957 - učiteľské sily zostali nezmenené. Naplno pokračovali práce na
generálnej oprave celej školskej budovy.
V riaditeľskom byte bol osadený elektrický ohrievač vody, ktorý bude zásobovať
teplou vodou učebne aj MŠ. Celá oprava
sa skončila na jar 1957.
V tomto roku bol vybudovaný nový betónový most ponad Hron - Predľubietová.
Rok 1957
12. mája - sa konali voľby do MNV. Za

člena MNV bol zvolený aj riaditeľ školy
Ján Šutka.
V tomto školskom roku Štátna zdravotná správa urobila niekoľko zdravotníckych prehliadok a očkovaní tak žia-              
kov ako aj učiteľov. Žiaci aj učitelia
odpracovali pri skrášľovaní okolia 900
brigádnických hodín - odpratávali zvyšky
materiálu, upratovali dvor a záhradu, vyčistili priekopy okolo školy.
19. až 21. júla - zorganizoval Július
Májovský, ev. farár zo Slovenskej Ľupče,
zájazd, resp. ako to nazval pán Šefranko
trojdňovú túru – z Brezna do Liptovského Svätého Mikuláša - tam prehliadka
kostola, spolku Tranoscius, ďalej pokračovali prehliadkou artikulárneho kostola v Kežmarku a išli do Štrby, odtiaľ do
Spišského Podhradia - prehliadka biskupskej rezidencie, ďalej pokračovali - Levoča, Krompachy, Sabinov - tu prenocovali
(Lučatínčania u brata pána Šefranku),
potom išli ešte do Prešova a napokon do
Košíc - tam do kostola, kde na službách
Božích kázal biskup Krčméry. Bolo to
pre cirkevníkov - evanjelikov niečo nové,
veľmi zaujímavé. Tento zájazd bol uskutočnený autobusom.
Školský rok 1957/1958 sa začal 2. septembra s počtom žiakov 66. Učiteľské sily
zostávajú nezmenené.
Rok 1958
11. mája - pri príležitosti   osláv Dňa
víťazstva zložilo sľub 11 pionierov. Žiaci
pod vedením riaditeľa školy Jána Šutku
nacvičili divadelnú hru „Včielka Bzučalka“, ktorú predviedli v obci 23. mája.
S touto divadelnou hrou boli na zájazde
v Hiadli -  1. júna a v Moštenici 8. júna.
22. mája - obec postihla veľká živelná

l Školské predstavenie Včielka
Bzučalka v roku 1958.

pohroma - dlhotrvajúce krupobitie. Následkom toho boli zatopené domy v časti
obce pod cestou, poškodená trať a zničená
úroda ovocia, ako aj ostatných kultúr. Zničené boli aj poľné cesty.
1. - 6. júla -   pre dlhotrvajúce dažde
prišla veľká povodeň. Rieka Hron sa rozvodnila a zaplavila polia - Sihote, Ureky,  
Lúčky a zničili po druhýkrát kultúry a trávy.
V jarných mesiacoch sa začalo s generálnou opravou obecného domu „Jednoty“, kde v zadnej časti má sa vystaviť aj
kultúrna miestnosť.
Plánovaný výlet na Oravskú priehradu
sa neuskutočnil pre karanténu okresu, nakoľko sa vyskytli prípady týfu.
V chotári obce sa rozšírila na zemiakových kultúrach pásavka zemiaková. Žiaci oboch tried v brigádnických hodinách
uskutočňovali zber larvy ako aj samotnej
pásavky. V škole prebehli aj ďalšie zbery a to handry, makovice, papier a železný šrot. Školský rok 1958/1959 sa začal                            
1. septembra s počtom žiakov 63.
Rok 1959
9. mája - spomienka na Deň víťazstva
so zapálením vatry.
15. júna -  za spoluúčasti rodičov a za
podpory patronátneho závodu ČSAO
v Kráľovej usporiadala škola zájazd do
Bojníc.
20. a 21. júna - usporiadala škola spolu
so ZRPŠ a za pomoci patronátneho závodu ČSAO v Kráľovej  zájazd na Oravskú
priehradu do Demänovskej jaskyne a Vysokých Tatier. Autobus na tento zájazd poskytol patronátny závod ČSAO. Tvoriace
nové JRD v našej obci dostalo menovaného patróna. Mimo toho usporiadala škola

krátke výchovné exkurzie k moštenickej
vápenke, k masovým hrobom do Kremničky a do Múzea SNP v Banskej Bystrici.  
V tomto školskom roku mimo mičurinských krúžkov bol na škole založený nový
krúžok pioniersky a to Mladých požiarnikov. Tento krúžok v kategórii žiakov
9-11-ročných úspešne splnil svoju úlohu,
na okrskovej súťaži 31. mája sa umiestnil ako prvý, na okresnej súťaži 14. júna,
aj na krajskej súťaži 5. júla tiež ako prvý.
Mimo diplomov dostal dve zlaté plakety
a členovia tohto krúžku odznaky Mladých
požiarnikov.
V apríli zorganizovali žiaci zber železného šrotu a zozbierali 15 000 kg, v júni sa
zapojili do hľadania pásavky zemiakovej,
čistenia pašienok a sušena sena. O zdravie
sa staral doktor Sokol zo Slovenskej Ľupče. Urobil pravidelnú zdravotnú kontrolu.
Uskutočnilo sa očkovanie proti obrne, záš-                                                                                          
krtu, tetanu. Školský rok 1959/1960 sa
začal   slávnostne 1. septembra s počtom
žiakov 65.
Z kroniky Materskej školy: 32 detí - od
21. septembra nastúpila Emília Lamperová.
ROK 1960
Pre kultúrne účely bol z prostriedkov
Osvetovej besedy (OB) a MNV zakúpený v mesiaci január 1960 prvý televízny
prijimač Athos. Posluch pre verejnosť bol
plánovaný v zasadačke MNV.
V roku 1960 začalo prácu a činnosť
nové JRD v obci. Predsedom družstva sa
stal Július Fraňo. Družstvo  sa stalo celoobecným.
12. júna - sa uskutočnili v celej našej
vlasti voľby do NV. Aj v našej obci prebehli voľby úspešne, do pléna nového NV
bolo zvolených 16 poslancov, medzi nimi
aj riaditeľ školy Ján Šutka, ktorý bol zvolený aj do rady NV a bol poverený funk-                                                                                         
ciou predsedu školskej a kultúrnej komisie.
V obci došlo k prestavbe družstevného
domu Jednoty, kde bola zriadená väčšia
spoločenská sála pre kultúrne účely. V tejto miestnosti sa započalo s premietaním
kina OB. Starý kultúrny dom u Oravcov
použilo JRD ako sýpku obilovín. Týmto
stratila obec možnosť uskutočňovania divadelných predstavení, nakoľko v novej
sále Jednoty nebolo postavené javisko.
1. septembra - začal sa školský rok
1960/1961 s počtom žiakov 52. Je badateľné, že stav žiactva sa z roka na rok
zmenšuje.
V tomto roku bol vypracovaný projekt
na rozšírenie elektrickej siete Hriadky,
Cintorínska ulica a Dlhá, zadarmo ho
vypracoval J. Chaban, rodák z Lučatína,
zamestnanec Energetických rozvodových
závodov v B. Bystrici.
Foto prevzaté z publikácie „Lučatín
v premenách času“
(Pokračovanie v budúcom čísle)

