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ÈÍSLO 3

ROÈNÍK XIII.

Prajem Vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu.
Nech je Vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech pod stromèekom nájdete darèeky, ktoré Vás pri srdieèku zohrejú
a zažijete chvíle, na ktoré budete vždy spomína s úsmevom.

Ján Pružina,
starosta obce

Jedna vločka, druhá vločka,
teta zima žmúri očká.
Sánky si hneď osedláme
a letíme k starej mame.
Na dvore nás sniežik zláka,
postavíme snehuliaka.
Starká ešte mrkvu dá
a snehuliak noštek má.
Poďme domov, už sa zmráka,
lyžovačka zajtra čaká.
Silvia Búgelová,
4.roèník

m Nakreslil Niko Hromádka
m Nakreslila Sisa Búgelová

Na Vianoce krásny stromček,
pod ním nech je veľký darček.
Jedla, pitia nech je dosť
všetkým doma pre radosť.
V novom roku všetko dobré,
zdravia, šťastia, a lásky veľa.
Nikolas Hromádka,
3.roèník

m Nakreslila Mirka Mokrošová

Svieť nám stromček vianočný
je tu sviatok skutočný.
Všetci majú radosť veľkú
na každoročnú nádielku.
Každý nájde prekvapenie
a má z toho potešenie.
Vianoce nás nenudia
detské sny v nás prebudia.
Miroslava Mokrošová,
4.roèník

m Nakreslila Viki Šarkoziová
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Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile dòa
8.12.2010 na ustanovujúcom zasadní OZ
Uznesením è. 1

starostov obcí a primátorov miest,
v znení neskorších predpisov a noviel,
zvýšený o 50 %, v zmysle § 4 ods.
2 tohto zákona.

B. konštatovali, že
1 . novozvolený starosta obce
Ján Pružina zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Zuzana Malová
JUDr. Viktor Šurka
Peter Knopp
Slavomír Pružina
MUDr. Vladimír Výrostko
Patrik Kanina
Ing. Eva Loučičanová
Dušan Hrčka
Juraj Polóň

Dòa 16. 12. 2010 na svojom 2. riadnom zasadnutí

A. zobrali na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

Uznesením è. 3

A. zvolili
spoločnú komisiu návrhovú a volebnú v zložení:
Zuzana Malová predseda
Peter Knopp člen
MUDr. Vladimír Výrostko člen

Uznesením è. 4

B. zriadili komisie:
1. výstavby a verejného poriadku
2. finančnú, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti
3. školstva, mládeže, športu, kultúry
a sociálnych vecí
C. zvolili
a) p. Petra Knoppa za predsedu komisie výstavby a verejného poriadku
b) pp. Patrika Kaninu a Juraja Polóňa za členov komisie
c ) p. Ing. Ev u Louč iča novú
za predsedu komisie finančnej,
správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti
d) pp. JUDr. Viktora Šurku a Slavomíra Pružinu za členov komisie
e)
f) p. Zuzanu Malovú za predsedu
komisie školstva, mládeže, športu,
kultúry a sociálnych vecí
g) pp. Dušana Hrčku a MUDr. Vladimíra Výrostku za členov komisie
D. uložili
predsedom komisií
predložiť na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva návrhy na
členov komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov do počtu 5 členov.
Termín: do najbližšieho zasadania
OZZodpovední: predsedovia komisií:
Zuzana Malová, Ing. Eva
Loučičanová, Peter Knopp

Uznesením è. 5

A. určili
plat starostu v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/ 1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch

Uznesením číslo 8/ 2010
zrušili
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Lutila schválený 12.2.2007

Vážení občania!

Uznesením èíslo 9/ 2010

schválili
p re dl ožen ý ro ko va cí po ri ado k
Obecného zastupiteľstva Lutila.

Uznesením èíslo 10/ 2010

schválili
úpravu finančného rozpočtu 2010
Rozpočtové opatrenie č. 2/ 2010
za obec a ZŠsMŠ Lutila tak ako bolo
predložené.

Uznesením èíslo 11/ 2010

schválili
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1
o dani z nehnuteľnosti na rok 2011

Uznesením èíslo 12/ 2010

schválili
VZN č. 3/ 2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2011

Uznesením èíslo 13/ 2010

schválili
návrh finančného rozpočtu na roky
2011, 2012 a 2013 tak ako bol predložený.

Uznesením èíslo 14/ 2010

schválili
Programový rozpočet Obce Lutila
na rok 2011 tak ako bol predložený.

Uznesením èíslo 15/ 2010

schválili
plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Lutila na I. polrok 2010.

Uznesením èíslo 16/ 2010

uložili
Obecnému úradu Lutila
písomne vyzvať p. Slušného, aby
neparkoval s kamiónom na Štefánikovej ulici oproti COOP Jednote.
Termín: do najbližšieho zasadania
OZ

Uznesením èíslo 17/ 2010

zobrali na vedomie
informáciu o stave spoločnosti LITA
s r.o. Lutila za 9 mesiacov.

Dovoľte, aby som sa poďakoval za účasť
v komunálnych voľbách 2010 a za prejavenú dôveru. Ďakujem najmä tým občanom,
ktorí dali hlas mne a zvoleným poslancom. Zároveň ďakujem všetkým členom
obecného zastupiteľstva za vykonanú
prácu a všetkým, ktorí radou, či ochotou
prispeli k lepšiemu životu v obci Lutila.
Ján Pružina,
starosta obce
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Z á p i s n i c a
miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Lutila do obecného zastupite¾stva a starostu obce
V obci sa zistili tieto výsledky:
Poèet osôb zapísaných v zoznamoch volièov
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky
Poèet odovzdaných obálok
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre vo¾by do obecného zastupite¾stva
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre vo¾by starostu obce

1110
750
750
732

740

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupite¾stva v poradí pod¾a poètu
získaných hlasov:
Èíslo Por. Meno, priezvisko
voleb. èíslo a titul kandidáta
obvodu

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Poèet
platných
hlasov

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát

368
358
337
317
312
292
264
258
249

1. Zuzana Malová
2. Viktor Šurka, JUDr.
3. Peter Knopp
4. Slavomír Pružina
5. Vladimír Výrostko, MUDr.
6. Patrik Kanina
7. Eva Louèièanová, Ing.
8. Dušan Hrèka
9. Juraj Polóò

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5. Erika Rašlíková, Mgr.
6. Eva Majerová
7. Milan Sodniak
8. Miroslav Šebesta
9. Miroslav Ziman
10. Maroš Èeraský
11. Adriana Valentová, Mgr.
12. ¼uboš Holièka, Ing.
13. Alena Valentová
14. Peter Hric
15. Marian Boška

229
158
150
147
146
139
132
119
110
72
56

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
pod¾a poradia na hlasovacom lístku:
Èíslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poèet
227
513
0
0
0
0
0
0

Èíslo
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poèet
0
0
0
0
0
0
0
0

Èíslo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Súèet platných hlasov

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupite¾stva v poradí pod¾a poètu získaných hlasov:

Za starostu obce bol zvolený:

Èíslo Por. Meno, priezvisko
voleb. èíslo a titul kandidáta
obvodu

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Poèet
platných
hlasov

Meno, priezvisko a titul

1
1
1
1

HZD
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
SDKÚ-DS, SaS

245
243
241
239

1. Milan Žòava
2. Ján Meliško
3. Jozef Murgaš, Ing.
4. Miroslav Šurka, Mgr.

Nezávislý kandidát
SDKÚ-DS, SaS
HZD
SDKÚ-DS, SaS
Nezávislý kandidát (299)
SDKÚ-DS, SaS
SDKÚ-DS, SaS
SDKÚ-DS, SaS
SDKÚ-DS, SaS
SDKÚ-DS, SaS
SDKÚ-DS, SaS

Ján Pružina

Poèet Èíslo
0
25.
0
26.
0
27.
0
28.
0
29.
0
30.
0
31.
0
32.

Poèet
0
0
0
0
0
0
0
0

740

Èíslo
kand.
na hl.
lístku

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

2

Nezávislý kandidát

Poèet
platných
hlasov

513
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Ochotnícke divadlo v Lutile

Kedysi, v polovici minulého storočia, keď u nás ešte nebola televízia, veľa
mladých ľudí v našej obci sa venovalo ochotníckemu divadlu. Režisérmi a scenáristami boli väčšinou učitelia z našej obce. V dvoch prípadoch to bolo inak.

m Hore z¾ava: Pavol Pružina, Mária Mikušová, Mária Štompfová,

Felix Krnèok, Anna Linkešová, Viliam Èervenák

m Dole z¾ava: Ondrej Èierny, Felix Pružina, Jozef Bublák

Pán Tobiáš Pružina
————————————
bol súkromne hospodáriacim
r o ľn í k o m , a le p re d s a jeh o
k o n í č k o m bolo ochotnícke
divadlo. Viedol ho ešte v 1. polovici minulého storočia. Hádam
všetky hry od Ferka Urbánka
mal v repertoári.

Určite som všetkých nevymenovala, lebo sa to nedá. Všetky
tieto informácie viem len

nou sa nacvičovalo v zime, pretože obyvatelia Lutily boli roľníci
a v lete mali plné ruky práce.
S titulmi: Bačova žena, Ženský zákon, Statky zmätky, Jej
pastorkyňa... ponavštevovali
všetky okolité dediny, kde tiež
zožali veľký úspech. Pavol
Kuttner bol taký šikovný, že
vedel zapožičať kostýmy z Martinského divadla a potom naše
ochotnícke divadlo nemalo
chyby. Určite naši občania radi
spomínajú na chvíle s Paľkom
Kuttnerom, ktorý organizoval aj
život vo farnosti. Zabezpečil
púte do Poľska - Čenstochovej,
do Levoče, Šaštína, na Staré
Hory, do Turzovky, na Velehrad,
d o L i t m a n o v e j, M a ri á n k y ,
do Gyoru v Maďarsku, kde je
chrám sv. Ladislava ako u nás.
V te j d o b e , k edy p rek vita l
komunizmus , to nebolo jednoduché a Paľko sa ničoho nebál.

POZVÁNKA

Život v Klube dôchodcov
začína ožívať. Okrem nedele BABINCA, sa v stredu od 17. hodiny schádzajú
ženy, ktoré majú šikovné
ruky, kde si vymieňajú skúsenosti z ručných prác
a navzájom sa učia.
Pripravujeme stretnutie,
kde sa môžete spolu s nami naučiť robiť:
KOŠIKY, DÓZY, KLOBÚČIKY rôznych veľkostí
a tvarov (z novinového papiera, telefónneho zoznam u)
a VEĽKONOČNÉ
VAJÍČKA.
Viete, ktoré bylinky nám
môžu pomôcť? Pri popíjaní čajíka sa všetko dozvieme. Príďte medzi nás,
uvidíte a ochutnáte.
Ak máte dobré nápady
a chcete sa s nami podeliť, príďte medzi nás,
čakáme VÁS!!!
KLUB DÔCHODCOV

Pán Pavol Kuttner
————————————Narodil sa 24.5.1931, umrel
19.12.2003. Do svojich 30 rokov
pôsobil ako herec v divadle vo
Zvolene. Nastali uňho veľké
zdravotné problémy a Paľko sa
dostal na plný invalidný dôchodok. Vôbec ho to nepoložilo
na lopatky. S veľkou húževnatosťou a láskou k divadlu zhromaždil okolo seba mladých
ochotníkov a začal nacvičovať
divadelné hry.
Bol režisérom, scenáristom,
šepkárom a aj hercom (vedel
zahrať aj ženskú rolu).
Medzi ochotníkov patrili: Milan Kosegi, Vierka Glézlová rod.
Pinková, Mária Čierna rod. Kukučková, Ondrej Čierny, Jozef
Krajči, Terézia Kosegiová, Mária Pružinová, Jozef Bugár, Ter é zi a
Bahnová,
M á ri a
Rafaelisová rod. Kozová, Jozef
Čierny Buranov, Felix Krnčok,
Jozef Bublák, Mária Štompfová,
Anna Peťková...

m Hore z¾ava: Jozef Krajèi, Terézia Kosegiová, Pavol Kuttner, Mária

Pružinová, Jozef Bugár, Terézia Bahnová, Mária Rafaelisová,
Jozef Èierny
m Dole z¾ava: Mária Hromádková, Viera Glézlová, Milan Kosegi,
Mária Èierna a Ondrej Èierny
sprostredkovane od pani Márie
Rafaelisovej a pani Emílie
Kosegiovej.
Dozvedela som sa, ako si
sami stavali kulisy, zháňali
po domoch starodávny nábytok, aby scéna bola pravdivá.
Nacvičovali v kultúrnom dome
pri piecke, do ktorej si sami
nosili drevo a sami kúrili. Väčši-

Organizoval to ako výlety za poznaním, ako poznávacie zájazdy.
Vieme, že rád spieval. Spolu
s Jozefom Loučičanom, Jozefom Pružinom a ďalšími spieval
pri pohrebných obradoch. Spolu
s učiteľmi Františkom Osvaldom a Máriou Mikušovou viedol
kultúru v našej obci.
Mgr. Mária Malá

Spevácky zbor
Magnificat pozýva
obèanov na Novoroèný koncert
dòa 2. januára
2011, ktorý sa
uskutoèní v kostole sv. Ladislava v Lutile o 14.
hodine.
Na koncerte
okrem
zboru
Magnificat vystúpi spevácky
zbor zo Senohradu a Žarnovice.
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V dòoch 10. - 13. novembra navštívili ZŠ Dr. Jánskeho è. 2 v Žiari
nad Hronom pedagógovia v Ve¾kej Británie, Španielska, Fínska,
Grécka a Èeskej republiky v rámci medzinárodného projektu
Comenius.

Medzinárodná návšteva
navštívila aj našu malotriednu
základnú školu v Lutile, aby
mohla porovnať rozdiely v práci a prístupe k deťom vo veľk ý c h a m a lý ch šk ol á ch.
Učitelia ocenili rodinné prostredie, úžasný vzťah a prístup
učiteľov k žiakom , ako aj zážitm Ku žiakom sa pridala aj p. uèite¾ka z Grécka
kové vyučovanie. Pochvaľovali
aj bezproblémový prechod detí
Jedným z cieľov programu Comenius
z MŠ do ZŠ. Najviac ich zaujalo, že
je zvyšovanie kvality a posilnenie európešte našli školu, kde sa aktívne udrskeho rozmeru školského vzdelávania,
m Pani uèite¾ky poèúvali výklad o malotriednej
žiavajú ľudové remeslá.,
škole
čo je v medzinárodnom
projekte Comenius jedno z kritérií škôl s trvalo
udržateľným rozvojom.
a to najmä podporou medzinárodnej
spolupráce škôl, odborného rastu učiteUčitelia sa navzájom oboznámili
ľov a podporou výučby jazykov.
so školským systémom partnerských krajín, čím získali nové
poznatky. Nezabudli sa poďakovať p. starostovi Pružinovi,
že robí všetko preto, aby v dedine udržal školu, za čo si zaslúži veľký obdiv a najmä
poďakovanie.

Návšteva

So zahraničnou návštevou
sa deti MŠ a žiaci ZŠ rozlúčili
pekným kultúrnym programom.
Hostia poďakovali zápisom do
kroniky:

m Spoloèná fotka detí a uèiteliek

NIKDY NEZABUDNEME NA VEĽMI
MILÉ STRETNUTIE A ZAPAMÄTÁME SI
VÁS NAVŽDY!
Marta Marušková

m Ukážka tvorivosti detí - práca s hlinou

Dňa 7.12. 2010 sa pred
televíziou Markíza prezentovali naše žienky
z Kl u bu dôchodcov.
Ukázali, aké majú šikovné ruky. Pod odborným vedením Lydky Pružinovej sa naučili
ozdobovať vianočné gule a zvončeky, ktorými chcú potešiť seba a svojich blízkych. 15. decembra, okrem domácich, videlo prostredníctvom REFLEXU aj celé
Slovensko, aké sú v Lutile
„ZRUČNÉ ŽENY“.
m Poh¾ad na ženy pri práci
Marta Marušková

Markíza v Lutile

Kde sa vzali vianoèné
poh¾adnice?
Kde sa zrodil zvyk posielať pokreslené kartičky
s blahoželaniami? Prvé
tlačené obrázky s náboženskou tematikou existov ali u ž v eu r óp skom
stredoveku, ale za kolísku
pohľadníc sa považuje
Veľká Británia, konkrétne
Londýn.
Prvú vianočnú pohľadnicu,
vytvorenú na komerčné
účely, nakreslil v roku 1843
maliar John Calcot Horsley
na žiadosť svojho priateľa
Sira Henryho Colea.
Zobrazil na nej šťastnú
rodinku, k to r á o slavuje
Vianoce a pridal aj prianie
„Veselé Vianoce a šťastný Nový rok".
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Aj v tomto roku, tak ako po
iné roky, prišiel do Lutily Mikuláš. Deti materskej školy
a základnej školy si pripravili
zase iný, a ako vždy veľmi
pekný program. Kto 5. decembra prišiel do kultúrneho do-
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mu, iste bol milo prekvapený
nielen programom, ale aj vyzdobeným javiskom a kulisami, ktoré zhotovili deti s pani
učiteľkami.
Keď my, rodičia a starí rodičia vidíme, aké
sú naše deti šikovné, ako im
dobre idú básničky, pesničky, ako krásne
tancujú, majú
v l as tn or u čne
vyrobené kostýmy, neuvedomujeme si, že
za tým všetkým

sú pani riaditeľka Vladka Pružinová, pani učiteľky zo škôlky
Idka Hlinková a Iveta Čermáková, riaditeľka ICM Janka
Knoppová a Vika Sučáková.
Chcem im
p r i tejto
príležitosti
poďakovať
za všetkých rodičov,
starých rodičov, tety
a ujov, že
v ždy pr ip r a v i a
nádherný
program

a že sa deťom venujú.
Veď to, čo sa deti naučia,
im ostane ako krásna
spomienka na detstvo
prežité v škôlke a v škole. Ešte raz ďakujeme!
Eva Hromádková

Narodenie Božieho dieťatka

Sviatky pokoja a lásky

Na začiatku, od počiatku, jasaj a raduj sa celý svet,
lebo prišlo na svet Božie dieťatko maličké.
Svojim príchodom potešilo celý svet.

Prichádzajú dni sviatočné, ktoré zaklopú na dvere nášho všedného života. Každý rok prinášajú do príbytkov chvíle s neopakovate ľn ou atmo sfé ro u. Až za šted ro veče rn ým stolom si
uvedomujeme prečo Vianoce najčastejšie a najradšej nazývame
sviatkami pokoja. Ani tento rok to nebude inak s predsavzatím urobiť ich takými aspoň v kruhu rodiny. Členovia rodiny sa navzájom
obdarúvajú, pripravuje sa všetko čo patrí na stôl. Štedrý večer je
pojem, ktorý charakterizuje nielen želanie, ale charakterizuje aj
zmierenie.
Už len sedemdesiatnici a starší si pamätajú ako v rokoch ich
detstva bolo zvykom na dedine, aby sa v čase Vianoc pomerili tí
ktorých cesty sa počas roka skrížili a jablko sváru im poznačilo
medziľudské vzťahy.
Za štedrovečerný stôl si nesadli a na polnočnú omšu nešli bez
toho, aby si nenašli cestu k sebe, na znak zmierenia si nepodali
ruky.
Aj vtedy žili ľudia v ťažkých chvíľach a nie dobrých životných
podmienkach a predsa našli v sebe takú morálnu silu, že sa dokázali zmieriť. Nemali by sme aj dnes oživiť túto tradíciu? Stojí to zato,
veď pre tých čo to dokážu je odmenou pocit uspokojenia a víťazstva nad sebou.
Mária Kružliaková

Spí ticho, sladučko, v Betleheme v chudobnej maštaľke,
v jasličkách na slame.
Hviezdy svietia, noci krásne, až slnko ráno žasne.
Počuť krásnu vtáčiu melódiu, škovránky, pinky
a hrdličky spievajú pesničky.
Cez slávnostné vianočné sviatky
na nebíčku hviezdičky svietia
a naše Božie dieťatko v Betleheme, v chudobnej maštaľke,
v jasličkách na slame, tichučko ležká.
Vôl a osoľ na neho dýchajú a tak ho zohrievajú.
Svätý otec ho pestuje,
matka Panna Mária mu spieva prekrásnu pieseň,
nebeský anjeli lietajú a syna Božieho vítajú.
Vítaj, vítaj Božie dieťatko na tomto šírom svete,
lebo si prinieslo spasenie pre celý svet.
Z tvorby Zdenka Èierneho
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