Lutilský prameò
30. júla 2011
Deň otcov. Pre mnohých ľudí deň kontroverzný, ak nie zbytočný, pri jeho
počutí u nich vyvolávajúci iba ironické,
dvojzmyselné úsmevy a často i ponižujúce poznámky.
Jozef Senko

N

erozhodne stál vo vstupnej hale domova
dôchodcov. Úchytkom si všimol tváre
sediacich popri stene. Niektoré sa na neho
zvedavo dívali, iné iba apaticky pozerali
pred seba, očividne už zmierené so svojim
osudom. „Čakáreň na smrť“ trpko si pomyslel
spolu s myšlienkou, že aj on sa už v podstate
zaradil do jej poradovníka.

O

d prvého dňa odmietal akúkoľvek
ko m u n ik á c i u s o s v o jí m o k o l ím .
Aj dnes, tak ako vždy, chcel byť sám. Zhrbený chrbát, ovisnuté plecia, zohnutá hlava
s pohľadom upretým do zeme. Nohy sa
mechanicky šúchali vedľa seba a smerovali
k prázdnej lavičke neďaleko vchodu. Dnes
sa cítil ak os i z vlá štn e. Sa do l s i, o prel
sa o operadlo a zaklonil hlavu.

Prvé pokusy o začlenenie osláv
otcovstva do kalendárov siahajú na začiatok 20. storočia, prezident USA Calvin
Coolidge sa snažil v roku 1924 zákonom podporiť takýto návrh, ale situácia
na prahu hospodárskej krízy a po utrpeniach prvej svetovej vojny tomu
nebola naklonená. Myšlienku oživiť
pamiatku hrdinstva otcov priniesli
aj prvé mierové dni po druhej svetovej
vojne. Svojho dňa sa dočkali v USA
muži, až keď do kresla prezidenta
zasadol Lyndon B. Johnson v roku
1966. Ten v Bielom dome podpísal
proklamáciu o sviatku a stanovil deň
oslavy na tretiu nedeľu v júni. Voľno
na oslavy však dostali Američania až
v roku 1974 od prezidenta Richarda
Nixona.
U nás si tento sviatok začíname uvedomovať len v poslednom období. Po prvýkrát som ho v celoročnom kalendári
videla vyznačený až v tomto roku. Skôr
sa udomácnili Medzinárodný deň detí,
Deň matiek, Medzinárodný deň žien, Medzinárodný deň učiteľov.
Skúsme si uvedomiť, že rodinu tvoria
matky, otcovia a deti a preto venujem túto
stránku našich novín tomuto dòu - Dòu
otcov, ktorý bol v tomto roku 19. júna.
E.Hromádková

ÈÍSLO 2

ROÈNÍK XIV.

Slzy màtveho starca
P

red zavretými očami sa mu zrazu začal
odvíjať film jeho života. Ženil sa z veľkej
lásky, no jeho šťastie netrvalo dlho. Rok
po narodení dcérky Dana úplne prepadla alkoholu. Najprv tajne, no potom sa jej excesy
zmenili na niekoľkodňové úlety. „To šteňa
ma vôbec nezaujíma! Ako vieš, že je tvoje?“
Výsmešne mu šplechla do očí keď ju prosil,
aby sa spamätala aspoň kvôli ich dcére.

K

eď ho na maturitnom večierku požiadala
o otvárací tanec, s hrdo vztýčenou hlavou si ju viedol na parket ako princeznú.
Vznášali sa v rytme hudby a on márne hľadal
v jej šťastnej tvári nejakú črtu po jej matke.
Nenašiel ani jedinú. Viackrát sa snažil hovoriť
s ňou na túto tému, no vždy ho rázne odbila

R

ozviedli ich už na prvom pojednávaní,
hneď, ako sa písomne zriekla akýchkoľvek nárokov na ich dieťa. Zmenil zamestnanie a prerušil diaľkové štúdium na vysokej
škole, aby sa mohol naplno venovať dcére.
Od tej chvíle jej bol matkou i otcom. Iba on
bol nablízku, aby jej pofúkal odreté kolená,
iba on prežíval s ňou jej detské choroby.
Vstával k nej po nociach a vymieňal studené
obklady pri vysokých teplotách. Spolu dokázali preklenúť ťažké pubertálne obdobie
so všetkými fyzickými i psychickými problémami, ktoré v tom čase život prináša dievčatá m v jej ve ku . B ol jej bútľavou vŕbou.
Dôverníkom pri prvých platonických láskach,
poradcom pri prvých sklamaniach. Spolu
sa prehrýzali úskaliami ťažkých matematických príkladov na strednej škole. Vždy
a vo všetkom jej bol stopercentnou oporou.

slovami: „Nechcem o nej ani počuť! Zriekla
sa ma, keď som ju najviac potrebovala. Mám
teba. Ty si mi dal všetko to, čo mi mala dať
ona.“ V tých chvíľach neľutoval nič z toho,
čo pre ňu urobil. Neľutoval roky psychického
vypätia, keď už ďalej nevládal. Roky, ktoré
s a tak v eľm i p od pís ali na je ho zdraví.
Ale o tom vedel iba on sám. Keď sa rozhodla
prerušiť vysokú školu a venovať sa modelingu,
zbytočne jej zdôrazňoval, že krása je pominuteľná, kým vzdelanie je na celý život. V ten
deň sa prvý a posledný raz pohádali. Kričala,
že mu nezáleží na jej šťastí, na jej budúcnosti,
že je už dospelá a bude si žiť podľa svojich
predstáv a nie podľa jeho. Vtedy ju videl
posledný raz. Odišla v noci. Tajne, bez jediného slova rozlúčky, bez jediného „ďakujem.“
Ráno našiel na stole pár slov, narýchlo
načarbaných na kúsku papiera: „Odchádzam.
Už sa nikdy nevrátim. Pre svoje veci si
pošlem.“ V tej chvíli svet vôkol neho prestal
existovať.

P

rebral sa v nemocnici, omotaný množstvom hadičiek, ktoré sa ako jedovaté
hady plazili po jeho tele. Počas bezsenných
nocí si sále kládol otázku kde urobil chybu,
ale odpoveď nenachádzal. Po prepustení
domov, nedbajúc na podlomené zdravie sa
naplno vrhol do práce. Dokončil vysokú školu,
po nej druhú. Roky leteli a on ju neprestával hľadať. Ani Interpol nezachytil po nej ani najmenšiu
stopu. Akoby zmizla z povrchu zeme.
(Pokraèovanie na 3. strane)
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STRANA 2

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile dòa 1.6.2011 na svojom
4. riadnom zasadnutí
Uznesením è. 30/ 2011

schválili
Program 4. zasadania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa zápisnice
a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosti:
a/ Roman Gašparík, Nová 2, Lutila
žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN parc. č. 28/ 1, o výmere
38 m2, zastavaná plocha.
b/ Jozef Bobok, trv. bytom Š. Moysesa 442/ 66, Žiar nad Hronom podnet
na riešenie situácie prístup na súkromný pozemok k rodinnému domu
na Štefánikovej ulici súp. č. 49.
c/ ENERGOGAZ, a.s., Košice žiadosť o záväzné stanovisko k rozšíreniu dobývacieho priestoru LUTILA
KN-C parc. č. 1095/ 1 a 1095/ 3
6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011
7. Záverečný účet za rok 2010, Správa audítora
8. Navýšenie investičného úveru
9. Zásady odmeňovania poslancov
OZ Lutila
10. Určenie platu starostu obce podľa
zákona č. 154/ 2011, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 253/ 1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
11. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Lutila
12. Interpelácia poslancov
13. Rôzne, diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Uznesením è. 31/ 2011

konštatovali, že
uznesenia sú splnené.

Uznesením è. 32/ 2011

A . zobrali na vedomie, žeObec
Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť pozemok parc. C-KN č. 28/ 1,
o výmere 38 m2, zastavané plochy
a nádvoria.
B. schválili
1. prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
p ísm . e ) zák. č. 1 38 / 1 99 1 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a noviel, pri predaji nehnuteľnosti C-KN parc. č. 28/ 1, o výmere
38 m2, zastavané plochy a nádvoria,
v celosti.
2. P. Romanovi Gašparíkovi, Nová ul.
č. 2, 966 22 Lutila, predaj C-KN parc.
č. 28/ 1, o výmere 38 m2, zastavané
plochy a nádvoria, v celosti. Cena
predávaného pozemku je 62,32 €, t.j.
1, 64 €/ m2.
Náklady za vyhotovenie zmluvy vo
výške 20 € a kolky na zavkladovanie
do katastra vo výške 66 € bude znášať kupujúci.

V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 1.6.2012 uznesenia
stráca platnosť.

Uznesením è. 33/ 2011

Uznesením è. 40/ 2011

A. zobrali na vedomie
Písomné vzdanie sa Ing. Aleny Čerťaskej funkcie Hlavnej kontrolórky
obce Lutila zo dňa 15.4.2011

- pozemok KN - E parcela číslo 313
vedený ako orná pôda, o výmere
15466 m2
- pozemok KN - E parcela číslo 338
vedený ako orná pôda, o výmere 982
m2
- pozemok KN - E parcela číslo 339
vedený ako orná pôda, o výmere
7049 m2
- pozemok KN - E parcela číslo 414
vedený ako orná pôda, o výmere
3247 m2
- pozemok KN - E parcela číslo 417
vedený ako trvalé trávne porasty,
o výmere 3463 m2
- - a Ing. Milošom Pittnerom Sládkovičova 4, Nová Baňa a to:

A. zobrali na vedomie
podnet p. Jozefa Boboka, vlastníka
nehnuteľnosti KN-C parc. č. 7, 8,
14/1, rod. domu súp. č. 49, na riešenie
vzniknutej situácie realizáciou projektu „Revitalizácia centra obce Lutila“

B. vyhlásili
V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
z m i e n a d o p l n ko v p o n d e l o k
14.7.2011 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Lutila.

B. konštatovali, že
stavba „Revitalizácia centra obce
Lutila“ sa realizuje podľa schválenej
projektovej dokumentácie a v zmysle
právoplatného stavebného povolenia.

C. uložili
OcÚ Lutila
Zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce a pod- 1. 1688 E
mienky a ďalšie náležitosti písomnej
prihlášky:
2. 2220 E
na úradnej tabuli obce na internetovej
stránke obce a v obecnom rozhlase
Zodpovedná: Eva Hromádková, pra- 3. 2220 E
covníčka OcÚ Termín: od 3.6.2011

C. uložili
Obecnému úradu v Lutile
Zabezpečiť zrealizovanie ochranného múru vo výške 1 m na existujúcom
betónovom základe popri rodinnom
dome súpis. č. 49.

Uznesením è. 34/ 2011

schválil
rozšírenie dobývacieho priestoru LUTILA, k.ú. Lutila, parc. KN-C č. 1095/
1 o plochu 71 100, 88 m2 susediacu
s KN-C parc. č. 1095/ 3
Uznesením č. 35/ 2011
zobrali na vedomie
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2011

Uznesením è. 36/ 2011

A. zobrali na vedomie
Správu nezávislého audítora pre
Obec Lutila
B. schválili
1. Záverečný účet za rok 2010 Obce
Lutila bez výhrad
2. prebytok hospodárenia Obce Lutila
vo výške 2 879,51 EUR previesť
do rezervného fondu obce.

Uznesením è. 37/ 2011

Uznesením è. 41/ 2011

schválil
p. Jane Knoppovej za spravovanie
obecnej knižnice mesačnú odmenu
vo výške 40 €.

Uznesením è. 42/ 2011

uložili
Obecnému úradu
Písomne vyžiadať od p. Igora Kazára
doklad o vlastníctve pozemku na ktorom je postavená kompostová jama
a doklad o súhlase Obecného úradu
Lutila k realizácii stavby.
Zodpovedná: Eva Hromádková Termín: do 15.6.2011

Uznesením è. 43/ 2011

A. požiadali
p. Andrea Oravca o predloženie
písomného vyjadrenia od SPP, kade
vedenie plynu prechádza.
B. schválili
Predaj časti pozemku C-KN parc. č.
942/ 66, po merače plynu a elektriky.

zobrali na vedomie
Informáciu o čerpaní úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Cena a výmera pozemku bude prejednaná na najbližšom zasadaní OZ
po predložení geometrického plánu.

Uznesením è. 38/ 2011

Uznesením è. 44/ 2011
odporučili

A. zrušili
Článok II., IV. a V. Poriadku odmeňovania, ktorý bol prijatý uznesením OZ
č. 11/ 2007 zo dňa 12.2.2007.
B. chválili
Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva Obce Lutila

Uznesením è. 39/ 2011

schválili
starostovi obce Lutila, v zmysle § 3
ods. 1), § 4 ods. 1), a ods. 2 zákona
NR SR č. 154/ 2011 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/
1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, plat vo výške 2 513 €.

Spoločnosti Regula s r.o. Prievidza:
1. dať si vypracovať znalecký posudok na uvedený pozemok C-KN parc.
č. 945/ 9
2. dať vypracovať geometrický plán
ktorým budú jednotlivé parcely rozdelené a určená výmera
Cenu pozemku pod bytový dom určí
OZ na najbližšom zasadaní po predložení GP.

Uznesením è. 45/ 2011

A. zobrali na vedomie
Predložený návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Lutila medzi:
obcou Lutila, ktorá je výlučným vlastníkom pozemkov zapísaných na LV
č. 829 a to:

1157/ 10 Orná pôda
extravilán 5 659 1/ 2 2829,50
1157/ 30 Orná pôda
extravilán 4 855 1/ 1 4855,00
1157/ 31 Trvalé trávne
porasty
extravilán 1 647 1/ 1 1647,00
4. 1714 E 1157/ 56 Trvalé trávne porasty
extravilán 6 280 1/ 1 6280,00
5. 1744 E 1157/ 103 Trvalé trávne
porasty
extravilán 2 651 1/ 3 883,67
6. 1714 E 1157/ 173 Trvalé trávne
porasty
extravilán 2 166 1/ 1 2 166,00
7.1626 E 1157/ 196 Orná pôda
extravilán 7 427 1/ 2 3 713,50
8. 1656 E 1053
Trvalé trávne porasty
extravilán 9 934 1/12 827,83
9. 2262 E 1057
Trvalé trávne porasty
extravilán 7 470 1/ 6 1245,00
10.2197 E 1059
Trvalé trávne porasty
extravilán 7 165 1/ 12 597,08
11.2197 E 1059
Trvalé trávne porasty
extravilán 7 165 1/ 24 298,54
12.1299 E 1063
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 3121/ 27 196,74
13.1299 E1063
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 3121/ 18 295,11
14.1299 E 1063
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 312 1/ 9 590,22
15.1299 E 1063
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 312 1/18 295,11
16.1302 E 1064
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 377 1/ 60 89,62
17.1658 E 1065
Orná pôda
extravilán 6 2991/3 2099,67
18.1660 E 1068
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 7191/48 119,15
19.1660 E 1068
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 719 1/ 48 119,15
20.1660 E 1068
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 719 1/ 40 142,98
21.1238 E 1069
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 7221/ 8
715,25
22.1239 E 1070
Trvalé trávne porasty
extravilán 5 2881/ 8
661,00

STRANA 3
B. schválili
1. prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. E) zákona č. 138/ 1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov pri zámene nehnuteľností
medzi obcou Lutila a Ing. Milošom
Pittnerom, Nová Baňa.
2. Zámenu pozemkov medzi obcou
Lutila a to:
- pozemok KN - E parcela číslo 313
vedený ako orná pôda, o výmere
15466 m2
- pozemok KN - E parcela číslo 338
vedený ako orná pôda, o výmere 982
m2
- pozemok KN - E parcela číslo 339
vedený ako orná pôda, o výmere
7049 m2
- pozemok KN - E parcela číslo 414
vedený ako orná pôda, o výmere
3247 m2
- pozemok KN - E parcela číslo 417
vedený ako trvalé trávne porasty,
o výmere 3463 m2 a Ing. Milošom
Pittnerom Sládkovičova 4, Nová
Baňa a to:

1.1688 E 1157/ 10 Orná pôda
extravilán 5 6591/ 22 829,50
2.2220 E 1157/ 30 Orná pôda
extravilán 4 8551/ 1 4855,00
3.2220 E 1157/ 31 Trvalé trávne porasty
extravilán 1 6471/ 1 1647,00
4.1714 E 1157/ 56 Trvalé trávne porasty
extravilán 6 2801/ 1 6280,00
5.1744 E 1157/ 103 Trvalé trávne porasty
extravilán 2 651 1/ 3 883, 67
6.1714 E 1157/ 173 Trvalé trávne porasty
extravilán 2 166 1/1 2166,00
7.1626 E 1157/ 196 Orná pôda
extravilán 7 4271/ 2 3713,50
8.1656 E 1053
Trvalé trávne porasty
extravilán 9 9341/ 12 827,83
9.2262 E 1057
Trvalé trávne porasty
extravilán 7 4701/ 6 1245,00
10.2197E 1059
Trvalé trávne porasty
extravilán 7 1651/ 12 597,08
11.2197E 1059
Trvalé trávne porasty
extravilán
7 1651/ 24 298,54
12.1299E 1063
Trvalé trávne porasty
extravilán
5 3121/ 27 196,74
13.1299E 1063
Trvalé trávne porasty
extravilán
5 3121/ 18 295,11
14.1299E 1063
Trvalé trávne porasty
extravilán
5 3121/ 9
590,22
15.1299E 1063
Trvalé trávne porasty
extravilán
5 3121/ 18 295,11
16.1302E 1064
Trvalé trávne porasty
extravilán
5 3771/ 60
89,62
17.1658E 1065
Orná pôda
extravilán
6 2991/ 3 2099,67
18.1660E 1068
Trvalé trávne porasty
extravilán
5 7191/ 48 119,15
19.1660E 1068
Trvalé trávne porasty
extravilán
5 7191/ 48 119,15
20.1660E 1068
Trvalé trávne porasty
extravilán
5 7191/ 40 142,98
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21.1238E 1069
extravilán
22.1239E 1070
extravilán

Trvalé trávne porasty
5 7221/ 8
715,25
Trvalé trávne porasty
5 2881/ 8
661,00

bez poskytnutia finančnej kompenzácie.
3. zámennú zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonníka (viď
príloha)
Náklady spojené so zavkladovaním
zmluvy do katastra vo výške 66 € znáša účastník zmluvy v II. rade, t.j.
Ing. Miloš Pittner.

Uznesením è. 46/ 2011

schválili
1. Emílii Kesanovej, Kuzmányho 18,
Lutila predaj obecného pozemku CKN parc. č. 655, o výmere 348 m2, zast. plochy a nádvoria a rodinného
domu súp. číslo 140 v cene všeobecnej hodnoty podľa znaleckého posudku vo výške 11 300 €
2. Splátkový kalendár na predaj uvedenej nehnuteľnosti:
Prvú splátku uhradí p. Kesanová vo
výške 1 300 € pri podpise zmluvy
Mesačné splátky vo výške 170 € k 15.
dňu nasledujúceho mesiaca od podpisu zmluvy.
3. Zmluvu o zriadení záložného práva pre Obec Lutila do splatenia pohľadávky.
Na pozemok C-KN parc. č. 655, o výmere 348 m2, zast. plochy a nádvoria
a rodinný dom súpisné číslo 140,
postavený na Kuzmányho ulici bol vypracovaný znalecký posudok číslo
90/ 2010 zo dňa 14.11.2010, ktorý vypracoval Ing. Štefan Sviržovský, Jesenského 27, Žiar nad Hronom.
Podľa znaleckého posudku je všeobecná hodnota nehnuteľnosti je
11 300 € po zaokrúhlení.
Pani Emília Kesanová, trv. bytom
Kuzmányho ul. č. 18, 966 22 Lutila,
nie je fyzickou osobou v zmysle § 9
a ods. 6 a) až g) zákona č. 258/ 2009
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Uznesením è. 50/ 2011

schválili
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba volebnej komisie
3. Voľba Hlavného kontrolóra obce
Lutila
4. Financovanie projektu „Revitalizácia centra obce Lutila“ a „Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v Lutile“
5. Predaj pozemku KN-C parc. č. 945/
19 pod bytový dom v energeticky pasívnom režime.
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

Uznesením è. 51/ 2011

schválili
volebnú komisiu v zložení:
JUDr. Viktor Šurka, predseda
Ing. Eva Loučičanová, členka
Peter Knopp, člen.

Uznesením è. 52/ 2011
schválili
vykonať voľbu hlavného kontrolóra
obce Lutila verejným hlasovaním.

uložili
Komisii výstavby a verejného poriadku
Vykonať u p. Ivety Šurkovej, bytom
Na rybníky 18, 966 22 Lutila tvaromiestnu obhliadku na základe podnetu p. Márii Jágerovej
Zodpovedný: Peter Knopp, predseda
komisie Termín: do 10.6.2011

UZNESENIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupite¾stva v Lutile zo dòa
14.7.2011
Poslanci Obecného zastupiteľstva
v Lutile dňa 14.7.2011 na mimoriadnom zasadnutí

(Dokonèenie z 1. strany)

J

eho myšlienky prerušil malý
vtáčik, ktorý poskakoval
neďaleko neho, až pricupkal
bližšie. Nebojácne sa postavil
proti nemu a začal veselo štebotať, akoby spieval nejakú
pieseň. D í v a l s a n a m a l é h o
drobca s úžasom počúval. Ten
štebot i melódia mu pripomínali
jeho malú dcérku, ktorá kedysi
takto poskakujúc po byte, si
veselo pospevovala rôzne pesničky. Vtáčik, neprestávajúc
spievať, vzniesol sa do výšky.

Uznesením è. 53/ 2011

zvolili
Ing. Evu Vincentovú do funkcie Hlavnej kontrolórky Obce Lutila s nástup o m o d 1 . d ň a p o z v o l e n í , t. j .
od 15.7.2011, na obdobie 6 rokov
s mesačným úväzkom 0,2.

Uznesením è. 54/ 2011

schválili
1. Financovanie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Lutila“ vo výške 60 000 € a „Oprava
strechy na Kultúrnom dome v Lutile“
vo výške 20 000 €, z úveru Slovenskej záručnej a rozvojovej banky,
a.s., ktorého zabezpečením je bianko
zmenka
2. Záložné právo SZRB a.s. k nehnuteľnosti na LV č. 829, parc. KN-C
č. 480/ 1, súp. č. 156 budova bývalej
školy.

Uznesením è. 55/ 2011

schválili
predaj pozemku KN-C parc. č. 945/
19 pod bytový dom v energeticky pasívnom režime v cene 30, €/ m2, t.j.
v celkovej sume 30 420, €.

Uznesením è. 56/ 2011

Uznesením è. 47/ 2011

Slzy màtveho
starca

požiadali
konateľa LITA s.r.o. Lutila
zvolať Valné zhromaždenie spoločn osti na deň 19. augusta 2011
o 18. hod.
Na valné zhromaždenie predložiť:
· Riadnu individuálnu účtovnú závierku
· Návrh na rozdelenie zisku alebo
úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou a stanovami.
· Výročnú správu za rok 2010
· Podnikateľský plán na rok 2011
s výhľadom na rok 2012
· Obchodné podmienky dodávateľov
· Zákazkovú náplň
· Knihu pohľadávok a záväzkov
k 31.7.2011
· Informáciu o stave spoločnosti
k 31.7.2011
Termín: 19.8.2011 Zodpovedný: Stanislav Gontko, konateľ LITA s.r.o.

Smutne sa díval za ním a pri poh ľad e na b lan ky tnú oblohu,
na pozadí ktorej zmizol jeho
spevák, sa ho zmocnilo zvláštne
vzrušenie z očakávania čohosi
neznámeho. Hruďou mu zrazu
preletel žeravý blesk a on
poc h o p i l . P r iš i e l č a s o d í sť .
U mie ral. Odchádzal z tohto
sveta bez prítomnosti jediného
človeka, ktorému obetoval všetko,
celý svoj život.

„
S

„Dcérka, kde si?“ stihli ešte
ticho zašepkať ústa...

posledným výdychom sa
telo u vo ľnilo , a ko by sa
v n o ri lo d o s eb a. Hla va
bezvládne klesla na operadlo.
Kovová barla vykĺzla z prstov
a zazvonila o betón. Jej zvuk
zaznel do ticha ako hlas umieráčika. Z neživých očí upretých
do nenávratna, vytekali živé
slzy. Pomaly kĺzali dolu hlbokými
brázdami vrások jeho líc
a zachytávali sa na okraji goliera
flanelovej košele.

M

ŕtvy starec plakal ...

Lutilský prameň

STRANA 6

m Pán Václav Vydra s p. ¼udovítom Kickom oddychujú po taneènom

m Krst žriebätka

m Na country bále tohto roku vystúpila, a tiež uèila tancova,

m Bavili sa všetci

výkone

Lutilský prameň

STRANA 4
Mám rada ľudí.
Doteraz sa stretávam
s kamarátkami Markou Gašparíkovou,
susedkou Marienkou
Krajčiovou, Ilkou Imrišovou, Betkou Holosovou... Mojím krédom je:
„Na nič zlé nemyslieť, milovať ľudí, mať
priateľov a stále ďakovať Bohu, že mi
doprial taký dlhý život, v ktorom som stretávala prevažne dobrých ľudí.

SPOMIENKY
m

Rozália Rošková

90-roèná teta Rošková spomína na
svoj vdovský údel a na život poštárky. Túto prácu vykonávala až do
svojich 70 rokov.
1. Teta, narodili
ste sa r. 1921
tu, v Lutile, aké
bolo
detstvo
v tej dobe v našej obci?
Vtedy
b o lo
po 1.svetovej vojne
a bola veľká bieda.
Boli sme tri deti. Dve
sestry a brat. Rodičia boli roľníci, mali
sme záhradu, kúsok poľa a kravičku. Z toho
sme žili. My, deti, sme museli kravičku napásť
už ráno pred odchodom do školy a po príchode
zo školy sme išli pásť znova. Cez prázdniny
sme pásli aj susedom, ktorí nám za pasenie
pribalili do tašky domáci chlebík, klobásku, slaninu, mlieko... Pásli sme až do večera. Po niektoré roky pribudli ku kravám aj kozičky.
V škole bolo veľmi dobre. Veľa sme sa naučili,
lebo vtedy neboli ani rádiá, ani televízory, všetko
sme sa dozvedeli len od našich učiteľov.
2. Aká bola vaša mlados?
18-ročná som sa vydávala. S mojim manželom Imrichom Roškom sme mali syna Janka.
Keď mal tri roky - bolo to v roku 1950 - môj muž
umrel na zlyhanie srdca. Pomáhal mi môj brat
Štefan Kosorinský a sestra Anna Jančíková,
ktorá mi so svojimi deťmi pomáha doteraz.
Brat Štefan už zomrel. Mnohé mužské práce
som sa naučila robiť, napr. kosiť kosou...
3. Ako ste zvládli rodièovské povinnosti?
Syn Janko sa vyučil za zámočníka a celý
život mi robil iba radosť. Teraz žije s rodinkou
v Trakoviciach pri Trnave. Mám troch vnukov
a šesť pravnukov.
4. Ešte sme nespomenuli život poštovej doruèovate¾ky.
Keď sme v Lutile postavili kultúrny dom,
vedúcou pošty sa stala Anna Čierna, rodená Linkešová a ja som začala robiť poštárku
pre Slaskú. V Lutile poštu doručoval Jozef
Bahno, otec Mariana Bahnu. Nosila som ťažkú
koženú brašnu - poštársku tašku plnú novín
a časopisov. Pravda, Smer, Žiara, Slovenka.
To boli noviny, ktoré som vtedy roznášala.
Penzistom som nosila dôchodky, aby nemuseli
zo Slaskej cestovať do Lutily. Balíky som im
tiež nosila, veľakrát ich bolo za plný autobus.
Žiadne poštárske auto som nemala, ešte dobre,
že vtedy boli šoféri autobusov dobrí a ochotní
pomôcť a do autobusu ma vzali aj s veľkým
nákladom balíkov.
5. Milá teta, na svoj vek ste èulá,
navaríte si, upracete si, zaujímate
sa o život v obci, ako to robíte?

Milá teta Rošková, za všetkých občanov
Lutily Vám želám, aby ste sa v dobrom zdraví,
v pohode, medzi svojimi priateľkami dožili
stovky. Nech Vás ochraňuje Panna Mária,
ktorej ste ctiteľkou.
Mgr. Mária Malá

m

Vlasta VAŠTÍKOVÁ

Narodila sa v roku 1946 v Stupnom,
okres Považská Bystrica a tohto
roku, dòa 25.8., oslávi krásnych
65 rokov. Poznáme ju ako bývalú
uèite¾ku v Materskej škôlke i ako
predsedníèku Klubu dôchodcov
v Lutile. Ja si ju pamätám ako uèite¾ku v MŠ, kde vtedy chodil môj
najstarší syn Šimon.

1. Aká bola vtedy MŠ v Lutile pani
Vaštíková?
V r. 1975 sme mali v MŠ približne 30 detí
vo veku od 3 do 6 rokov. Bolo iba jedno oddelenie, čo znamená, že všetky deti malé i väčšie
boli spolu, záchody sme mali na školskom
dvore, nemali sme televízor ani internet.
S deťmi sme preto veľa spievali, učili sme
sa básničky, čítali sme si rozprávky, veľa sme
kreslili, maľovali a hrali sme sa na školskom
dvore, alebo sme chodili do prírody v okolí
Lutily.
Rada si spomínam na tieto deti, boli prítulné,

zhovorčivé, veľmi radi počúvali rozprávky, ktoré
som im rozprávala. Pracovala som s milými
kolegyňami - riaditeľkou pani Máriou Minkovou
a s pani učiteľkou Oľgou Pružinovou.
2. Ženy si Vás pamätajú najmä ako
predsedníèku Klubu dôchodcov
v Lutile. Aké boli jeho zaèiatky?
Klub dôchodcov začali formovať najmä
František Čierny, Mária Gontková, Mária Krajčiová a Mária Kružliaková. Prvým predsedom
bol Ferko Čierny, ja som bola druhá v poradí
a pracovala som na tomto poste až do r. 2010.
Pre lutilských dôchodcov sme robili zaujímavé aktivity: Návštevy Hvezdárne v Žiari
nad Hronom, v letnom období zas výlety
na rôzne kúpaliská ako Podhájska, Dolná
Strehová...
Zúčastňovali sme sa poľnohospodárskych
výstav v Nitre a výstav kvetov v Trenčíne, boli
sme na krojovaných slávnostiach v Hrušove,
navštevovali sme divadlá v Banskej Bystrici
a vo Zvolene, robili sme si guláš na tenisových
kurtoch, v lete to bol Annabál, po Vianociach
rozlúčka so starým rokom. Oslavovali sme
jubileá svojich členov... Fotilo sa, zaspievalo
a dôchodcom bolo hneď veselšie. Spolupracovali sme s Lutilienkami a zapájali sme sa
do ich aktivít.
Mojou nástupníčkou je p. Mária Gašparíková,
prajem jej, nech sa im v klube darí. Chcem
sa poďakovať celému bývalému výboru
klubu dôchodcov, najmä mužom, ktorí vykonávali tie ťažšie organizačné práce, Ferkovi
Čiernemu, Jožkovi Jančokovi, Marcelovi
Bačovi, Maťkovi Hudecovi, ktorý na nás spolu
s mojím manželom pozerá z neba. S manželom
sme spolu žili 40 rokov, pracoval tu v JRD
a v Lutile sme sa cítili veľmi dobre. Máme tu
veľa dobrých a milých priateľov.
Srdeč ne ďa kuje m, pa ni Va štíko vá
za rozhovor a želám Vám - spolu s ostatnými občanmi Lutily, do ďalších rokov pevné
zdravie, radosť z detí a vnúčat a nech
stretávate len dobrých a prajných ľudí!
Mgr. Mária Malá

STRANA 7
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V Lutile sa 25. júna uskutočnil už 7. ročník Lutilského jarmoku remesiel. Jarmok sa uskutočnil na novovybudovanom
námestí pri kostole. Zúčastnilo sa ho 9 remeselníkov, Chránená dielňa BOKA z Janovej Lehoty, dôchodkyne z Lutily
so svojimi výrobkami, domáci remeselníci.
V ponuke boli rôzne koreniny
od pani Hronskej, med, medovina, ktorú ponúkal Ing. Peter Imriš
z vlastnej výroby.

Prestavlky s programom Jarmok.
Ja r m o č n ú n á l a d u u m o c n i l a
pozv a n á c i m b a l o v á m u z ika
zo Žiaru nad Hronom pod vedením

Občerstvenie bolo už tradičné vynikajúci guláš, pečené klobásky, sladké a slané domáce koláčiky (rôzne druhy), ktoré pripravili

Jána Droppu. Celý program dopĺňala naša vynikajúca dychová
hudba Lutilka.
Tohto roku nášmu jarmoku

Lutilský jarmok
Nesmieme zabudnúť ani
na našich poľovníkov, členov
Poľovníckeho združenia UPS
Lutila, ktorí pripravili pre návštevníkov jarmoku svoju špecialitu
z diviny „Lutilského stehlíka“, dali
záujemcom trafiť na terč (diviaka).
Pre deti pripravili spolu s ICM

Chcem sa poďakovať v mene
OZ Lutilienka a Obecného úradu
Lutila, všetkým, ktorí sa podieľali
či už na príprave jarmoku alebo
na samotnej atmosfére jarmoku.
Členkám občianskeho združenia, Janke Mikušovej, Veronike
Nárožnej, Ľudmile Nárožnej,

„Knižnicu na cestách Zo starej
horárne“, v ktorej deti hádali, kto
sa skrýva za rozprávkou, poznávali zvieratá našich lesov, kvety,
ktoré rastú na lutilských lúkach.

Zuzane Malovej, Márii Schmidtovej, Evke Láskovej, riaditeľke ICM
Janke Knoppovej. Ďakujeme tiež
pani učiteľkám ZŠsMŠ Lutila
a pani Viktórii Sučákovej, ktoré
pripravili s deťmi veľmi pekný program. Ďakujem Jožkovi Demkovi,
Petrovi Horskému, Dušanovi
Debnárovi a Dušanovi Nárožnému,
za ich pomoc. Ďakujem všetkým
predajcom, že neodmietli naše
pozvanie, ďakujem členkám
klubu dôchodcov, ktoré pripravili
svoj stánok a ukázali občanom,
čo všetko sa v klube môžu naučiť.
Verím, že aj na budúci rok sa
takto stretneme a zažijeme neopakovateľnú jarmočnú atmosféru!
Eva Hromádková

Bolo to úžasné sobotňajšie popoludnie. Nové námestie hýrilo
farbami, množstvom ľudí, ktorí
tlieskali účinkujúcim. Chodili
pomedzi stánky a obzerali, semtam niečo kúpili, lebo to sa na jarmoku patrí, stretli sa s priateľmi,
známymi, ochutnali koláčiky,
guláš od majstra Zdenka Čierneho,
k tomu pridali pivko aby lepšie
trovilo alebo výbornú domácu
medovinu.
členky OZ Lutilienka. Pre smädných hostí bolo v ponuke pivo,
víno, nealko nápoje, pre deti
nanuky, sladkosti.
Program začal o 13. hodine
fanfárami dychovej hudby Lutilka.
Potom jarmok otvoril starosta
obce Ján Pružina, ktorý privítal
všetkých prítomných a poprial im
dobrú náladu a pekné sobotňajšie
popoludnie.
Na novom pódiu vystúpili, ako
prvé, naše deti zo Základnej školy
s materskou školou Lutila a tanečný krúžok pod vedením pani
Sučákovej. Deti svojim programom hneď na začiatku vytvorili
pravú jarmočnú náladu, v ktorej
pokračoval ľudový súbor z obce

prialo aj počasie i keď to zo začiatku
tak nevyzeralo. Naše deti - okrem
toho, že pripravili pekný program
- mali aj svoj stánok, ktorý si
nazvali „Jarmočníček“, kde predávali výrobky vyrobené vlastnými
rukami. Pre ostatné deti pripravili
„Tvorivé dielne“, kde si deti mohli
vymodelovať svoju vlastnú myšku,
pohárik, zvonček, tabuľku pre odtlačky a ďalšie zaujímavé
drobnosti. Tiež ukázali ako sa dá
spracovať druhotný odpad - plasty.
Zo zdanlivo nepotrebných vecí si
mohli vyrobiť niečo úžasné ozdobu do vlasov, brošňu, ozdobné
zapichovátko do kvetináčov, krásnu
kyticu kvetov, korálky na krk,
náramok, maľovaný svietnik.

m Páèia

sa
vám naše
práce?

STRANA 5

Super sobota
Každoročne si mesiac júl
spájajú členovia Klubu
dôcho dc ov s pr íjem ný m
prostredím a gulášom. Ani
tento rok to nemohlo byť inak.

Lutilský prameň

Pri stoloch vládla družná
debata, mali sme si čo povedať a na čo pospomínať.
Popri tom sme si pochutnávali
aj na vlastných maškrtách.
Trochu s c h la de ni a p r iš lo
vo forme nanukov.

m Výnimoèná atmosféra s Pa¾kom Hornickým.tif

m Zábava v plnom prúde.

Dňa 16.7. rozvoniaval guláš,
ktorý pripravil Zdenko Čierny
s manželkou, široko ďaleko
a svojou vôňou lákal všetkých
na tenisové kurty.

O výnimočnú atmosféru
sa postaral harmonikár Paľko
Hornický, s ktorým sme si
zaspievali známe i neznáme

Jarmok

vázičky, dózy, šálky ozdobené servítkovou technikou.

bol vyvrcholením a zároveň prezentáciou práce
žien. Obec sa pochválila krásnym námestím, ktoré nám iné
obce závidia a žienky z Klubu
dôchodcov konečne zviditeľnili svoje „šikovné ruky“.
V stánku predávali za
symbolické vianočné gule,

Koľko zarobili? Ani málo,
ani veľa. Hlavná vec, že ukázali svoju šikovnosť. Za získané EURIČKÁ sa dokúpia
mašličky, šnúrky, špendlíky
a iný dôležitý materiál na ručné práce.
Výbor KD

Èipkovanie
Život v Klube dôchodcov pracuje ako hodinky.
Žienky začali paličkovať.
„Čipkárky z nás nebudú “, znie každú stredu.
Už sme urobili záložky do knihy a teraz skúšame
„esíčka“. Možno sa nám pod vedením Anky Bičárovej
podarí niečo vykúzliť a všetkých očariť na JARMOKU
v roku 2012.
Výbor KD

m Pri speve.tif

Úvodné slovo patrilo Márii
Gašparíkovej (pred. klubu),
ktorá všetkých privítala, poďakovala za bohatú účasť a pop r ia la pr í je m n ú z ábav u.
Nielen pekné počasie, bohato
prestreté stoly, ale aj dobrá
nálada rozvášnila atmosféru
v krásnom prostredí na tenisových kurtoch.
Bol guláš naj...? Určite tento
rok ÁNO! Počuli sme, že chutil
každému kto ho ochutnal.

ľudové piesne.
K r á s n e poč as i e, super
prostredie, naj guláš a dobrá
nálada boli tým správnym
koktailom, ktorý zabezpečil,
ž e ak ëe č erný c h hodín.
O skvelej nálad svedčia aj
fotky.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a dvojnásobne
tým, ktorí pomohli pri zabezpečení a príprave.

m Ktorá palièka kam patrí?

Lutilský prameň

Pamätný deò rómskeho
holokaustu
Od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia
si európska verejnosť z iniciatívy poľských Rómov
a medzinárodných rómskych organizácií každoročne
2. augusta pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu. V rámci projektu „Zlepšenie interkultúrneho
dialógu: „Dedičstvo útlaku“ aj našu obec 14. júla
navštívili medzinárodní účastníci, ktorí sa poklonili
pri pamätníku rómskeho holokaustu. Pán starosta
privítal hostí z Veľkej Británie, Belgicka, Nemecka,
Čiech a Slovenska

STRANA 8

Správièky
APRÍL
1. Dňa 27.4.2011 sme sa zúčastnili súťaže „Vybíjaná malot r i e d n y c h š k ô l“,
kt o r ú
každoročne poriada ZŠ v Lovči.
Naši žiaci si vybojovali krásne
4. miesto.

Rozprávačka Sisa sa nádherne
poobliekala do princeznovských
šiat , ostatní sa schovali pod „oponu“,
pripravili si svoje bábky a ruky
a predstavenie sa začalo. Deti boli
odmenené potleskom. Po skončení si všetci, ktorí mali záujem,

m MDD v našej škole. Ochutnávka „sladkých“ medailí.

Deň je spomienkou na obete druhej svetovej vojny,
likvidované v koncentračných táboroch a upozornením
na málo známu skutočnosť, že Rómovia boli počas vojny
vystavení násiliu, perzekvovaní na základe svojej
etnickej príslušnosti a považovaní za menejcenných.
Pamätný deň rómskeho holokaustu je príležitosťou
pripomenúť si smutné udalosti, ktoré sa odohrali
pred 67 rokmi v koncentračnom tábor v Osvienčime
Brezinke, kde z druhého na tretieho augusta 1944 zahynulo 2 900 rómskych mužov, žien a detí. Celkovo počas
vojny zahynulo asi 300 000 európskych Rómov.

2. Dňa 18.4. 2011 sa na IV.ZŠ
v Žiari nad Hronom konalo
obvodné kolo Pytagoriády P4.
Zúčastnili sa ho naše žiačky 4.ročníka, ktoré úspešne absolvovali
školské kolo a tak postúpili do obvodného kola. V tomto kole už
neobsadili popredné miesta, a tak
ďalej nepostúpili.
MÁJ
1. Dňa 10.5.2011 sme absolvovali teoretickú aj praktickú prípravu
v jazde na bicykli na dopravnom
ihrisku v Žiari nad Hronom. Žiaci si zopakovali dopravné značky
a pravidlá, ktoré sú potrebné
pri jazde na bicykli. Po teoretickej
príprave si to vyskúšali aj prakticky
na malom dopravnom ihrisku.
Musím skonštatovať, že im to išlo
veľmi dobre.
2 . Čítanie v knižnici. Žiaci
našej školy si spolu s Jankou
Knoppovou pripravili v rámci
krúžku „Vševedko“, ktorý Janka
vedie, čítanie rozprávky v knižnici.
Boli na ňu pozvaní všetci, ktorých
rozprávky zaujímajú. Žiaci si sami
vyrobili „bábky“ z papiera a špajdlí, naučili sa perfektne čítať
rozprávku a predstavenie sa
mohlo začať.

mohli vyrobiť hrad alebo rytiera
z papiera.
JÚN
1 . Hneď 1.6. sa v kalendári
objavil ve ľm i krásn y sviatok
MDD. Ani my sme nezaváhali
a spolu s personálom našej školy
a škôlky sme pre škôlkarov a školákov pripravili deň, ktorý bol naplnený vedomostnými, športovými
ale aj zábavnými hrami. Na záver
bolo každé dieťa odmenené výborným gulášom, balíčkom plným
prekvapení a sladkou medailou.
2. Dňa 9.6.2011 sme zúčastnili
výletu do Trenčína. Školáci, škôlkari spolu s rodičmi a personál
školy sme navštívili Trenčiansky
hrad, ktorý bol v ten deň premenený
n a r o z p r á v ku . De t i p o m o h li
Kráske oslobodiť princa, ktorý bol
z a k l i a t y n a s t ra šn é zvie r a .
Po predstavení sme sa zastavili
pri studni lásky, ktorú vykopal
Omar pre svoju milú Fatimu.
No a nakoniec sme si pozreli aj
námestie mesta Trenčín, kde nás
čakala studňa s vodníkom. Aj keď
nám počasie veľmi neprialo,
odchádzali sme odtiaľ naplnení
krásnymi zážitkami.
3 . Dň a 1 4 . 6 .2 0 1 1 sm e sa
zúčastnili súťaže malotriednych
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z našej školièky
Zaujímavé akcie a udalosti za posledný štvrrok

škôl „ Jazda zručnosti na bicykli“ - v Lovčici-Trubíne. Žiaci si
zmerali sily v prekážkovej dráhe,

Nazbierané peniaze budú použité pre deti z našej školy, škôlky
a tanečného krúžku.

m Výlet Trenèín. Námestie s vodníkom a školákmi.
vo vedomostnom teste a v štafete
na bicykli. Z piatich škôl sme
získali krásne 4.miesto.
4. Dňa 25.6.2011 sa v našej
obci konal jarmok. Aj žiaci našej
školy spolu so škôlkarmi sa aktívne
zapojili do tejto akcie. Okrem toho,
že pripravili krátky program zložený
z tančekov, básničiek a pesničiek,
pripravovali v rámci výtvarnej
vých o v y, t a n e čn é h o krúžku
a školského klubu rôzne výrobky
(zvieratká z cesta, motýle z plastu, perníčky, hlinené zvončeky,
myšky, vajíčka, vianočné gule
a mnohé iné), ktoré na jarmoku
ponúkali okoloidúcim za symbolické ceny.

5. Dňa 28.6.2011 sme sa zúčastnili súťaže „Branný pretek
malotriednych škôl“, ktorá sa
konala v priestoroch našej školy.
Organizovala ju naša škola spolu
so základnou školou Sklené Teplice. Pozvaní boli na ňu 4 ľubovoľní žiaci (zástupcovia školy) zo
škôl z Lovče, Lovčice-Trubín,
Starej Kremničky a Sklených
Teplíc.
Nakoľko žiaci zo Starej Kremničky neprišli, sily si zmerali žiaci
štyroch škôl. Deti sa popasovali
s rôznymi športovými disciplínami: hod medicinbalom, skákanie
vo vreci, streľba z praku, štafeta
s prekážkami, preskoky na švihadle,

m Dopravné ihrisko. Andrej s Nikom pozorne sledujú semafor.

ošetrenie a prenos zraneného.
Po malom občerstvení ich všetkých čakal vedomostný test.

súťaže by malo byť 15.7.2011.
7. Posledný školský deň je spojený nielen s vysvedčením, ale aj

m Lovèica-Trubín. Vyhodnotenie súaže „Jazda zruènosti

na bicykli“.

Po poslednej úlohe nastalo sčítanie bodov a vyhodnotenie samotnej súťaže. 1. miesto získala
Lovčica-Trubín, 2. miesto získala
Lutila, 3.miesto získal Lovča,
4. miesto Sklené Teplice. Touto
cestou by som sa chcela poďakovať sponzorom Ocú Lutila a Ocú
Sklené Teplice.
6. Dňa 30.6.2011 sa skončila
súťaž CIF a DOMESTOS, o ktorej
ste boli oboznamovaní, či už cez
internet na stránke obce Lutila,
plagátmi aj letákmi. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám nosili
bloky týchto výrobkov a pomohli
pri zbieraní bodov. Vyhodnotenie

rozlúčkou štvrtákov so školou
a predškolákov s o š kô l k o u .
S našou školou sa rozlúčili dve
štvrtáčky (Mima a Sisa) a štyria
predškoláci (Kubko, Viki, Vaneska
a Miška). Mirka Mokrošová bola
prijatá do matematickej triedy
n a I . Z Š v Ž i a r i n a d Hr on o m
a Sisa Búgelová b ola p rijatá
do jazykovej triedy na II. ZŠ V Žiari
nad Hronom. Obom im chcem popriať v novej škole veľa šťastia, úspechov a veľa nových kamarátov.
No a samozrejme všetkým
prajem krásne prázdniny. Dovidenia v septembri!
Mgr. Pružinová Vladimíra

m Vybíjaná Lovèa. Pani riadite¾ka Reèlová pri odovzdávaní diplomu.

Lutilský prameň
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V tomto roku bol zase trochu iný. Lutilské deti navštívili policajti zo Žiaru nad Hronom, ktorí deom predviedli cvièených psov, zbrane
a výstroj. Takýto deò sa uskutoènil aj vïaka sponzorom, ktorí finanène prispeli na sladké balíèky pre deti a odmenu pre psíkov. Tohto
roku sa ich rozdalo 60 kusov.

Deò detí v Lutile 4. júna
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Deò matiek v Lutile 8. mája
Možno ho právom oznaèi za prvý sviatok pre každého syna, èi dcéru, vnúèatá i tie najmenšie
pravnúèatá. Nie je to náhoda, že tento významný deò je zaradený do najkrajšieho mesiaca
v roku. Májový mesiac viac ako iný vyvoláva, zdôrazòuje mýtus lásky.
Mama - aké jednoduché, ale najľubozvučnejšie slovo. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina z nás naučila vyslovovať ako
prvé. Slovo, ktoré bolo už toľkokrát ospievané v poézii alebo piesňach či zhmotnené v umení v podobe plastík alebo
malieb. No najčastejšie sa pri vyslovení slova mama vynorí v našich mysliach tá naša mama.

Lutilský prameň
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Vyžrebovanie V. ligy, sk. C,
sú. roèník 2011/ 2012

Kolo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Žarnovica - Lutila
Lutila - Sásová
Krupina - Lutila
Lutila - Pliešovce
Selce - Lutila
Lutila - Sl. ¼upèa
Medzibrod - Lutila
Šalková - Lutila
Lutila - Hodruša
Detva - Lutila
Lutila - Priechod
Repište - Lutila
Lutila - Hrocho

dátum
7. 8.2011
14. 8.2011
21. 8.2011
29. 8.2011
4. 9.2011
11. 9.2011
18. 9.2011
24. 9.2011
2.10.2011
9.10.2011
16.10.2011
23.10.2011
30.10.2011

hodina
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,30
15,00
19,00
14,30
14,30
14,00
14,00
14,00

Záchrana v poslednej chvíli
Verní fanúšikovia lutilského futbalu prežívali na jar krušné chvíle
a nielen fanúšikovia ale aj celý výbor. Nie a nie sa dariť, ako keby
sa od jesene vymenilo celé mužstvo.
Prípravné zápasy pred jarnou
súťažou ukazovali, že nebudeme
mať problém udržať sa v V. lige,
no skutočnosť bola úplne iná.
Nebudem rozoberať jednotlivé
zápasy a výsledky, ani výkonnosť
hráčov, či tréningový proces, lebo
už je dávno po súťaži ročníka
2010/ 2011. Zachránili sme sa
posledným zápasom v Priechode,
a tak sa nám treba zamerať
na ďalší ročník 2011/2012.
Situácia vo futbale na obciach
je všeobecne veľmi ťažká. Peňazí
nieto. Obce, ktoré sú najväčšími
sponzormi klubov, sú tiež na tom
finančne nie dobre a súkromní podnikatelia do dedinského futb a l u n ie ve ľm i radi d á va j ú
peniaze. To je len jeden z problémov. Druhým - a veľmi vážnym je,
že nie sú hráči. Mládež nemá
záujem hrať futbal. Keď skončí
v doraste už ďalej nechce hrať.
Ťažko je aj postaviť nejaké mládežnícke družstvo. Mladí majú
iné záujmy resp. nemajú radi
povinnosti, tréningy a každú
nedeľu byť viazaní súťažou.
Prestávky medzi súťažami - najmä v lete, sú veľmi krátke. Toto sa
deje všade dookola, a tak sa nám
futbalisti strácajú. Voľakedy bol
pretlak voľných hráčov a sa vám
núkali, teraz sa musí za nimi chodiť, prosiť. A nie raz alebo dvakrát
ale veľa, veľakrát. Je to veľmi ťažké
udržať v obci kvalitný futbal.
Teraz niečo z kuchyne OŠK.
Od 19. júla začal našich seniorov
trénovať Jozef Macejko. Začiatok
bol nie najlepší lebo dosť hráčov
ma l o e šte d o vo l e n ky a tie ž

s ú n i e ktorí aj zranení a potrebujú čas na rekonvalescenciu.
Súťaž začína veľmi zavčasu
dúfame, že do začiatku všetko
stihneme, že sa nám podarí
získať nejaké posily.
Chcem sa poďakovať bývalému
trénerovi Jurajovi Netolickému,
ktorý tri roky držal futbal v Lutile,
a nielen ako tréner, ale aj ako
platný hráč. Ešte raz vďaka.
Prajeme mu veľa ďalších či už
súkromných alebo pracovných
úspechov.

Jubilanti v mesiaci máj až august
50-roèní
Jozefína Valentová
Viera Jonášová, Ing.
Božena Schmidtová
Katarína Baranèoková
Otto Odzgan
Isida Murgašová
60-roèní
Anna Búgelová, Mgr.
Evžénia Rákociová
Božena Imrišová
Anna Trubenová
Ján Hromádka
Peter Maceják
65-roèní
Valéria Vozárová
Anna Veberová, MUDr.
O¾ga Šoltésová
Anna Fajèíková
Eva Štepová
Vlasta Vaštíková
70-roèní
Jozef Reèlo, Ing.
Katarína Baèová
Juliana Bugárová
75-roèní
Mária Jágerová
Marcel Baèa
Mária Janèoková

80-roèní
Jozef Štubòa
Ján Škoda
Terézia Valentová
Anna Pružinová
85-roèná
Rozália Pinková
Nad 85 rokov
Juliana Bubláková 86 r.
Emília Janèová
86 r.
Eliška Pichlerová 86 r.
Anna Verešová
86 r.
Rozália Rošková 90 r.
Anna Osvaldová 91 r.
Anna Víglšaská
91 r.
Mária Gašparíková 92 r.
Mária Pružinová 92 r.

Opustili nás
Pavel Bahno
vo veku
83 r.
Mária Petrovièová
vo veku
90 r.
Anton Baèík
vo veku nedož.
80 r.
Alžbeta Spodniaková
vo veku
76 r.

Futbalový turnaj
Ospravedlňujem sa všetkým
fanúšikom, ktorí sa tešili na futbalový turnaj, mal byť tento roku
jubilejný dvadsiaty. Bohužiaľ, jedna
z príčin sú finančné suchoty, ale
tá najhlavnejšia bola a stále je, že
chlapci, ktorí vždy a dlhé roky zabezpečovali turnaj (zabíjačka, príprava, technické zabezpečenie, 3
dni práce pred samotným turnajom), pracujú v týždňových cykloch,
teda chodia domov len neskoro
v piatok a pokiaľ je robota nie je,
môžu si zobrať dovolenku. Túto
situáciu priniesla táto doba, kde
v prvom rade si človek hľadí udržať
zamestnanie. Boli sme zvyknutí
na kvalitný turnaj a teda sme sa
nechceli znížiť tým, že nejaké
výrobky nakúpime a budeme ich
predávať. Myslím si, a tak sme sa
dohodli na výbore OŠK a aj so
starostom, že lepšie bolo odložiť
turnaj na budúci rok, keď sa situácia vylepší. Ďakujem všetkým
fanúšikom za pochopenie!
Eva Hromádková,
predseda OŠK

Z tvorby Zdenka Èierneho

Lutilské námestie, ako malý Paríž
Raz v nede¾u ja s Milkou,

A socha

do kostola idem,

sv. Jána Nepomuckého

Krásne námestie žiari.

Má dôstojné miesto v areáli.

Starosta dal slovo
a námestie už stojí.

Od Gazdovského radu dole,
Dlhý chodník rýchlo prejdeš,

Altánok a fontána,

Cez krásny drevený mostík,

zabra mu dali,

parkovisko

Chodník s cestou

A si v areáli.

a dom smútku,
Aj zväèši sa dali.

Poh¾adom sa kochám,
Nad krásnym námestím,

A Bukovinka

Až mi srdce bije od radosti.

tiež v novom šate žiari,
Žblnkoce a novými skalami
sa chváli.
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