Lutilský prameň
XVII. ročník

Dedičstvo našich predkov
Izba starých materí
Kdekoľvek na svete môže človek dosiahnuť úspech,
Kdekoľvek sa môže potešiť z víťazstva,
Kdekoľvek sa v tejto chvíli môže cítiť dobre,
No tú skutočnú tichú radosť,
Úľavu a pohodu,
Spriaznenosť a dobroprajnosť
Precíti až doma,
Medzi svojimi, medzi ľuďmi, ktorí ho majú radi,
Ktorí mu žičia, ktorí ho podporujú.
Členky bývalého Klubu dôchodcov a teraz Senior klubu Zamatka sa od roku 2005 pohrávali s
myšlienkou vybudovať dôstojné
priestory pre Izbu starých materí s cieľom zachovať dedičstvo
našich predkov pre budúce generácie. Reálnu podobu však táto
myšlienka začala nadobúdať v
roku 2011, keď sa v kultúrnom
dome uvoľnili priestory po knižnici. Náš starosta Ján Pružina pridelil tieto priestory Senior klubu
Zamatka, aby sme Izbu starých
materí mohli zrealizovať.

lečenie figurín do lutilského kroja,
to všetko v spolupráci s OZ Lutilienka a bývalým ICM.
Všetky exponáty sme získali od
darcov, ktorým veľmi pekne ďakujeme. OZ Senior klub Zamatka má v pláne každoročne izbu
priblížiť občanom akciou, ktorou
si pripomenieme niečo zo života našich predkov, rôzne zvyky,
stravovanie a pod. Takisto bude
sprístupnená aj pre deti základnej školy a materskej školy.
Lýdia Pružinová

A tak sme začali mnohých našich občanov oslovovať. Niektorí
priniesli rôzne staré predmety iní
zase oblečenia keď toho bolo málo
začali, sme „snoriť“ na povalách, v
komorách, pivniciach, hľadali sme
odložené, zabudnuté, starodávne predmety, veci, šatstvo a pod.
Získali sme vzácny šijací stroj, starodávne krosná, na ktorých naše
mamy a staré mamy tkali oblečenie, uteráky, pokrovce, plachty. Za
úspech považujeme vzorkovnicu
lutilských pokrovcov, šatiek a obJún
Jún 2014
2014

Jún 2014
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lutile
Dňa 20. 1 2014 na svojom schválili program 15. zasadnu- v znení neskorších predpisov.
Termín: do 31. 5. 2014
11. mimoriadnom zasad- tia OZ:
Uznesením č. 218/2014
nutí

k.ú. Lutila, žiadateľovi Máriusovi
Mikušovi, rod. Mikuš, narod.
11.09.1961 a manželke Jane, rod.
Uznesením č. 214/2013
súhlasili, že proces obstaráva- Vaštíková, narod. 27.12.1966,
Uznesením č. 209/2014
konštatovali, že Uznesenia
nia a schvaľovania územnoplá- obidvaja trv. bytom Gazdovschválili program 11. mimoobecného zastupiteľstva sú
novacej dokumentácie Územská ul. č. 75, 966 22 Lutila. Na
riadneho zasadnutia OZ:
splnené
ného plánu obce Lutila potrvá uvedených parcelách je potrebné
najviac 3 roky od uzatvorenia
dodržať ochranné pásmo, miniUznesenie č. 210/2014
Uznesením č. 215/2013
zmluvy o poskytnutí dotácie.
málne 1 m, na inžinierske siete.
zvolili volebnú komisiu v zložezobrali na vedomie
Spresnenie výmery kupovaných
ní Slavomír Pružina, predseda
1. Plnenie rozpočtu Obce Lutila Uznesením č. 219/2014
pozemok bude predmetom
Ing. Eva Loučičanová, člen Peter
k 31.12.2013
A. zobrali na vedomie žiadosť uznesenia na ďalšom zasadaní
Knopp, člen
2. Plnenie rozpočtu ZŠsMŠ
Máriusa Mikuša, rod. Mikuš,
OZ po predložení geometrického
Lutila k 31.12.2013
narod. 11.09.1961 a manželky plánu. Zameranie pozemkov je
Uznesením č. 211/2014
Jany, rod. Vaštíková, narod.
potrebné konzultovať so starosA. zvolili Ing. Moniku Šťastnú
Uznesením č. 216/2014
27.12.1966, obidvaja trv. bytom tom obce.
do funkcie Hlavnej kontrolórky
zobrali na vedomie Plán
Gazdovská ul. č.75, 966 22 Lu- 2. Zámer previesť majetok Obce Lutila s nástupom od 1.
kontrolnej činnosti na I. polrok tila, o kúpu obecného pozemku obecný pozemok KN-C parc. č.
Dňa po zvolení, na obdobie 6
2014
KN-C parc. č. 799/2, o výmere 799/2, o výmere 27 m2, zastavarokov s mesačným úväzkom 0,2
27 m2, časť K-C parc. č. 864/1 né plochy a nádvoria a časť K-C
B. súhlasili, aby Hlavná kontroUznesením č. 217/2014
o výmere cca 60 m2 a časť z
parc. č. 864/1 o výmere cca 60
lórka Obce Lutila Ing. Monika
A. zobrali na vedomie StaKN-C parc. č. 871/1 o výmere
m2, zastavané plochy a nádvoria,
Šťastná vykonávala inú zárobnovisko Okresného úradu
cca 60 m2.
k.ú. Lutila, spôsobom hodného
kovú činnosť.
Banská Bystrica zn. OU-BBB. neschválili predaj obecného osobitného zreteľa v zmysle §
pozemku KN-C parc. č. 871/1, 9a ods. 8. písm. e) zákona č.
OVBP1-2014/06813-BA zo
Uzneseníme č. 212/2014
dňa 13.02.2014 podľa § 20 ods. o výmere 60 m2, zastavaná
138/1991 Zb. o majetku obcí v
schválili uvoľnenie finančných
plocha a nádvoria.
platnom znení.
6 zákona 50/1976 Zb. v znení
prostriedkov vo výške 3 000,00
neskorších predpisov.
C. schválili
EUR, z rezervy rozpočtu Obce
Uznesením č. 220/2014
B. schválili Zadanie pre Územ- 1. Predaj obecného pozemku
Lutila, na nákup kosačky.
schválili JUDr. Viktorovi Šurkovi
ný plán obce Lutila
KN-C parc. č. 799/2,
odmenu vo výške 1 500,00 EUR
C. požiadali starostu obce Lutila o výmere 27 m2, zastavané
Dňa 24. 2 2014 na svojom zabezpečiť spracovanie návrhu plochy a nádvoria a časť K-C
za vykonávanie právnych úkonov
15. riadnom zasadnutí
pre Obec Lutila.
Územného plánu obce Lutila v
parc. č. 864/1 o výmere cca 60
Uznesením č. 213/2014
zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
m2, zastavané plochy a nádvoria,

Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov
Vzhľadom k tomu, že prichádzajú krásne slnečné dni chceme upozorniť na všeobecne
známy a medializovaný zákaz
vypaľovania porastov bylín,
kríkov a stromov. Občania túto
činnosť a riziko s ňou spojené aj
napriek tomu často podceňujú
a porušujú. Ak sa pozrieme na

štatistiku požiarovosti za rok
2013 na území okresov Žiar nad
Hronom, Žarnovica a Banská
Štiavnica vzniklo spolu 152 požiarov a priame škody boli 321
660,- €. Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu osôb, zranená
bola jedna osoba. Vychádzajúc z
tejto štatistiky bolo najčastejšou

príčinou vzniku požiaru vypaľovanie suchých trávnatých
porastov a to až 49 prípadov s
priamou škodou 3 980,- €. O
lesných požiaroch môžeme hovoriť iba v dvoch prípadoch, ale
finančná škoda je oveľa väčšia
ako v prípade vypaľovania trávnatých porastov a to až 6 035,- €.

Jún
Jún 2014
2014

Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej
ploche alebo spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov.
Oheň v otvorenom priestore sa
za vhodných klimatických podmienok šíri veľmi rýchlo a svojimi rozmermi neraz spôsobí ško-
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dom ročnom období a to nielen
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! V prípade
porušenia tohto zákazu hrozí
podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp.
v blokovom konaní do výšky
100,- € a právnickej osobe alebo
V prípadoch dlhotrvajúceho su- fyzickej osobe-podnikateľovi je
cha, zvýšeného výskytu požiarov možné uložiť pokutu až do výša vysokého požiarneho nebez- ky 16 596,- € .
pečenstva v lesoch, vyhlasuje
Okresné riaditeľstvo Hasičského Občania by sa mali oboznámiť
a záchranného zboru v Žiari nad aj s všeobecne záväznými nariaHronom čas zvýšeného nebez- deniami obce, ktoré upravujú aj
pečenstva vzniku požiaru.
spôsob spaľovania odpadov na
voľnom priestranstve a v niektoVeľmi dôležité je tiež pripome- rých prípadoch ho aj zakazujú!
núť, že vypaľovanie porastov
je podľa zákona o ochrane pred Spaľovanie nie je jediný spôpožiarmi prísne zakázané v kaž- sob, ako sa zbaviť biologického
dy nielen na majetku, životnom
prostredí, ale i na životoch a tiež
môže spôsobiť veľké ekologické straty a to napr. stratu veľkej
časti lesa, chránených porastov a
bylín a taktiež úhyn chránených
živočíchov.

odpadu. Je možné zbaviť sa ho - ukladať horľavé látky do
napr. kompostovaním, uklada- upravených hromád tak, aby
ním do špeciálnych kontajne- neohrozovali svojim sálavým
rov, ktorých odvoz zabezpečuje teplom alebo odlietajúcimi
obec alebo ho priamo vyvážať časticami okolie,
do zberných dvorov.
- zabezpečiť potrebné
množstvo hasiacich
Aj touto cestou chceme ľudí prostriedkov na zabránenie
upozorniť na niektoré zása- rozšírenia ohňa,
dy, ktoré je fyzická osoba pri - vykonávať neustále kontrolu
spaľovaní horľavých látok na miesta spaľovania,
voľnom priestranstve povinná - po skončení vykonať
dodržiavať:
dohasenie zvyškov po
spaľovaní a preventívne
- oznámiť pred začatím
kontrolovať okolie po určitý
spaľovania miesto a čas
spaľovania na Okresné
čas.
pplk. Ing. Slavomír Búci
riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad
vedúci
oddelenia
požiarnej prevencie
Hronom (t.č.150),
Okresného
riaditeľstva
- sledovať klimatické
Hasičského a záchranného zboru
podmienky, kontrolovať
v Žiari nad Hronom
miesto spaľovania,

Zaburinenie pozemkov
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, SNP 124,
965 O1 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/6780512, 045/6780531, 045/5245073

Obciam a mestám
v územnej pôsobnosti Okresného úradu
Žiar nad Hronom pozemkového a lesného odboru
so sídlom SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
Každoročne s príchodom jarných mesiacov sa stáva aktuálnou
problematika ochrany poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov pred zaburinením. Uvedená povinnosť vyplýva
vlastníkom resp. nájomcom (správcom) poľnohospodárskej pôdy z
ustanovenia § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy). Zaburinenie v mnohých prípadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätosť
prírodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k
šíreniu burín na poľnohospodárske pozemky, čím dochádza k jej
poškodeniu a degradácii ako aj k sťaženému poľnohospodárskemu
obhospodarovaniu.

Ilustračné foto
Výzva
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje pol’nohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v
nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým
včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú
orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku
(fyzická osoba) alebo správneho deliktu l právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ/ podľa§ 25 a§ 26 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom
za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 000,- EUR . Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky, bude
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor so síd- správny orgán na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy aj v tomto
lom Ul. SNP 124 Žiar nad Hronom, ako príslušný správny orgán roku dôsledne kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich z ustapodľa zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy novenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
Peter Kicko vedúci odboru
a o zmene a doplnení niektorých
Jún
Jún 2014
2014
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

UPOZORŇUJE OBČANOV
NA NÁTLAKOVÉ PREDAJNÉ A PREZENTAČNÉ AKCIE!
Dostali ste pozvánku na prezentačnú alebo predajnú akciu, zaujímavý výlet, či iné podujatie s možnosťou
získania hodnotných darčekov zadarmo?
Zvýšte svoju pozornosť a prečítajte si nasledovné upozornenia polície
r7ZIÝCBKUF TB QSFEBKOÝN BMFCP
prezentačným akciám neznámych spoločností, najmä akciám zájazdového typu, preverte
si údaje o organizátorovi a jeho
ponuke.
r%ÔTMFEOF [WÃßUF QPEQJTPWBOJF
akýchkoľvek zmlúv alebo dokumentov, neposkytujte občiansky
preukaz a nedávajte prezentujúcim svoje osobné veci.
rÂJBEBKUFBEFLWÃUOZǁBTOBQSFØUVdovanie zmlúv, ktoré podpisujete;

ak máte možnosť vždy sa poraďte
s blízkymi alebo právnikom.
r"L CVEFUF DÎUJǬ OFQSJNFSBOÝ
tlak alebo agresívny prístup zo
strany organizátorov, máte právo kedykoľvek z predajnej alebo
prezentačnej akcie odísť a predávajúci Vám to musí umožniť.
r1SJ LÙQF UPWBSV WßEZ USWBKUF
na vystavení potvrdenia alebo
dokladu o jeho kúpe, ako aj na
vydaní záručného listu.
r0E[NMVWZNÔßFUFCF[VWFEFnia dôvodu písomne odstúpiť do
15 pracovných dní od prevzatia
tovaru alebo uzavretia zmluvy o

AKO SA BRÁNIŤ V SÚDNOM KONANÍ
(ako správne naformulovať výrok návrhu na začatie konania pred súdom)

poskytnutí služby.
r"L PSHBOJ[ÃUPS BMFCP QSFEÃWBjúci ignoruje Vaše odstúpenie od
zmluvy, obráťte sa na súd alebo
Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Nepodľahnite
nátlakovým
praktikám predajcov, buďte
obozretní a v prípade potreby
kontaktujte:
Slovenskú obchodnú inšpekciu:
02/58272 132 (kl. 117, 125, 130,
159)
Komisiu na posudzovanie
podmienok v spotrebiteľských zmluvách: 02/59353189,

02/59353399, 02/59353135,
02/59353 413, bezplatnú senior
linku: 0800 172 500, Mestskú
políciu: 159, Policajný zbor: 158
r%PTUBMJTUFTBEPQSPCMÊNPWQSF
nekalé praktiky nebankových
subjektov, podomových predajcov či nespravodlivé exekúcie?
Zneužil niekto vašu dôveru pri
podpise nevýhodnej zmluvy,
či iným spôsobom porušil vaše
spotrebiteľské práva? Neviete,
ako správne zareagovať, ako sa
brániť? Pre viac informácií kliknite na www.branitsaoplati.sk

VZOR navrhovaných výrokov návrhov na začatie konania pred súdom, ktoré by mohli slúžiť
ako inšpirácia pre prípad obrany práv spotrebiteľov pri spotrebiteľských úveroch a iných
úveroch a pôžičkách poskytovaných spotrebiteľom

TEXT ODPORU PROTI PLATOBNÉMU ROZKAZU
(ak zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky, je premlčaný nárok veriteľa)

1. Súdne konanie o zrušenie rozhodcovského rozsudku – návrh petitu

VZOR

„Vzhľadom na to, že rozhodcovský súd porušil moje spotrebiteľské práva a rozhodcovský rozsudok je ničotným exekučným titulom, hrozí aj ujma na mojich právach. Z týchto dôvodov žiadam,
aby súd vydal toto uznesenie a vo veci samej nasledovný rozsudok:

................................................................., bytom ..............................................................................

Uznesenie
Odkladá sa vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku č. ....... zo dňa ........... vydaného (stálym)
rozhodcovským súdom (rozhodcom) ..................................., a to až do právoplatného rozhodnutia
vo veci samej.“
Návrh vo veci samej (tzv. petit):

Okresný súd .........................
.............................................
.............................................
č. k. ....Ro(b) /..../201X

„R o z s u d o k
V ........................, dňa 20.5.2013

V zákonnej lehote 15 dní podávam odpor proti platobnému rozkazu zo dňa .........................,
č. k. ...Ro(b)/..../201X, ktorý odôvodňujem nasledovne:
1. Odporca je oslobodený od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. za) zákona č.
71/1992 o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2. Plnenie, ktoré sa odo mňa vymáha pochádza a má svoj základ v neprijateľných zmluvných podmienkach v spotrebiteľskej zmluve. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ mi súd musí
už pri vydávaní platobného rozkazu poskytnúť z úradnej povinnosti ochranu pred neprijateľnými
zmluvnými podmienkami. Povinnosť súdu poskytnúť spotrebiteľovi ex offo ochranu aj pri vydávaní
platobného rozkazu potvrdil Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí vo veci C-618/10 Banco Español de Crédito SA/Joaquín Calderón Camino. Z neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré sú
obsiahnuté v zmluve poukazujem najmä na .......................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................
Ďalšie neprijateľné zmluvné podmienky ponechávam na rozhodnutie súdu podľa § 153 ods.
3 a 4 Občianskeho súdneho poriadku, keďže ich neviem označiť.
Neviem posúdiť, ale nevylučujem, že celá spotrebiteľská zmluva môže byť posúdená ako
neplatná pre rozpor s dobrými mravmi alebo o zákonom. Konkrétne právne posúdenie ponechávam na súd.
3. Vo vzťahu k uplatňovanému nároku vznášam týmto z opatrnosti aj námietku premlčania jednotlivých splátok, ktoré som mal(a) plniť pred zosplatnením úveru (prípadne námietku celej
pohľadávky).
Na základe odôvodneného odporu sa platobný rozkaz zo dňa ........................., č. k. ....
Ro(b)/..../201X zrušuje v celom rozsahu a týmto súčasne namietam aj uplatnené trovy konania.
V súdnom konaní žiadam návrh navrhovateľa v celom rozsahu (prípadne čiastočne)
zamietnuť a ak by súd navrhovateľovi plnenie ako oprávnené v celosti alebo v časti priznal
žiadam, aby mi súd umožnil môj dlh splatiť v primeraných splátkach.
..................................................
Odporca (meno a priezvisko)

I. zrušuje sa rozhodcovský rozsudok č. ....... zo dňa ........... vydaný (stálym) rozhodcovským súdom
(rozhodcom) ...................................... .
II. Určuje sa, že rozhodcovská doložka uvedená ako článok XY Zmluvy č. .............. zo dňa
...................... (Všeobecných obchodných podmienok zo dňa .................)/ rozhodcovská zmluva č.
.............. zo dňa ...................... je neplatná.
III. Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi trovy konania (a trovy právneho zastúpenia) do 3 dní od
právoplatnosti tohto rozsudku.“
2. Súdne konanie o neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy – návrh petitu
Rozsudok
„I. určuje sa, že Zmluva o pôžičke (úvere) č. .............. zo dňa ...................... uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným je neplatná.
II. Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi trovy konania (a trovy právneho zastúpenia) do 3 dní od
právoplatnosti tohto rozsudku.
3. Súdne konanie o určenie bezúročnosti a bezpoplatkovosti spotrebiteľského úveru – návrh petitu
„R o z s u d o k
I. určuje sa, že úver poskytnutý na základe Zmluvy o úvere č. .............. zo dňa ...................... uzatvorenej medzi žalobcom a žalovaným je bezúročný a bez poplatkov.
II. Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi trovy konania (a trovy právneho zastúpenia) do 3 dní od
právoplatnosti tohto rozsudku.“
4. Súdne konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia, ak bol úver (pôžička) preplatený –
návrh petitu
„R o z s u d o k
I. Žalovaný je povinný žalobcovi vydať bezdôvodné obohatenie vo výške ............. eur do 3 dní od
právoplatnosti tohto rozsudku.
II. Žalovaný je povinný uhradiť žalobcovi trovy konania (a trovy právneho zastúpenia) do 3 dní od
právoplatnosti tohto rozsudku.“

Jún
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Výstavné trhy v Trenčíne
Výbor Senior Klubu Zamatka
usporiadal aj tento rok zájazd
do Trenčína na výstavné trhy.
Zájazd sa uskutočnil 12. apríla.
Keď sme z Lutily odchádzali tak
počasie vyzeralo akurátne na
chodenie po výstave, ale prišli
sme do Trenčína a pršalo a pršalo, bez dáždnika sa nedalo.
V Trenčíne je výstavisko nie
veľké a tak nám dážď až tak
neprekážal. Nádvorie bolo obložené rôznymi kvetmi, kríkmi,
ovocnými stromami. Určite si
každý vybral. Kto do Trenčína
neprišiel kvôli kvetom mohol
vidieť včelárske potreby a vý-

robky z včelích produktov, tiež si
návštevníci mohli pozrieť výstavu zameranú na zdravie, relax
a vyváženosť osobnosti. A koho
ani toto nezaujalo tak sa mohol pokochať v priestoroch kde
v ponuke boli domáce výrobky
z mäsa, a rôzne mäsové špeciality, z ktorých sa tí hladnejší
mohli aj najesť .
I keď nám počasie neprialo aj
tak keď sme z Trenčína odchádzali autobus bol zaplnený kvetmi, kríkmi a dobrou náladou
z dobrého zájazdu.
Eva Hromádková

Jún
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Fašiangy 2014
Tento rok boli fašiangy v Lutile
inak. Muzika a masky nechodili po dedine, ale OZ Lutilienka
spolu s obecným úradom pozvali občanov na námestie, kde
bola pravá sedliacka zabíjačka.
Fašiangovú zábavu otvorila
dychovka Lutilka so svojimi
speváčkami, v programe ďalej
vystúpili Zvolenskí vrchári – fol-

klórna hudba.
Starosta Ján Pružina všetkých
občanov na námestí privítal, poprial im príjemnú zábavu, dobrú chuť k bravčovým dobrotám,
poďakoval členkám OZ Lutilienka za prípravu a tiež poďakoval
účinkujúcim, že prijali pozvanie
do Lutily.

Koncoročné
posedenie
dôchodcov
Už pravidelne sa koncom roka
stretávajú členovia Senior klubu
Zamatka, aby zhodnotili ušlý
rok, porozprávali sa, zaspievali,
zatancovali si a najmä spomenuli si na jubilantov, ktorým
pri tejto príležitosti odovzdáva
výbor klubu upomienkové darčeky.

Jún
Jún 2014
2014
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Priatelia moji, bol to iný čas...
Zakrátko 85 ročný jubilant, náš
rodák a čestný občan obce, univerzitný profesor MUDr. Michal
Valent , Dr.Sc., nás obdaroval zaujímavou knihou Priatelia moji,
bol to iný čas. Autormi knižnej
publikácie sú Horníková-Pavlíková, Tichý a Štencl. Monografia je dokumentom odžitého
tvorivého času pána profesora,
zachytáva mnohé hitorické reálie Lutily , Bratislavy, ba celého
Česko - Slovenska.
Pán profesor všetky svoje životné úspechy pripisuje nielen
sebe, ale aj svojim drahým rodičom, tete, ktorá mu pomohla v
Bratislave vyštudovať, manželke
a deťom, ale najmä svojim kolegom a zároveň priateľom.

Pozitívne naladený človek, nešetrí úsmevom, vtipom, vďakou
a priateľskou radou vždy, keď
navštívi našu obec, jeho milovanú Lutilu, dedinku jeho detstva.
V prológu knihy sa dočítame
“Ďakujem za dobrodenia všetkým, ktorým som príležitostne
poďakoval, ale aj tým, ktorým
som nestihol.”
Náš rodák je držiteľom najvyššieho štátneho vyznamenania
Radu Ľudovíta Štúra I. triedy
a Kríža prezidenta SR II. triedy. Kniha sa nachádza v našej
obecnej knižnici, je obohatená
dobovými a osobnými fotografiami a určite zaujme mnohých
čitateľov.
Do ďalších rokov želáme emeritnému pánovi profesorovi LFUK
Michalovi Valentovi veľa Božieho požehnania, dobré zdravie,
aby ešte dlho mohol rozvíjať
svoje aktivity a svoju tvorivosť.

Okrem toho že bol gynekológom a pôrodníkom, získal ďalšie
odborné špecializácie z odboru
parazitológie, z pedagogického
pôsobenia, bol členom Komisie pre obhajobu kandidátskych
prác, Edičnej komisie pre zdra- Za celú redakciu Lutilského prameňa
Mgr. Mária Malá
votnícku literatúru atď.
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Požehnaných 95 rokov pani Márie Pružinovej
bielom kroji. Vydaté ženy chodili vo vyzdobených sviatočných čepcoch. Po omši hrala pri
kostole lutilská dychová kapela.
Bola to veľká slávnosť.

Teta, v júni budete oslavovať svoje 95. narodeniny. Prežili ste už
mnoho zaujímavých udalostí.
Spomínate si na mnohé situácie,
ktoré boli pekné i vzrušujúce.
Napr. také fašiangy. Akým spôsobom prebiehali kedysi v Lutile?
Cez fašiangy bývali svadby, zábavy, zabíjačky... Vtedy sme
nemali kultúrny dom, ale takú
drevenicu v strede dediny, volali
sme ju kavietla, tam sme tancovali pri živej hudbe. Z Kríža prišla cigánska hudba a tá nám hrala
do tanca. Boli to dvaja huslisti a
basa. Ja som sa tiež vydávala cez
fašiangy 1. 2. 1937.

čania prežívali pôstne obdobie?
Bývali cez pôst svadby? Zábavy?
Cez pôst nebola žiadna veselosť.
Mäso sa nejedlo, len fazuľa, zemiaky, mlieko s domácim chlebom a maslom, mliečne polievky,
praženica, kapusta bez mäsa, rezance s tvarohom... Chodili sme
do kostola na krížové cesty oblečené v čiernom, tak sme si uctili
umučenie nášho Pána Ježiša.

Pôstne obdobie skončilo a prišla
Veľká noc. Dievky a ženy z Lutily sa určite poobliekali do kroja,
aby oslávili tento najväčší sviatok
kresťanov.
My dievky sme mali biely, borPo fašiangoch prichádza s popol- dový a modrý kroj. Na Veľkú
covou stredou pôst. Ako Lutil- noc sa chodilo na svätú omšu v

Najväčšia radosť to bola pre malých chlapcov, tí dostali vajíčka,
cukríky a nejaké korunky.
Naša dedina bola roľníckou oblasťou. Žili tu veľmi šikovní roľníci. Ktoré práce boli typicky jarné
a roľníci ich hromadne robili na
jar? Čo tu siali a sadili? Akým
plodinám sa tu darilo?
Na jar sa všetko čistilo, dom i
okolie domu. Chlapi na poli siali
jačmeň, ženy sadili fazuľu a hrach
v záhradách. Zemiaky sa sadili
na veľkých plochách. Na gazdovských dvoroch sa chovali kravy,
kone, prasce, sliepky, husi a kačky.

Nacvičovali ste pašie - umučenie
nášho Pána Ježiša Krista, kto to
nacvičoval? Vy ste boli speváčkou
pri sv. omšiach. Ako ste to zvládali, veď ste mali rodinu, bolo to
určite náročné.
Nacvičoval nás Tobiáš Pružina,
volali sme ho Dobiš. Bol veľmi
šikovný, vedel nás motivovať,
vedel všetko zorganizovať a perfektne nacvičiť. Ženské postavy
v pašiách spievali: Panova teta Mária Pinková, ja a Rozália Pin- Čo sa Vám zdá, teta, najkrajšie z
ková. Veľa rokov sme predspe- toho, čo ste prežili?
vovali v kostole a na pohreboch. Mám blízky vzťah k Bohu a k Panne Márii, a preto aj za mladi sa mi
Mládenci a chlapci sa asi najviac najviac páčili náboženské oslavy.
tešili na veľkonočný pondelok. Ako Tiež rodinné oslavy zanechali vo
tu prebiehala oblievačka a šibačka? mne krásne spomienky. Som krstMy ženy sme boli vo veľkonoč- nou mamou šiestim deťom.
ný pondelok celé mokré. Tu bol
taký zvyk, že mládenci polievali Milá teta Pružinová, v mene ces vedrami plnými studenej vody. lej redakcie Lutilského prameňa
Aj korbáč si nosili zo sebou, z vŕ- Vám želám dobré zdravie, Božie
bového prútia. Vraj , aby boli ženy požehnanie do ďalších rokov,
šikovné a zdravé. Potom chlapi veľa radosti a pohody v kruhu
dostali maľované vajcia, pálenô a Vašich najbližších. Ďakujem za
zajesť. Boli napečené tvarožníky, rozhovor.
Mgr. Mária Malá
orechové rožteky a iné zákusky.

FARSKÝ KLUB DETÍ A MLÁDEŽE V LUTILE
Od septembra minulého roku
sa pravidelne každú sobotu v
čase od 16.00 do 18.00 stretávajú deti a mládež z našej obce
v telocvični Základnej školy
s materskou školou v Lutile,
aby sa spolu zabavili, vyšantili
a strávili pekné chvíle v spoločenstve kamarátov.
Myšlienka vytvorenia akéhosi

klubu vznikla s cieľom ponúknuť deťom a mladým možnosť
aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času s dôrazom
na tradičné kresťanské hodnoty.
Postupne sme začali spolupracovať s eRkom, t.j. s Hnutím
kresťanských spoločenstiev detí.
Je to detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou regis-

trovaná na Ministerstve vnútra
SR ako občianske združenie.
Základom činnosti hnutia je
pravidelná mimoškolská práca
s deťmi a mladými v malých
spoločenstvách. ERko združuje
viac ako 8000 členov a patrí k
najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a
systematicky pracujú s deťmi a
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mládežou. Cieľom tohto združenia je pomáhať pri výchove a
neformálnom vzdelávaní detí a
mladých ľudí na zrelé osobnosti
podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Východiskovými hodnotami sú: živá viera,
radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera. Aj my v Lutile
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dúfame, že spoločenstvo, ktoré
vytvoríme, bude prínosom tak
pre našu farnosť, ako aj pre obec,
v ktorej žijeme.
Naše „stretká“ sú veľmi pestré.
Stretávajú sa na nich detičky
od 3 rokov až po 18-ročnú mládež. Už len tieto veľké vekové
rozdiely nás navzájom veľmi
obohacujú – starší pomáhajú
mladším a naopak, tí mladší si
berú starších za vzor a raz by
chceli byť takí ako oni. Keďže sa
nás väčšinou stretne minimálne 15, no často krát aj viac ako
20, na stretnutiach pracujeme
v skupinkách, pre ktoré volíme
vhodné aktivity podľa veku a
schopností ich členov. S prácou

v skupinkách pomáhajú dobrovoľníčky Martuška Jurkemíková, Kamilka Jágerová a Betka
Sedliaková, ktoré usmerňujú
činnosť detí podľa pokynov dospelých vedúcich. Popri nich už
teraz vyrastajú ďalšie budúce
animátorky, bez ktorých by organizácia aktivít na jednotlivých
stretnutiach bola veľmi náročná.
A čo všetko na „stretkách“ robíme? Hráme sa, súťažíme, športujeme, spievame, tancujeme,
vyrábame všeličo zaujímavé,
rozvíjame svoju kreativitu...
Vlani v októbri sme boli na púti
na Starých Horách, v novembri
sme zorganizovali diskotéku a
v decembri prišiel medzi nás

Mikuláš. Deti spolu s pani katechétkou Majkou Pružinovou a
manželmi Pittnerovcami nacvičili jasličkovú pobožnosť a teraz
v pôste krížovú cestu. Už teraz sa
veľmi tešíme na leto, kedy chystáme opekačky, noc v stanoch,
výlet na bicykloch a turistiku.
To všetko by však nebolo možné bez podpory Obecného úradu a Základnej školy s materskou školou v Lutile, ktorí nám
ochotne poskytujú priestor, kde
sa môžeme pravidelne stretávať.
Veľká vďaka patrí aj Farskému
úradu, ktorý nás tiež podporuje
v našich aktivitách. A nakoniec
chceme zo srdca poďakovať rodičom a starým rodičom detí,
ktoré na klub chodievajú. Ma-

minky a staré mamy nám často
napečú výborné koláčiky alebo
dokonca aj tortu, aby sme si
mohli na „stretkách“ okrem zábavy aj pomaškrtiť. Pomáhajú s
organizáciou väčších stretnutí,
ako je napríklad diskotéka alebo
Mikulášske stretnutie. Spolu s
deťmi sa zúčastňujú väčších akcií, kde je kvôli bezpečnosti potrebný väčší dohľad dospelých.
Vďaka Vám všetkým, ktorí nás
akýmkoľvek spôsobom podporujete, môžu deti a mladí z Lutily každý týždeň stráviť chvíľu
času v radostnom a veríme, že
aj obohacujúcom spoločenstve
spolu so svojimi kamarátmi.

Foto z púte na Starých Horách

Diskotéka – sfukovanie sviečok na torte

Stretko – práca v skupinkách

Pri hre
Jún
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2014
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Slovenský poĕovnícky zväz Bratislava, Klub trubaĀov SR, Poĕovnícky spolok UPS Lutila,

Obec Lutila, Obvodná poĕovníFNDNRPRUDæLDUQDG+URQRP

RgO Slovenského poĕovníckeho zväzu æiar nad Hronom
Vás pozývajú

ktorá sa uskutoĀní děa 7.júna 2014 v Lutile
Program:

Sprievodné akcie:

„Svätohubertská svätá omša“ v kostole sv. Ladislava
v Lutile děa 7.júna o 800.

Å3RĕRYQtFNDYìVWDYD-URNRYUHYtUX/XWLOD´Y GěRFK
6.-M~QDY ]DVDGDĀNHREHFQpKR~UDGXY.'

&HOHEUXMH YGS IDUiU ,QJ 0JU 0LFKDO 6ODåĨan 1D RUJDQH KUi
KXGREQìSHGDJyJSiQ-iQ,PULåQD lesnice, poĕovníFNHURK\KUDM~
a spievajú poĕovnícki trubaĀi Klubu trubaĀov SR omšu B – dur
od Petra Vacka.

1DM]DXMtPDYHMåLH WURIHMH KLVWRULFNp ]EUDQH ORYHFNp QRçH
lesnice a OHVQp URK\ YiEQLĀN\ XPHOHFNp YìUREN\ åWtWN\
GUHYRUH]E\PDĕE\SUtVSHYN\] ĀDVRSLVRYGLSORP\PHGDLOH
SRKiUH ]R V~ĨDçt QLHĀR ] KLVWyULH IRWRJUDILH %XG~
Y\VWDYHQp DM FHQ\ SUH V~ĨDçLDFLFK Y hre na lesnicu
a SRĕRYQtFN\URK

Å6~ĨDçWUXEDĀRYY hre na lesnicu a SRĕRYQtFN\URK´M~QD
od 930 do 1500.
6~ĨDçLĨ EXG~ VyOLVWL L V~ERU\ Y prednese povinných a YROLWHĕQìFK
VNODGLHEÔĀDVĨDVLV~ĨDçLDFLFK]R6ORYHQVNDD z ÿLHFK
Å.RQFHUWSRĕRYQtFNHMKXGE\´M~QDRG00 do 1800.
+UDM~VSRORĀQHV~ĨDçLDFLDNRDM MHGQRWOLYpV~ERU\QDMNUDMåLHVNODGE\
V~ĀDVQHM SRĕRYQtFNHM KXGE\ DOH aj historickej loveckej hudby.
8NiçN\ VLJQiORY VR zatrúbením a spevom, výber zo slovenských,
ĀHVNìFK SRYHORY D KDODOL =D]QLH Å/XWLOVNi IDQIiUD´ Y úprave
Dr.Vacka, v SRGDQtWUXEDĀRY
Å6SRORĀHQVNìYHĀHUV Y\KOiVHQtPYìVOHGNRY´RG30.

Otvorené denne, piatok, sobota, nedeĕa od 1000
do 1600.

Å3RĕRYQtFLGHĨRP´M~QDRG00 do 1600.
1D Y\KUDGHQRP PLHVWH QD QiPHVWt EXG~ SULSUDYHQp U{]QH
KU\ SUH GHWL 7UDPSROtQD YHĕNp ĀORYHĀH VNODGDĀN\
PDĕRYDQLH WYiULĀLHN GHĨRP KĕDGDQLH EUORKD 9åHWN\
SRK\ERYpDNWLYLW\V~OHQV doprovodom a QD]RGSRYHGQRVĨ
URGLĀRYGLHĨDĨD
Å+XEHUW*DVWUR/XWLOD´M~QDRG00 do 1500.

9\KOiVHQLHYìVOHGNRYV~ĨDçHRGRY]GDQLHFLHQ&HQ\V\PEROL]XM~FH
Kmotrinu skalu na Klapej s lesnicou a notami z /XWLOVNHM IDQIiU\
zhotovil z NHUDPLN\ 5RPDQ *DåSDUtN 3UH V~ĨDçLDFLFK VSRQ]RURY
a XVSRULDGDWHĕRY EXGH Y .' SULSUDYHQp SRKRVWHQLH 6SRORĀHQVNì
YHĀHU V dychovou huGERX æLDUDQND VR VSHYiĀNDPL 3UH YHUHMQRVĨ
bude sprístupnená zábava do QDSOQHQLDNDSDFLW\ViO\

V VWiQNX 3RĕRYQtFNHKR VSRONX 836 /XWLOD VD EXG~
SRGiYDĨ SRĕRYQtFNH åSHFLDOLW\ /XWLOVNì VWHKlík ako
aj Bomba spod Klapej – V~ĨDçQp åSHFLDOLW\ PLHVWQ\FK
SRĕRYQtNRY

OrganizaĀný výbor

Sponzori:

6ORYHQVNìSRĕRYQtFN\]Yl]%UDWLVODYD.OXEWUXEDĀRY653RĕRYQtFN\ spolok UPS Lutila,
2EYRGQiSRĕRYQtFNDNRPRUDæLDUQDG+URQRP2EHF/XWLOD5J263=æLDUQDG+URQRP
3RĕRYQtFNH]GUXçHQLH-DUĀ+iMVNH78%(;$JLOH:(/'$.VUR
,QJ%RKXPLO=ORFKD3HWHU+RUYiWK

Mediálni partneri

ĀDVRSLV0\VOLYRVWWHOHYt]QDUHOiFLD+DODOLĀDVRSLV3RĕRYQtFWYRDU\EiUVWYR79æLDU
Jún
Jún 2014
2014
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Lutilský

jarmok

URËQâNMĎQ VRERWD 

3URJUDP





+UÀG\FKRYÀKXGED/XWLOND
0DĜRUHWN\VG\FKRYRXKXGERX/XWLOND
/XWLOVNâWUXEDËLIDQIÀU\QDOHVQLFLDFK
2WYRUHQLHMDUPRNX
- starosta obce
- oestQĘ obËaQ 2bce /XtLOa
SroIesor 08'r 0LcKaO 9aOeQt
 'HWL =¦ V 0¦ /XWLOD
 0RGHUQĘ WDQHF  PLHVWQH WHHQDJHUN\











2EËHUVWYHQLH

¦SHFLDOLW\ MDUPRNX  GRPÀFH NROÀËH D ]ÀNXVN\
ĄWUĎGOD ĄNYDUNRYÒ SDJÀËH SL]]D NROÀËH
PRUDYVNÒ NROÀËH D ÎDOĄLH GREURW\ QDQXN\
oDSRYDQÒ SLYR
1HDONR QÀSRMH

*XOÀĄ  EUDYËRYĘ D ] GLYLQ\ YDUâ =GHQNR oLHUQ\
3HËHQÒ NOREÀVN\
3RVĎFK\
3RìRYQâFNH ĄSHFLDOLW\

7LERU oâN  KDUPRQLNÀU D YWLSNÀU
=YOROHQVNâ YUFKÀUL  FLPEDORYÀ KXGED
6SHYÀFN\ ]ERU 0DJQLğFDW - ìXGoYÒ SLesQe
'\FKRYÀ KXGED /XWLOND
+HOLJRQÀUND  9ODVWD 0XGUâNRYÀ
)RONOöUQ\ VĎERU +521 ½Lar QaG +roQoP
+HOLJRQÀUND  9ODVWD 0XGUâNRYÀ
'\FKRYÀ KXGED /XWLOND
=YROHQVNâ YUFKÀUL
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Športový areál oslavuje svoje výročie.
Šport ako tenis tiež patrí k životu. Na Slovensku sme v minulosti viac poznali futbal a hokej.
Dnešná doba nám však prináša
záujem aj o iné športy. A tak aj
obce sa vo svojich programoch
snažia zainvestovať do zariadení, ktoré umožňuje realizovať
šport o ktorý je záujem.

uviedli kurty 1.8.2003. Tohto
roku tenisové kurty oslavujú 10.
výročie, ako sa prvýkrát oficiálne
začal hrať tenis v Lutile. Prvým
správcom Športového areálu bol
od roku 2003 p. Vladimír Haraburda. V roku 2004 som nastúpil
za správcu ja. Za toto obdobie
môjho pôsobenia kurty využili
športovci nielen z Lutily, ale aj z
okolitých obcí a miest ale aj milovníci tenisu zo zahraničia (Rakúska, Nemecka, Nórska, Bruselu a tiež aj z Afriky), ktorí boli na
praxi v závode ZSNP alebo výmenná akcia profesorov Gymnázia zo Žiaru nad Hronom (Švédi,
Poliaci a Rakúšania). Športový
areál využili, aj stále využívajú,
nielen tenisti ale aj deti Základ-

nej školy s materskou školou v
Lutile, OZ Lutilienka. Areál tiež
využívajú členovia Senior klubu
Zamatka na spoločenské posedenia, uskutočňujú sa tu rôzne
firemné posedenia, ako aj oslavy
životných jubileí. V rokoch 2010
a 2012 sa konal v okolí Lutily Celoslovenský cezpoľný orientačný beh, 300 športovcov z celého
Slovenska bolo sústredených na
tenisových kurtoch, kde mali
športovci zraz, občerstvenie a
záverečné vyhodnotenie preteku.

plochu (ak je priaznivé počasie, čo
znamená, že musia byť tuhé mrazy). Toto zimné využitie kurtov
veľmi vítajú najmä deti, ktoré sa tu
mali možnosť naučiť korčuľovať,
iné zase zdokonaliť sa v korčuľovaní a starší zahrať si aj hokej.

nosti regiónu. Hlavným hosťom
podujatia bol bývalý tréner Anton Dragúň, ktorý sa po sezóne
Jedenástku roka Oblastného fut- 2012/2013 rozhodol ukončiť
balového zväzu Žiar nad Hronom bohatú trénerskú kariéru.
za rok 2013 vyhlásil Výkonný
výbor ObFZ Žiar nad Hronom, Po programe, ktorého súčasťou
na základe hodnotenia klubov, bolo vystúpenie speváčky Kat10. januára. Najlepší futbalisti,
hrajúci v minulom kalendárnom
roku najvyššiu oblastnú súťaž, sa
takto stretli už po štrnástykrát.

ky Šályovej, športovcov z Karate
klubu, kulturistu Tomáša Hnilicu a tanečníkov z Associallz
Dance Crew, už prišiel rad na
predstavenie ocenených futbalistov. Po prvýkrát sa najlepším
brankárom oblasti stal gólman
Lutily Michal Chromík.

Na galavečeri vyhlásili tiež najúspešnejšieho trénera, ktorým
sa stal Lukáš Kmeťz Repišťa. Za
najlepšieho rozhodcu roku 2013
bol vyhlásený Jaroslav Osvald
zo Starej Kremničky. Gól roka si
po vlaňajšom Milanovi Kukučkovi vystrieľal Radko Kanina z
Lutily. Oblastný futbalový zväz
ocenil aj jubilantov a dlhoročných funkcionárov, či trénerov
za rozvoj futbalu v regióne. Zväz
pripravil aj špeciálne ocenenie
Fanklub roka, ktoré získal fanklub TJ Inter Horná Ves, ktorý
nedávno získal tretie miesto v
celoslovenskej súťaži fanklubov.

Popri budovaní a zveľaďovaní našej obce Lutila vznikla myšlienka
postaviť tenisové kurty s novým
umelým povrchom a osvetlením.
Výstavbu realizovala spoločnosť
LITA s.r.o. Lutila, dodávateľom
umelých povrchov bola firma
FUNNY SPORT Slovensko.
Do skúšobnej prevádzky sa

Jedenástka
roka

Na záver chcem povedať, že
to bola veľmi dobrá investícia,
dobré rozhodnutie starostu obce
a obecného zastupiteľstva, postaviť niečo takéto v obci. Športový areál sa využíva skoro celý
rok a nielen na športové aktiviZ obci Lutila využíva kurty 40 ty ale aj na spoločenské akcie a
dospelých mužov, 20 dospelých hlavne reprezentuje Obec Lutilu
lebo nie v každej obci majú tažien a 30 detí.
Počas zimného obdobia sa betó- kýto krásny športový areál.
Zdeno Čierny
nová plocha premieňa na ľadovú

V tradičnom januárovom termíne sa na vyhlasovaní jedenástky
stretli aj funkcionári klubov,
sponzori, predstavitelia zväzu,
či miest a obcí, a futbalové osob-
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Poznávajme históriu svojej rodiny
Je veľmi zaujímavé pátranie po
vlastných predkoch a moderna
veda nám môže pomôcť tam,
kde už písané záznamy zo Štátnych Archívov končia. Z vlastnej
skúsenosti viem, že toto badanie
je veľmi zaujímavé a plne prekvapení. Ľudský organizmus v
sebe nesie genetickú informáciu nazývanú DNA (deoxyribonukleova kyselina), ktorej
niektoré časti sa dedia z otca na
syna a z matky na deti oboch
pohlaví. Tieto mutujú v časovo
veľmi dlhých úsekoch, niekedy
sú to tisícky rokov, inokedy desať tisíce rokov. U žien je to tzv.
mitochondrinalna DNA, ktorá
sa člení na veľa druhov podľa
oblasti, kde je daná mutácia geneticky najvýraznejšia. U mu-

žov je to podobne. Jednotlivé
genetické mutácie sa nazývajú aj
haploskupiny. Tých je veľa druhov, ale neznamená to, že každý
národ ma svoju haploskupinu,
skôr naopak, v každom národe,
štáte je zastúpených veľa haploskupin, podľa pôvodu predkov ľudí, ktorí štát tvoria. Pri
tzv. genografickych testoch je
možné určiť z ktorého kuta nasej planéty rod pochádza, kde je
zastúpený dnes najvýraznejšie.
Tak napr. haploskupina „ I „ je
pôvodná Európska haploskupina s maximálnym výskytom v
Škandinávii (I1) a na Balkáne
(I2). Znamená to, že starí Vikingovia majú spoločné korene s
dnes Slovanským obyvateľstvom
južného Balkánu - Chorvátska,

Srbska, Bosny a Hercegoviny. Aj čo musíte urobiť je nasliniť vatieto veci nám môže prezradiť tový tampónik ktorý je vnútri
genetika.
skúmavky, tento odoslať a čakať na výsledky. Tie môžu byt
V dnešnej dobe je módou pátra- častokrát veľmi prekvapujúce.
nie po predkoch v písomných Môjmu priateľovi z Levíc zistili,
prameňoch a keď tie dôjdu člo- že pochádza z jedného Írskeho
vek sa môže obrátiť na netradič- Kráľa, mne samému, že pocháné metódy, napr. na DNA. Labo- dzam z rodu poľských vojvodov
ratórií, kde ponúkajú stopovanie (to v čase, kedy ešte Poľsko nepredkov a hľadanie príbuzných, bolo kráľovstvom). Je to veľmi
napr. v Amerike je veľa. Najzná- zaujímavé sledovať stopy vašich
mejšou je FT DNA, www.fami- predkov, vašich súčasných prílytreedna.com, ktorá aj mne buzných, o ktorých ste ani nevepomohla nájsť príbuzných a tým deli, že ich mate. Najme v oblasti
aj obohatiť svoj rodokmeň o ich badania po predkoch preto veľmi odporúčam testy DNA, ktoré
generácie predkov.
Vám častokrát povedia viac, než
Testovanie prebieha jednodu- by ste na prvý pohľad čakali.
cho - poštou dostanete balíček
Bc. Stanislav Macák
a dvomi skúmavkami a jedine,

Staviame my máje
Staviame my máje,
čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej
do krbky hlinenej.
[:Máj, máj, máj, zelený
pod oblôčkom sadený.:]

Tradične obveseľovala tých, ktorí sa prišli pozrieť na stavanie
mája, naša dychovka Lutilka.

Ďakujeme dychovej hudbe, deťom ZŠsMŠ Lutila, ktoré máj
vyzdobili, ako aj všetkým ktorí
Aj tohto roku sa na dedine sta- sa pričinili o to aby táto tradícia
val vysoký máj pre všetky ženy a z našej obce nezmizla a máj na
dievčatá v Lutile. Našli sme mu dedine stál.
Obecný úrad Lutila
nové miesto na priestranstve
oproti pohostinstvu Borinka.

Jún
Jún 2014
2014

14.
1
6. strana
strana

Lutilský
prameň
L
utilský p
rameň

Jubilanti v mesiacoch január – jún 2014
50-roční:

70-roční:

■Marian Borik
■Július Nôta
■Ján Imriš
■Jozef Imriš
■Dušan Neuschl
■Mária Schmidtová

60-roční:

■Ľudmila Spišáková, MUDr.
■Milan Kobelár
■Jolana Urgelová
■Tobiáš Kösegi
■Otília Čerťaská
■Mária Smužová, RNDr.
■Jozef Hlinka
■Ľudmila Marková

65-roční:

■Michal Malý
■Zdenko Rosenberg, Ing.
■Emília Čierna
■Mária Poliaková
■Alexander Murgaš, MUDr.
■Ján Imriš
■Miroslav Dvonč
■Marcela Janeková

■Ľudovít Truben
■Jozef Pinka
■Gabriela Šnapková
■Ida Finková
■Mária Olajcová
■Jozef Német
■Pavla Nováková, Ing. CSc
■Štefan Zimerman
■Marta Pružinová
■Eva Števárová

75-roční:

■Anton Vozár
■Anna Šályová
■Pavol Pružina
■Jozef Urblík
■Terézia Urblíková

85:roční:

■Matilda Kösegiová
■Rozália Krnčoková

Nad 85 rokov:

■Ján Imriš - 86 rokov
■Rudolf Kretík - 86 rokov
■Marta Bartošíková, Ing. - 87 rokov

■Mária Kusková - 87 rokov
■Anna Hronská - 87 rokov
■Júlia Weissová - 88 rokov
■Juliana Bubláková - 89 rokov
■Rozália Imrišová - 89 rokov
■Štefan Pružina - 90 rokov
■Ján Roob - 90 rokov
■Matilda Minková - 91 rokov
■Anna Jančíková - 91 rokov
■Ján Kösegi - 92 rokov
■Rozália Rošková - 93 rokov
■Anna Osvaldová - 94 rokov
■Anna Víglašská - 94 rokov
■Rozália Brezianska - 94 rokov
■Mária Pružinová - 95 rokov
■Ján Paál - 99 rokov

Jubilantom srdečne
blahoželáme!
Narodili sa:

■Marek Gábor - 2.12.2013
■Sofia Imrišová - 14.1.2014
■Tobias Kanina - 10.2.2014
■Júlia Žňavová - 8.3.2014
■Bibiana Matušová - 1.4.2014
■Vincent Kostoláni - 8.4.2014

Demografia
obce Lutila
Stav obyvateľov obce Lutila
k 31. 12. 2013: 1317
Z toho trvalý pobyt:
■dospelí: 1140
■deti: 173
■cudzinci: 4
■Narodených: 10 detí
■Úmrtí: 11
■Odsťahovaní: 28
■Prisťahovaní: 37
■Timea Balážová - 8.4.2014

Vítame nových občanov!
Opustil nás
■Štefan Jančík vo veku 63 rokov
■Peter Maceják vo veku 62 rokov
■Jozef Gontko vo veku 87 rokov
■Vladimír Kösegi vo veku 66 rokov

Vyjadrujeme úprimnú
sústrasť pozostalým!

3RP{çHPHSUHGDī.
Vašu nehnuteęnosī

emok
'om, Eyt, chatu, Ći poz

Jazykový kurz
1+1 ZADARMO
Prihláste sa dvaja

a platí iba jeden!
Presvedčte sa na ukážkových
hodinách ZDARMA
Prihláste sa na tel.: 0915 838 004 alebo
na gmschool@grznarova.eu
www.gmschool.sk

Ponúkame profesionálny servis:
inzercia na najnavštevovanejších realitných
portáloch v rámci celej SR
.ontaktujte nás:

inzercia v regionálnych periodikách

REALITY SERVICE, s.r.o.
1ám. 0atice slovenskej 
Å%IELY '20´, . poschodie
æiar nad +ronom
 

prezentácia na reklamných plochách
v meVte æiar nad +ronom a okolitých oEciach
exkluzívna videoprezentácia na portáli
www.ziar24.sk
oslovenie potenciálnych kupujúcich z vlastnej
dataEázy realitnej kancelárie

  
0905 602 942

vypracovanie kompletnej právnej dokumentácie
(kúpna zmluva, návrh na vklad, ...)
vypracovanie znaleckého posudku
vypracovanie geometrického plánu

info@reality-service.sk
www.reality-service.sk

vysporiadanie vlastníckych vzīahov
opravy chýE v katastri nehnuteęností
(napr. nezapísané hospodárske Eudovy v .1,
nepridelené súpisné Ćísla, ...)
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