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Október 2012

Otvorenie školského
roka
Milí školáci,
prednedávnom sme sa rozchádzali na prázdniny, a už sa opä
roztáèa kolotoè ïalšieho školského roka. Dva mesiace letných
prázdnin ubehli ako
voda a už je tu znova
september so svojou
slávnostnou atmosfé rou - o tv oren ím
n o v éh o šk ols ké ho
roka. Do našej školy
prišli po prvýkrát naši
prváci: Jurko, Miška,
V a n e s k a , A n i è k a,
Olivka, Matúško, Kristiánko, Dianka, Viki
a Tobi a samozrejme,
nezabudol na nás ani
náš štvrták Andrejko.
Chcela by som im pop ria , a b y v tom to
školskom roku mali
ve¾a trpezlivosti, síl,
dobrých známok, aby
sa im v uèení darilo,
a b y ra d i ch od ili
do školy a aby mali
stále úsmev na tvári.
Vám, milí rodièia, chcem v prvom rade zablahožela k tomu,
že máte doma prváèika. Chcem Vám zažela najmä zdravie,
pevné nervy, trpezlivos a láskavos pri prekonávaní prekážok,
ktoré Vás teraz èakajú. Verím, že sa Vám to podarí a že odmenou
pre Vás bude nielen to pekné vysvedèenie na konci školského
roka, ale aj spokojnos a úsmev na tvárach Vašich detí.
Vaša pani uèite¾ka
Mgr. Vladimíra Pružinová
Chcela by som poïakova obecnému úradu za finanènú pomoc
na nákup skriniek a novej podlahy do šatne v MŠ, školských lavíc
a pomoc pri skrášlení vonkajších aj vnútorných priestorov školy.
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ROÈNÍK XV.

AKTÍVNA STAROBA

„Je šastím spozna v mladosti prednosti staroby,
a v starobe si udržiava prednosti mladosti“ (J.W.Goethe)
Tak, ako v knižnici pribúdajú
zväzky a stáva sa bohatšou, tak
èloveku ubúdajú roky, a tým sa
stáva skúsenejším a múdrejším.
Vekom život na jednom brehu
mosta nemilosrdne ukrajuje
z telesnej krásy, ale naopak na druhom plným priehrštím
pomáha formova duchovnú tvár
èloveka. Dá sa poveda, že za jej
obraz v druhej polovici života už
zodpovedá každý èlovek sám.
Èím je starší, tým výraznejšie
na òom vidie celý spôsob
života.
Aktívnym starnutím sa zaoberala aj Únia a 14. septembra
2011 prijala Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady è.
9 4 0 / 2 0 1 1 / E Ú . U v edeným
rozhodnutím bol rok 2012 vyhlásený Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami, z ktorého vyberám:
Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi
generáciami 2012 by mal by
založený na odkaze Európskeho roka boja proti chudobe
a sociálnemu vylúèeniu (2010)
a E u ró p s k eh o ro ka d obrovo¾níckych èinností podporujú c ic h ak t ív ne o b èian st vo
(2011), a preto by sa mali podporova synergie medzi týmito
európskymi rokmi a Európskym
rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.
V súvislosti so stratégiou
Európa 2020 Komisia navrhla
v rá mc i h la v ne j ini ciat ív y
I no v á c ia v Ú ni i z aè a s realizáciou projektu Partnerstvo
pre inovácie zameraného na aktívne a zdravé starnutie. Cie¾om
projektu je umožni obèanom,
aby žili nezávislý život, a to
dlhšie a v dobrom zdraví, a do
roku 2020 zvýši priemerný
poèet rokov prežitých v zdraví
o dva roky.
Každoroène si 29. apríla pripomíname Európsky deò solidarity medzi generáciami. To
Únii poskytuje dobrú príležitos,
a b y o bn o v il a s vo j z áv äz ok
posilòova solidaritu a spoluprácu medzi generáciami v záujm e p o dp ory sp ra vo d liv ej
a ud rž ate¾nej spoloè nosti.
N a a k t ív ne s t a rn u t ie sa
zameriava aj nieko¾ko fondov
Únie, programov a akèných
plánov Únie, ako je Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, program

Progress, program celoživotného vzdelávania a ïalšie.
Európsky rok má tieto ciele:
a) zvyšova všeobecné povedomie o význame aktívneho
s t a rn u t ia a o je h o rôznych
rozmeroch a zabezpeèi, aby
bolo v politických programoch
zainteresovaných strán na všetkých úrovniach zaradené na pop re dné mie sto , s cie¾o m
vyzdvihnú užitoènos príspevku
starších osôb pre spoloènos
a hospodárstvo, zvýši jeho
uznanie, podporova aktívne
starnutie, solidaritu medzi generáciami a vitalitu a dôstojnos
všetkých ¾udí a viac sa snaži
o mob ilizá ci u pot enciá lu
starších osôb bez oh¾adu na ich
p ô v od a u mož ni im vie s
nezávislý život;
b) p o d n e c o v a  d i sku siu ,
vymieòa si informácie a rozvíja
vzájomnú výmenu skúseností
m e d z i è l e ns k ý m i štá tmi
a zúèastnenými stranami na
všetkých úrovniach s cie¾om
podporova politiku aktívneho
starnutia, stanovi a šíri osvedèené postupy a podporova
spoluprácu a súèinnos;
c)
p onú kn u 
rá mec
pre záväzky a konkrétne opatrenia, ktoré umožnia Únii, èlenským štátom a zainteresovaným
stranám na všetkých úrovniach,
aby prostredníctvom konkrétnych èinností so zapojením
obèianskej spoloènosti, sociáln y c h p a rtn erov a p od nikate¾ského sektora a s osobitným dôrazom na podporu informaèných stratégií vypracovali
inovatívne riešenia, politiky
a dlhodobé stratégie vrátane
komplexných stratégií riadenia
o t á z o k s po je ný ch s ve ko m
v o b la s t i
z am estna nosti
a p rá ce a aby sa snažili
dosiahnu konkrétne ciele týkajúce sa aktívneho starnutia
a solidarity medzi generáciami;
d) podpori èinnosti, ktoré
pomôžu bojova proti diskriminácii na základe veku, ods t rá n i s te re o t yp y spoj en é
s vekom a odbúra bariéry, naj mä p o k i a¾ id e o m ožnosti
zamestnania.
Nielen na úrovni Únie, ale aj
vnútroštátnej, regionálnej alebo
miestnej úrovni sa majú prija
o p at re n ia n a d o s i a hn u tie
uvedených cie¾ov.
Spracovala
Eva Hromádková

Lutilský prameň

STRANA 2

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
dòa 29. 6. 2012
Uznesením è. 125/ 2012
schválili
Program:
Prerokovanie platu starostu obce
v zmysle zákona è. 154/ 2011, ktorým sa
mení a dopåòa zákon SNR è. 253/ 1994
Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
Uznesením è. 126/ 2012
A. zobrali na vedomie, že
obecné zastupite¾stvo uznesením è. 39/
2011 z 01.06.2011 schválilo, v zmysle
zákona è. 154/ 2011, ktorým sa mení
a dopåòa zákon SNR è. 253/ 1994 Z.z.
o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov,
v roku 2011 starostovi obce Lutila plat vo
výške 2 513,00 €
B/ schválili
Starostovi obce Lutila
Od 01.07.2012 do 30.06.2013, plat
v zmysle zákona è. 154/ 2011, ktorým sa
mení a dopåòa zákon SNR è. 253/ 1994
Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov,
zvýšený o 10 %, t.j. vo výške 1 712,00 €.
Dòa 12.9.2012 na svojom
9. riadnom zasadnutí
Uznesením è. 125/ 2012
schválili
Program 9. Zasadania OZ:
Uznesením è. 126/ 2012
A.zobrali na vedomie
Písomnú správu o plnení uznesení
B. konštatovali, že
Uznesenie è. 122/ 2012, ktorým poslanci
uložili starostovi obce prejedna možnos
zriadenia vecného bremena na pozemku
vo vlastníctve JUDr. J. Hudeca
s manželkou. Vecné bremeno sa týka
položenia rúry na odvod prívalovej vody.
Do dnešného dòa nebolo možné sa s p.
Hudecom spoji z dôvodu jeho zdravotných problémov. Uznesenie zostáva
v riešení.

1. Žiados Mgr. Zuzany Èeraskej,
Dobšinského 10, 966 22 Lutila, o odkúpenie obecného pozemku èas z KN-E
parc. è. 1188, diel 1, ostatná plocha,
o výmere 133 m2, ktorý vytvára parcelu
KN-C è. 942/ 59
2. Obecné zastupite¾stvo schválilo uznesením è. 146/ 2009 z 12.02.2009
žiadate¾ovi Mgr. Ivanovi Èernajovi, bytom
Hviezdoslavova ul. è. 52/ 60, Žiar
nad Hronom, predaj obecného pozemku
èas z parcely KN-E è. 1188, diel 1,
ostatná plocha, o výmere 1333 m2, ktorý
vytvára parcelu KN-C è. 942/ 59, v cene
2,58 €/ m2, t.j. v celkovej cene 343,00 €.
B. zrušili
Uznesenie OZ è. 146/ 2009
z 12.02.2009, ktorým schválilo predaj
obecného pozemku èas z parcely KN-E
è. 1188, diel 1, ostatná plocha, o výmere
133 m2, ktorý vytvára parcelu KN-C è.
942/ 59, v cene 2,58 €/ 3 m2 , t.j. v celkovej cene 343,00 €.
C. schválili
Zámer v súlade s ustanovením § 9a ods.
8 e) zákona SNR è. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
preda nehnute¾nos obecný pozemok
èas z KN-E parc. è. 1188, diel 1, ostatná
plocha, o výmere 133 m2, ktorý vytvára
parcelu KN-C è. 942/ 59, vedené na LV
è. 829 v k.ú. Lutila
žiadate¾ovi:
Mgr. Zuzane Èeraskej, Dobšinského 10,
966 22 Lutila
Dôvod hodný osobitného zrete¾a spoèíva
v tom, že:
Mgr. Zuzana Èeraská odkúpila od Mgr.
Ivana Èernaja v roku 2011 pozemky KNC parc. è. 941/ 6 a 942/ 61, ktoré sú
susediace so žiadaným pozemkom.
O odkúpení uvedeného pozemku
rozhodne obecné zastupite¾stvo trojpätinovou väèšinou všetkých poslancov
po zverejnení zámeru previes majetok
obce v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR è. 138/ 1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov najmenej 15 dní pred schva¾ovaním
predaja obecným zastupite¾stvom na
úradnej tabuli a na webovom sídle (internetovej stránke) obce, prièom zámer
musí by zverejnený poèas celej tejto
doby.

ského a manželky Márie, Gazdovská 65,
966 22 Lutila
B. odstúpili
1. Spoloènému stavebnému úradu v Žiari
nad Hronom
sažnos Ing. Dušana Hronského
a manželky Márie, trv. bytom Gazdovská
ul. è. 65, Lutila na vykonanie štátneho
doh¾adu na stavbu „Holubník“ u p.
Ing. Michala Michalíka.
2. komisii výstavby a verejného poriadku
OZ
sažnos Ing. Dušana Hronského
a manželky Márie, trv. bytom Gazdovská
ul. è. 65, Lutila na vykonanie tvaromiestnej obhliadky stavby „Holubník“ u p.
Ing. Michala Michalíka.
Termín: 28.09.2012Zodpovedný:Peter
Knopp,
Predseda komisie
C. požiadali
starostu obce
zvola na Obecný úrad v Lutile jednanie
oh¾adom stavby Holubník na C-KN parc.
è. 789 a chovu holubov. Na jednanie prizva:
· Ing. Dušana Hronského a manželku
Máriu
· Ing. Michala Michalíka, vlastníka
pozemku na ktorom je postavený holubník
· Predsedu komisie výstavby a verejného
poriadku OZ
· Znalca z odboru stavebníctva
· Zástupcu Spoloèného stavebného
úradu Žiar nad Hronom
· Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
· Regionálna veterinárna a potravinová
správa Žiar nad Hronom
Termín: 28.09.2012 o 10,00 hod.Zodpovedná:Eva Hromádková
Pracovníèka OcÚ

Uznesením è. 130/ 2012
A.zobrali na vedomie, že
1. v mesiaci júli 2012 prebehla Verejná
súaž na akciu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Lutila“
2. do súaže sa prihlásili 3 uchádzaèi:
Elektroenergetické montáže a.s., Pri Rajèianke 2926/ 10, 010 01 Žilina
ETODO EG a.s. Organizaèná zložka
Slovensko, Podunajská 25, 821 06 BraUznesením è. 127/ 2012
tislava
Zobrali na vedomie
O.S.V.O. comp a.s., Strojnícka 18, 080 01
plnenie rozpoètu za Obec Lutila a ZŠ
Prešov
s MŠ Lutila k I. polroku 2012 tak ako ho
Uznesením è. 129/ 2012
3.verejné obstarávanie bolo ukonèené
poslanci obdržali spolu s pozvánkou
A. zobrali na vedomie
a výsledok verejného obstarávania „PodUznesením è. 128/ 2012
Sažnos odstránenie nepovolenej limitné zákazky“ bol zverejnený na weboA. zobrali na vedomie
stavby Holubník, Ing. Dušana Hron-

vom sídle Úradu pre verejné obstarávanie dòa 4.9.2012.
4. verejnú súaž realizoval Ing. Ladislav
Glitta, Madridská 2, Košice
5. súaž vyhrala akciová spoloènos
O.S.V.O comp, Strojnícka 18, Prešov,
s ktorou bola 30.08.2012 podpísaná
Zmluva o dielo. Cena za vykonanie prác
je stanovená dohodou o cenách na celkovú sumu spolu vo výške 185 571,60
EUR s DPH.
Uznesením è. 131/ 2012
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila vykonala výberové
konanie, v zmysle zákona è. 25/ 2006
Z.z. o verejnom obstarávaní, na zákazku
vypracovanie projektu „Obnova verejných priestranstiev postihnutých povodòou v obci Lutila“
Cenové ponuky predložili:
EKOPROL Ing. Dušan Orság, Po¾ná 64,
974 05 Banská Bystrica
STAVIT Inžiniersko-architektonické
služby, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
FMK project partners s.r.o. Ing. Michal
Fronk, Dukelských hrdinov 28/ 9, 965 01
Žiar nad Hronom
2. Obec Lutila, v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní è. 25/ 2006 Z.z.,
uzatvorila Zmluvu o dielo, pod¾a § 536 a §
540 a nasl. Obchodného zákonníka,
so zhotovite¾om projektovej dokumentácie, s najnižšou cenovou ponukou,
s FMK project partners s.r.o. Dukelských
hrdinov 28/ 9, Žiar nad Hronom,
zastúpená Ing. Michalom Fronkom,
pre stavebné konanie a realizáciu stavby
„Obnova verejných priestranstiev postihnutých povodòou v obci Lutila“.
Celková cena projektu je zmluvne dohodnutá vo výške 9 960,00 EUR.
Projekt zahàòa:
- Rekonštrukcia mostov (most 1 cez Kopernický potok, most 2 cez Kopernický potok)
- Rekonštrukcia vodných tokov (úprava
vodného toku v mieste mosta 1 a 2)
- Cesty a spevnené plochy
- Sadové úpravy
- Vypracovanie rozpoètu
- Autorský dozor
B. schválili
financovanie Projektovej dokumentácie
pre stavebné konanie a realizáciu stavby
„Obnova verejných priestranstiev
postihnutých povodòou v obci Lutila“
z rozpoètu Obce Lutila kapitálové
výdavky, v celkovej výške 9 960,00 EUR.
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Výstava zeleniny a ovocia
pestovate¾ov z Lutily a okolia
Obèianske združenie Lutilienka v spolupráci s obecným úradom,
Klubom seniorov Zamatka, Informaèným centrom mladých Lutila
a Základnou školou s materskou školou Lutila organizuje jesennú
výstavu zeleniny, ovocia, tekvíc, rôznych jesenných inšpirácií
domácej výroby výšivky s jesennými motívmi, háèkované veci,
domáce zákusky z ovocia, polievky z tekvíc a inej zeleniny. Každý
nápad je vítaný!

Výstava a ochutnávka sa uskutoèní

V kultúrnom dome v Lutile (ve¾ká sála) od 19. októbra
do 21. októbra 2012
Sprievodný program výstavy 19.10. od 17.00 hod.:
- ochutnávka zákuskov, koláèov, polievok
- tvorivé dielne pripraví klub seniorov a deti školy v Lutile
- výstava vyrezaných tekvíc
V sobotu 20.10.
bude výstava pre verejnos otvorená
od 9,00 hod. do 15,00 hod.
V nede¾u 21.10.
O 15.00 hod. vystúpenie detí ZŠsMŠ Lutila
pre našich starkých v rámci Mesiaca úcty k starším.
Prosíme pestovate¾ov, aby svoje dopestované
produkty doniesli na Obecný úrad v Lutile v 42. týždni,
t.j. od 15. do 18. októbra, v èase pracovnej doby
na obecnom úrade. Všetkým pestovate¾om, ktorí
prispejú svojimi produktami k realizácii tejto výstavy,
vopred ïakujeme.

m Výzdoba kostola Sv. Ladislava v nede¾u 23.9.2012 - èo sa urodilo

v záhradách.
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Jubilant po¾nohospodár srdcom i dušou

Ing. Marián P A V L A

Pán Marián Pavla mal tohto roku okrúhle jubileum, oslávil svoje
sedemdesiatiny. Pri tejto príležitosti poskytol pre Lutilský prameò
krátky rozhovor, zopár informácii o sebe.
Odkia¾ pochádzate, pán
inžinier?
Mojou rodnou dedinkou je
Lovèica, vyrastal som s troma
ïalšími súrodencami v ro¾níckej
rodine.
Kde ste chodili do školy?
Základnú školu som absolvoval v Lovèici a v Janovej
Lehote. Na strednú školu som
chodil v Brezne, kde som r. 1960
maturoval. Po maturite som
nastúpil na Vysokú školu po¾nohospodársku v Nitre, tu som
promoval v roku 1965.
Ako to bolo po ukonèení
štúdia?
Najskôr som musel absolvova vojenèinu. Bolo to
v Èechách, v Písku, tu som
rob i l a k o v o j a k a b s o l v e n t
proviantného náèelníka. Po ukonèení vojenskej služby som
nastúpil ako zootechnik na JRD
v Janovej Lehote s mesaèným
platom 1420 korún èeskoslovenských. Potom som pracoval na
Okresnej po¾nohospodárskej
správe v Žiari nad Hronom
a teraz som predsedom Po¾nohospodárskeho
družstva
v Lovèici -Trubíne.
Ako to vyzeralo v po¾nohospodárstve
kedysi,
v zaèiatkoch jednotných
ro¾níckych družstiev?
Dnes spomíname na mnohé
veci z tých èias s úsmevom.
Oralo sa s koòmi a pluhmi, sialo
sa tiež s koníkmi a sejaèkami,
mlátilo sa mláaèkami, lebo
kombajny ešte neboli. Prvé traktory sme mali požièané zo štátneho podniku STS, kým sme si
nenašetrili na svoje vlastné,
družstevné. Kravièky sa dojili
ruène, nie pomocou techniky.
Dnes je už všetko na vysokej
technickej úrovni.
Ako podnikáte dnes, pán
inžinier?
Obhospodarujeme približne
2000 ha pôdy, z toho 1000 ha
ornej. Hlavnou plodinou sú
obiloviny - všetky druhy. Repka
olejná je tržná plodina a pestujeme ju na 200 ha pre Palmu
Bratislava.
Realizujeme chov hovädzieho
dobytka - mlieène plemeno
a mäsové plemeno.

Vyrábame všetky mlieène
výrobky a zásobujeme asi 50
predajní.
A èo predaj z dvora? Existuje aj vo vašom PD?
Od 1.8.2012 beží aj v našom
družstve tento moderný projekt.
Predajne sú umiestnené
v Lovèici, blízko handlovskej
cesty. Dá sa tu ve¾mi výhodne
nakúpi.
Naše družstvo má tri farmy:
Lovèica - farma dojníc, výroba
mlieènych výrobkov.
Lovèica stredisko - výkrm
býkov,
mechanizácia
a riadite¾stvo PD.
Trubín - výkrm hovädzieho
mäsového dobytka.
Podporujete obèas školy,
šport, kultúru?
Najviac podporujeme TJ
Družstevník Lovèica-Trubín,
èiže futbalistov, tiež ZŠ a MŠ
v obci. Deom k ich sviatku
a tiež na Mikuláša nabalíme
darèeky.
Nezabúdame
na našich dôchodcov, každý
rok majú stretnutie s pohostením
a balíèkami s kvalitnými
mlieènymi výrobkami.
Ko¾ko rokov ste už Lutilèanom, pán predseda?
Bývam
tu s rodinou
od augusta 1981, teda
31 rokov. ¼udia sú tu príjemní,
býva sa nám tu ve¾mi dobre.

K Vášmu jubileu Vám chcem
v mene našej redakcie popria
ve¾a dobrého zdravia, úspechy v
práci a ešte ve¾a nových, zaujímavých projektov vo vašom
PD. V rodinnom živote pohodu
a rados z vnuèky.
Mgr. Mária Malá

Rok sv. Cyrila a Metoda
otvorený na púti v Nitre
Starobylá Nitra sa 5. Júla stala dejiskom otvorenia Roka sv. Cyrila
a Metoda, ktorý vyvrcholí v septembri 2013. Otvorenie bolo spojené so slávnostnou svätou omšou, ktorú v rámci celonárodnej
púte ku cti dvoch solúnskych bratov celebroval predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Pútnikov
privítal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý povedal, že
v živote Cirkvi a národa sú výroèia, ktoré nemožno obís bez toho,
aby sa na ne zabudlo, pretože by sme sa sami ochudobnili o hodnoty, ktoré nám pripomínajú.

V Pastierskom liste biskupov Slovenska pri príležitosti otvorenia
Roku svätých Cyrila a Metoda z 30. Júna 2012 sa okrem iného píše:
Mnohé národy sveta si s posvätnou hrdosou pripomínajú tie chvíle
vlastných dejín, keï sa ich dotkol Boh
a zaèalo ich formova Ježišovo evanjelium. Keï aj oni zakúsili silu, ktorá vychádza z Ježiša, a poèuli jeho slová:
„Hovorím ti, vstaò!“
Preto sa aj my už v tomto roku pripravujeme na slávenie 1150. výroèia od tej
udalosti, ktorá dala nový smer dejinám
nášho slovenského národa a èiastoène
i ostatným slovanským národom. Ve¾komoravské knieža Rastislav totiž v roku 862 poslal byzantskému
cisárovi Michalovi III. posolstvo tohto znenia: „Náš ¾ud sa pohanstva
zriekol a kresanského zákona sa drží. Nemáme však takého uèite¾a,
ktorý by nám v našom jazyku pravú kresanskú vieru vysvetlil, aby
sa aj iné krajiny, to vidiac, pripodobnili nám. Tak pošli nám, vládca,
biskupa a uèite¾a takého, lebo od vás na všetky strany vždy dobrý
zákon vychádza“ (Život Konštantína XIV. kapitola).
Žiadaní „uèitelia“ ako sprostredkovatelia Božích impulzov
boli konkrétni hrdinovia ducha,
ktorí svojim slovom i svedectvom
odovzdali nasledujúcim generáciám vieru v nadprirodzeného
Boha.
V d u c h ov no m rod ok men i
nášho slovenského národa boli
svätí vierozvestovia nepochybne
jeho
v ý z na mný mi
s prostredkovate¾mi. Solúnskym brato m, s vätému Konštantínovi
Cyrilovi a jeho staršiemu bratovi
svätému Metodovi vïaèíme za to,
že sa našich predkov mohlo oživujúce Božie slovo dotknú v ich
rodnom jazyku. Tak sa mohli posvätné texty Písma sta ïalším
a ešte hlbším podnetom na prehåbenie viery. Impulzom, ktorý
preniká k håbke srdca, zasahuje a formuje vedomie i svedomie
èloveka. Keï naši vierozvestovia založili uèilište pre prvých
domácich bohoslovcov, iste to našich predkov inšpirovalo, aby sa aj
oni snažili dotknú Krista a prija z neho vychádzajúcu silu. A keï
preložili Sväté písmo do ich materinského jazyka, zasa to priblížilo
Boží dotyk, ktorý staval na nohy, uzdravoval a ponúkal nový život.
Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi
Svätý Cyril a svätý Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz
sa s nimi radujete vo veènej sláve. Oslavujeme Boha, že tak bohato
odmenil vašu neúnavnú horlivos v ohlasovaní evanjelia. Pokorne
ïakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou èinnosou
zaèlenil náš národ do svojej Cirkvi. Orodujte u Boha za slovenský
národ. Vyprosujte nám silu, aby sme vždy statoène vyznávali svoju
vieru a pod¾a nej aj žili. Orodujte u Boha za celú Európu, ktorej ste
nebeskými ochrancami. Pomáhajte dnešným generáciám európskeho kontinentu udržiava a zve¾aïova duchovné a kultúrne
dedièstvo, ktoré dostali ich predkovia prijatím kresanstva. Orodujte
za cirkevné spoloèenstvá Výchovu i Západu, aby odstránili
spomedzi seba všetko, èo ich rozde¾uje, a pod ochranou
Bohorodièky Panny Márie nažívali v plnej jednote a láske na stále
väèšiu slávu Trojjediného Boha. Amen.
Spracovala Eva Hromádková

Lutilský prameň

POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Pozemkové úpravy predstavujú racionálne priestorové usporiadanie
pozemkového vlastníctva v súlade s požiadavkami a podmienkami
ochran y životného prostredia a tvorby územného systému
ekologickej stability, funkciami po¾nohospodárskej krajiny
a prevádzkovo-ekonomickými h¾adiskami moderného po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva.
Hlavné ciele pozemkových stavu a rozde¾ovacieho plánu,
spracovanie rozde¾ovacieho plánu
úprav:
· zníženie poètu par ciel vo forme geometrického plánu,
právneho stavu jednotlivých vlast- schválenie vykonania projektu
pozemkových úprav a jeho zápis
níkov
· zníženie poètu existujúcich do katastra nehnute¾ností)
spoluvlastníckych podielov k jedm Projekt pozemkových
nému pozemku
úprav LUTILA
· komasácia scelenie množstva
spoluvlastníckych podielov jedVláda Slovenskej republiky
ného vlastníka v rôznych parcelách uložila vypracova komplexný proprávneho stavu a vytvorenie jekt pozemkových úprav v katasnových pozemkov pre vlastníka tr á l nom území Lutila spolu
v celosti, v primeranej kvalite s ïalšími 27 projektmi v okrese Žiar
a hodnote
nad Hronom, Žarnovica a Banská
· ochrana životného prostredia Štiavnica.
a zlepšenie funkcií územného
systému ekologickej stability krajiny
· riešenie komunikaèných, ekologických, vodohospodárskych
a protieróznych opatrení
· vyriešenie prístupu vlastníkov
k svojim sceleným pozemkom
· zjednodušenie evidencie
užívacích pomerov na po¾nohospodárskych a lesných pozemkoch
Zhotovite¾om projektu pozem· zefektívnenie trhu s nehnukových úprav Lutila je spoloènos
te¾nosami
Pozemkové úpravy sa vy- TEKDAN spol. s.r.o. Bratislava
konávajú v zmysle zákona NR SR s regionálnou poboèkou v Žiari
è.330/1991Zb. o pozemkových nad Hronom. Správnym orgánom
úpravách, usporiadaní pozem- je Obvodný pozemkový úrad v Žiari
kového vlastníctva, okresných úra- nad Hronom.
doch, pozemkovom fonde
Základné údaje
a o pozemkových spoloèenstvách
Kraj: Banskobystrický
v znení neskorších predpisov.
Projekt pozemkových úprav Okres: (613) Žiar nad Hronom
Obec: (599336) Lutila
predstavuje èasovo dlhodobý Katastrálne územie: (834262) Luproces, ktorý pozostáva z via- tila
cerých na seba nadväzujúcich Výmera katastrálneho územia:
etáp:
2598 ha
ÚVODNÉ PODKLADY Výmera obvodu projektu pozem(stanovenie hranice obvodu pro- kových úprav: 2 464 ha
j ektu pozemkových úprav, Výmera po¾nohospodárskych
vyšetrenie a zameranie skutoè- pozemkov: 935 ha
ného stavu druhov pozemkov, Výmera lesných pozemkov: 1323
spracovanie registra pôvodného ha
stavu a všeobecných zásad Výmera ostatnej pôdy: 207 ha.
funkèného usporiadania územia
V súèasnosti je projekt pozemv obvode projektu pozemkových
kových úprav Lutila v etape spraúprav)
NÁVRH
NOVÉHO covania rozde¾ovacieho plánu
US PO RIADANIA
ÚZEMIA vo forme umi estòovacieho
(zásady pre umiestnenie nových a vytyèovacieho plánu. S jednotpozemkov, plán verejných a plán livými vlastníkmi resp. ich zástupspoloèných zariadení a opatrení, cami a spr ávcami a v súlade
rozde¾ovací plán vo forme umiest- s platnými zásadami pre umiestòovacieho a vytyèovacieho plánu, nenie nových pozemkov sa preroschválenie projektu pozemkových koval návrh umiestnenia nových
pozemkov. Na základe výsledkov
úprav)
prerokovania zhotovite¾ pripraví
- VYKONANIE PROJEKTU návr h r o zde¾ ovacieho plánu
P OZ EMKO VÝ CH
ÚPRAV vo forme umi estòovacieho
(nariadenie vykonania projektu a vytyèovacieho plánu ku zverepozemkových úprav, dohodnutie jneniu. V rámci zverejnenia bude
postupu pr echodu na hospo- každému úèastníkovi, ktorého
dárenie v novom usporiadaní, miesto pobytu je známe doruèený
vytýèenie a oznaèenie lomových výpis z rozde¾ovacieho plánu spolu
bodov hraníc nových pozemkov, s grafickým zobrazením nových
aktualizácia registra pôvodného
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Dòom právoplatnosti rozhodpozemkov schémou. Po prerokovaní podaných námietok, Ob- nutia o schválení vykonania provodný pozemkový úrad v Žiari jektu pozemkových úprav alebo
nad Hronom schváli projekt neskorší m dòom urèeným
v rozhodnutí nadobudne sa vlastpozemkových úprav Lutila.
Nasledova budú práce níctvo k novým pozemkom, právo
na vykonaní projektu pozem- vyrovnania v peniazoch a zaniknú
kových úprav a to na základe náj omné vzahy k pôvodným
nehnute¾nostiam. Rozhodnutie
jeho nariadenia. Ide o:
· postup prechodu na hospo- o schválení vykonania projektu
oznámi Obvodný pozemkový úrad
dárenie v novom usporiadaní
· vytýèenie a oznaèenie lo- v Žiari nad Hronom verejnou vymových bodov hraníc nových hláškou a spolu s rozde¾ovacím
plánom budú listinami, na základe
pozemkov
· pozastavenie zápisov do katas- ktor ých sa vykonajú zmeny
tra nehnute¾ností tzv. STOP STAV v katastri nehnute¾ností. Proti
· aktualizácia registra pôvod- rozhodnutiu o schválení vykonania
ného stavu a rozde¾ovacieho plánu projektu pozemkových úprav sa
vo forme umiestòovaci eho nemožno odvola.
Podmienky hospodárenia v noa vytyèovacieho plánu
· rozde¾ovací plán vo forme geo- vom uspori adaní vychádzajú
zo schváleného projektu pozemkmetrického plánu
· zápis projektu pozemkových ových úprav, kde sa definovali
verejné a spoloèné zariadenia
úprav do katastra nehnute¾ností
Podkladom pre vytýèenie lo- a opatrenia (plochy komunikaèných,
mových bodov hraníc nových vodohospodárskych, ekologicpôdoochr anných
pozemkov je rozde¾ovací plán kých,
vo forme umi estòovacieho protieróznych opatrení) spolu
a vytyèovacieho plánu a rozsah so spôsobom ich budúceho využivytýèenia urèuje správny orgán tia. V rámci postupu prechodu
na základe záujmu vlastníkov na hospodáreni e v novom
sa
dohodne
a užívate¾ov resp. na základe uspori adaní
skutoèného spôsobu užívania so združením úèastníkov pozemnových pozemkov. Hranice nových kových úprav termín prechodu
pozemkov tých vlastníkov, ktorí na nové hospodárenie. K tomuto
svoje pozemky ponechajú alebo dátumu zaniknú nájomné vzahy
dajú do nájmu po¾nohospodárskej k pôvodným nehnute¾nostiam a je
potr ebné, aby si užívatelia
pozemkov uzatvorili nové nájomné
zml uvy s vlastníkmi nových
pozemkov v obvode pr ojektu
pozemkových úprav.
Priebeh doterajšieho konania
a p red po kladan é t e rmíny
ïalších etáp projektu:
Schválenie registra pôvodného
stavu: december 2006
Schválenie všeobecných zásad
f u nkèn ého
usporiadania
alebo
lesnej
organizácii, územia: jún 2007
sa v zásade vytyèova nebudú. Platné zásady pre umiestnenie
Spracovate¾ vytýèi a doèasnou sta- nových pozemkov:máj 2009
bilizáciou (drevené kolíky) oznaèí Zverejnenie rozde¾ovacieho
lomové body nových pozemkov plánu (predpoklad)prelom 2012/
2013
tých vlastníkov, ktorí v priebehu Vykonanie projektu pozemkspracovania PPÚ písomne ových úprav (predpoklad)v priepožiadali o vytýèenie ich nových behu roka 2013
pozemkov.
Schválenie vykonania projektu
Správa katastra v Žiari nad Hro- a jeho zápis do katastra (predpoknom ako orgán štátnej správy na lad)koniec roka 2013
úseku katastra v zmysle §11 ods. 2
Projekt pozemkových úprav je
a §16 ods.2 zákona NR SR záväzný pre všetkých úèastníkov
è.162/1995 Z.z. o katastr i pozemkových úprav, pre rozhranehnute¾ností a o zápise vlast- nièenie pozemkov medzi lesnou
níckych a iných práv k nehnu- a po¾nohospodárskou pôdou ako
te¾nostiam (katastrálny zákon) aj pre zmeny druhu pozemku.
pozastaví zápisy zmlúv, verejných Je podkladom pre územnoplánoa iných listín v obvode projektu vaciu dokumentáciu, tvorbu lespozemkových úprav Lutila na 90 ných hospodárskych plánov a pre
dní. Na základe pozastavenia výstavbu spoloèných zariadení
zápisov budú spr acovate¾ ovi a opatrení nahrádza rozhodnutie
poskytnuté údaj e katastra o využívaní územia, rozhodnutie
nehnute¾ností ako podklad na vy- o umiestnení stavby, rozhodnutie
konanie poslednej aktualizácie o odòatí po¾nohospodárskej pôdy
údajov registra pôvodného stavu ako aj lesného pozemku.
a rozde¾ovacieho plánu tak, aby Zodpovedný projektant
bol medzi nimi súlad. Tieto údaje za spracovate¾a:
budú použité pr i spr acovaní
Ing. Irena Hurníková
Rozde¾ovacieho plánu vo forme Koordinátor prác
geometrického plánu na základe za Obvodný pozemkový úrad
ktorého sa vykonajú zmeny v Žiari nad Hronom:
v katastri nehnute¾ností.
Ing. Anna Tužinská

Lutilský prameň

Detský folklórny súbor
Bukovinka - predstavujeme sa
DFS Bukovinka sa zaèal formova v roku 2010 ako krúžok
¾udových tradícií pri Informaènom centre mladých v Lutile. Zameraný je na spoznávanie ¾udových piesní, tancov, zvykov, obyèajov,
remesiel a tradièných hier našich starých mám a otcov.

Krúžok s podporou nadšených dobrovo¾níkov založila Viktória
Suèáková, avšak koncom roka 2011 prešiel vyraznými zmenami.
Dostal svoje meno pod¾a potôèika, ktorý preteká obcou, zmenil
vedúcu a za výraznej pomoci miestnych dobrovo¾níkov a obce sme
zaèali s mapovaním miestnych zvykov, spôsobu života a odievania,
ako aj systematického budovania materiálno-technického zázemia
(krojov, obuvi, rekvizít…).
Nieko¾ko základných údajov:
- DFS Bukovinka vedie Mgr. Katarína Tatárová. Je absolventkou
odboru Etnológia na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Od detstva je v “epicentre tradícií” (aktívne úèinkovala v DFS Podhorèanèek, z ktorého plynule prešla do dospelého Folklórneho
súboru Podhorèan). Venuje sa výskumu tradiènej kultúry a odevu.
- Materiálno-technické a organizaèné zabezpeèenie chodu súboru
prebieha pod vedením Jany Knoppovej.
- Bez dobrovo¾níkov by to nešlo a preto ve¾ká vïaka patrí Michalovi
a Veronike Faškovým, ktorí poctivo pomáhajú na každom jednom
tréningu, èi vystúpení; Katke Nárožnej a manželom Gregušovcom
za pomoc pri zháòaní rekvizít, dopåòaní tradiènej a budovaní novej
šatnice, èi organizovaní detí na festivaloch a iných vo¾noèasových
aktivitách.
- DFS bo / je v roku 2011 financovaný zo zdrojov obce Lutila,
IUVENTY Slovenského inštitútu mládeže v rámci národného projektu KOMPRAX Kompetencie pre prax a príspevkov samotných
rodièov.
- Rok aktívnych vystúpení: DFS Bukovinka predviedol v roku 2011
svoje pásma a posolstvo pri vynášaní Moreny a vítaní leta,
na tradiènom lutilskom jarmoku, èi ako nováèik sa úspešne prezentoval na Detskom folklórnom festivale vo Ve¾kej Lehote a na Podhorských folklórnych slávnostiach.
- Našim poslaním nie je mechanicky nauèi deti tancova, recitova,
èi spieva. Uèíme ich o úcte k tradícii, jej uctievaní a aktívnom
prežívaní, o spolupráci a vzájomnej pomoci, o veciach, ktoré
sa z nášho života pomaly vytrácajú…
- Bežné tréningy dopåòame hrami, jednoduchou remeselnou
výrobou, malými víkendovými, èi prázdninovými sústredeniami.

A plány na najbližšie obdobie? Je ich ve¾a a našastie máme dos
èasu na to, aby sme ich všetky postupne zrealizovali. A radi uvítame
akúko¾vek pomoc. Ak si pamätáte mnohé príbehy, prežívanie sviatkov, èi bežných pracovných dní z rozprávania vašich starých mám
a otcov, máte doma èasti krojov, staré fotky…, dajte nám vedie.
Ak plánujete nieèo vyhodi, nerobte to! Zavolajte nás. Prídeme, vypoèujeme, zaznamenáme, ak nám darujete, tak zarchivujeme
a spravíme všetko preto, aby sme zachovali dušu tejto obce
a života našich predkov aj pre ïalšie generácie.
Jana Knoppová,
riadite¾ka ICM
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Vážení obèania!
Zaèiatok vykurovacieho obdobia a zimné vykurovacie obdobie je
sprevádzané zvýšeným nebezpeèenstvom vzniku požiarov v rodinných a obytných domoch. Hlavnými príèinami požiarov v tomto období sú najmä nevedomos, nedbalos obèanov, nesprávna inštalácia
a prevádzka lokálnych palivových spotrebièov, elektrotepelných
spotrebièov a zariadení ústredného vykurovania a nedodržiavanie
najzákladnejších požiarnobezpeènostných predpisov. Požiare
v uvedených stavbách každoroène dominujú v štatistike požiarovosti
nielen z h¾adiska ich poètu, ak neberieme do úvahy požiare v prírodnom prostredí, ale aj z h¾adiska výšky spôsobenej škody. Nežiaduce
prvenstvo je zaznamenávané aj v poète usmrtených a zranených
osôb. Zo štatistiky vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dostatok a preto
prijmite od príslušníkov Okresného riadite¾stva Hasièského
a záchranného zboru Žiar nad Hronom nieko¾ko rád, aby sme
v nastávajúcom zimnom období mali požiarov èo najmenej.
· inštaláciu vykurovacích
t e li e s , s porá k ov a p od .
prenechajte osobe s odbornou
s pô so bilo so u, p ri p lno m
rešpektovaní pokynov výrobcu
· v y s ý panie
p op ola
z vykurovacích telies vykonávajte zásadne do nehor¾avých
a uzatvárate¾ných
nádob
· n e po už íva jte
h or¾a vé kv ap alin y
ku
ro z k u rov an iu
v lokálnych spotreb i è ov
na tuh é
palivo (najmä benzín,
petrolej, acetón atï.)
· hor¾avé materiály
neskladujte v blízkosti
vykurovacích telies
dodržiavajte bezpeènú vzdialenos
· udržiavajte poriadok a èistotu na povalách v blízkosti
komínov a v pivniciach
· používajte vykurovacie
telesá nepoškodené, len v dobrom technickom stave
P r i k o n trole a è isten í
komínov a dymovodov je
potrebné dodržiava nasledovné požiadavky:
· komín treba udržiava v dobrom technickom stave a zabezpeèova jeho pravidelnú
k ont ro lu a èis ten ie, pred
uvedením do prevádzky musí
túto èinnos vykona osoba s odbornou spôsobilosou, komíny
t re b a k ontro l o v a  a èis ti
v urèených lehotách pod¾a výkonu palivových spotrebièov pripojených na komínové teleso.
V stavbách v užívaní obèanov
sú to spotrebièe s výkonom
do 50 kW, lehoty potom sú:
1. raz za štyri mesiace, ak sú
do komína pripojené spotrebièe
na tuhé a kvapalné palivá,
2. raz za šes mesiacov, ak sú
do komína pripojené spotrebièe
n a p lyn né p aliv á a ak ide
o komín bez vložky,
3. raz za dvanás mesiacov,
ak sú do komína pripojené

spotrebièe na plynné palivo a ak
ide o komín s vložkou,
- komíny v obèasne užívaných
stavbách treba kontrolova a èisti najmenej raz za dva roky,
- s adz e na hroma d ené
v zbernej èasti komínových
prieduchov treba vybera pri
každom èistení komína.
Palivový spotrebiè treba
è is t i
v
leh otá ch
urèených jeho výrobco m v d okumentácii
k spotrebièu.
Samostatnou kapito l o u je vypa¾ovanie
komínov, ktoré vôbec
nedoporuèujeme.
Komíny môže vypa¾ova
iba osoba, ktorá má odbornú
spôsobilos - kominár, s pomocou najmenej jednej ïalšej
osoby. Vlastník, správca alebo
užívate¾ objektu, v ktorom sa
táto èinnos má vykonáva je
povinný oznámi obci najneskôr
p ä  d n í pred z aèatím vypa¾ovania.
V prípade hroziaceho nebezpeèenstva sa snažte kona
k ¾ udne, s ro z v a h o u a b ez
paniky. Najprv chráòte život
a zdravie a až potom majetok.
Prípadný požiar èo najskôr
o h l á s te
na
h a s i èský
a záchranný zbor na linku è. 150
alebo 112. Èas venovaný dodržiavaniu zásad protipožiarnej
bezpeènosti sa urèite mnohonásobne vyplatí. Dôsledné
preventívne protipožiarne opatrenia ochránia obèanom život,
zdravie ale aj majetok.
Vážení
sp olu ob è ania ,
dúfame že naše dobre mienené
rady padnú na úrodnú pôdu,
lebo len ich dôsledným dodržiavaním predídete možnému
vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Veríme že prežijete
v y k uro v a c ie ob do bie b ez
požiarov a želáme Vám spokojné prežitie zimného obdobia
v teple Vášho domova.
pplk. Ing. Slavomír Búci
ORHaZZ Žiar nad Hronom
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Leto inak!
Trávili ste letné prázdniny aktívne a zmysluplne? My áno!
A spolu s nami aj všetci tí, ktorí
nás poèas leta navštívili.
Informaèné centrum mladých
Lutila nadviazalo aj v tomto roku
na sériu úspešných denných letn ý c h táb orov . V p orov na ní
s predchádzajúcimi obdobiami
však b ola p on uk a z na èn e
rozšírená. Nielen èasovo, najmä
obsahovo. Aktívne prázdniny
p re b i e h a li p o è a s ce léh o
augusta. Popri mnohých hrách
a súaží si všetci zapojení prešli
aj zábavným uèením, èi zbieraním nových informácií. Odštartovaných bolo nieko¾ko pilotných
aktivít, z ktorých by sme radi
vytvorili tradíciu (Letný knižný
m a ra tó n a L e tn é kin o po d
hviezdami). No a na tých ostatných budeme pracova tak, aby
boli pre vás stále pútavejšie,
atraktívnejšie a aby postupne
„vtiahli“ a zapojili aj ostatné vekové k ate gó rie . N ajle pš ie
od najmladších až po 99, èi viac.
Pozrite sa na to, èo sa u nás
dialo:
- Ve¾ká letná hlavolamová
súaž (víaz Matúš Dubina)
- S úa ž H¾ ad á sa z na èka
prázdninových ciest (žia¾ bez
víaza)
- Letné kino pod hviezdami
(p re m ie t ali sme p re d eti aj
dospelých)
- Šport a zábava vždy vítaná
(Letná olympiáda Lutila 2012,
živé Èloveèe nehnevaj sa a Yut
Nori)
- Èo sa na mòa prilepilo alebo
ani neviem ako, ale uèím sa (dopravná výchova, prvá pomoc,
životné prostredie a príroda
okolo nás)
-Akèná knižnica (Do knižnice
2 Nakazení èítaním)
Letný knižný maratón 2012!

Lutilský prameň
Èo rozumiete pod èitate¾skou
gramotnosou? My schopnos
porozumie a používa napísané
p re v la stn é c iele a ï alš ie
vzdelávanie!
„A b y
s me
sa
mo hli
zúèastòova
ž i v o ta s p o loè nosti, rozšíri si
svoje vedomosti a
m o ž n o sti,
èi
dosiahnu vlastné
ciele, nestaèí èíta
- musíme porozumie! Náš úspech
è a sto
z áv isí
od toho, ako dobre porozumieme
preèítanému a ako sa nám podarí získanú informáciu použi.
Náš úspech závisí od našej èitate¾skej gramotnosti.” (OECD
PISA)
Viete, èo hovorí posledný test
OECD PISA o èitate¾skej gramotnosti našich detí a mládeže?
Poslednú dobu staré známe dnešné deti a mládež neèíta.
A ak èíta, tak má problém pochopi èítaný text. V popredí ich
záujmu sú rôzne poèítaèové hry,
s u rf o v a n ie p o in t e rn e te,
neosobná (a èastokrát až príliš
anonymná) komunikácia prostredníctvom rôznych sociálnych
sietí… A pri tom nejde len o to,
aby si preèítali dobrú knihu, podporili rozvoj svojej vlastnej fantázie, zmysluplnejšie využili
vo¾ný èas, obohatili si slovnú
zásobu. Tým, že prestávajú èíta
s porozumením, strácajú aj
s c h o p n o s  e f e k tívn e s pracováva a využíva získané informácie. Informácie, ktoré im
m ô ž u v p ra v ý è as p omô c
správne sa rozhodnú a vyrieši
zdanlivo neriešite¾ný problém.
Informaèné centrum mladých
Lutila spolu s Obecnou knižnicou v Lutile organizovali od júna
do konca augusta viaceré

aktivity spojené s èítaním kníh.
N a j v ý z namn e j š ou z nic h,
z ktorej by sme radi urobili
tradíciu, bol prvý roèník Letného
knižného maratónu 2012. Hoci
vznikol na podnet samotných
mladých ¾udí, paradoxné je, že práve
u v e de ná c ie¾ ov á
skupina sa nakoniec
predstavovania najob¾úbenejších kníh
a ic h s polo èn éh o
èítania nezúèastnila.
Milým prekvapením
b o l o z i s te n i e , ž e
m la d š i e ro è ník y
(niektorí už samostatne, iní za pomoci rodièov) aktívne èítajú a... nehanbia sa
poveda otvorene svoj názor,
predstavi svoju ob¾úbenú knihu,
kúsok z nej preèíta a následne
aj dorozpráva vlastnými slovami
ako sa daná rozprávka, príbeh
alebo aj celá kniha skonèí. Podobne, ako sa nehanbia da aj

ICM

odporúèanie, preèo by si mal môj
k am a rá t “t ú , èi on ú” kn ih u
preèíta.
10. augusta 2012 prišli na prvý
roèník èíta knihy 12 úèastníci.
Èítali od 14. do 18. hodiny a aby
nestratili energiu, preložili si
èítanie každú celú hodinu krátkymi súažami. Nakoniec sa
všetci
èítajúci
zapísali
do spoloèného knižného certifikátu, ktorý si môže ktoko¾vek,
kto navštívi ICM, pozrie. Uvidíme,
èo prinesie ïalší roèník.
...a možno sa nám dovtedy
podarí aj efektívnejšie motivova
tých starších. V každom prípade,
zatia¾ pre nich aspoò ve¾ká
vïaka za dobrý nápad.
L e t n é ak tivity „Akèn ej
k ni ž nic e“ b o l i re alizovan é
v rámci kampane „Do knižnice 2
Nakazení èítaním“. Viac informácií o celej kampani, ako aj jednotlivých aktivitách vo vašom
ICM-ku.
Jana Knoppová,
riadite¾ka ICM

Informácia k organizácii
Dní jesennej èistoty 2012 v obci Lutila

Nastávajúca jeseò prináša so sebou aj obdobie ve¾kého upratovania našich domácností, pivníc, garáží a záhrad a v tomto období už tradiène väèšina obcí zabezpeèuje pre svojich obyvate¾ov
tzv. Dni jesennej èistoty, kedy sa obyvatelia môžu prostredníctvom
ve¾kokapacitných kontajnerov zbavi objemného odpadu a ïalších
druhov odpadu.
Obec Lutila má s Technickými službami, a.s. Žiar nad Hronom dohodnuté termíny vývozov ve¾kokapacitných kontajnerov v termíne od 15. októbra do 21. októbra t.r., kedy budú
vyložené na stanovištiach v obci.
Technické služby, a.s. Žiar nad Hronom žiadajú dodrža nasledovné podmienky:
Preplnenie kontajnerov - z bezpeènostného h¾adiska nie je
možné vykona vývoz preplnených kontajnerov! Kontajnery majú
istú nosnos, ktorá nesmie by prekroèená (kontroly Inšpektorátu
práce v spolupráci s PZ SR na Priemyselnej ulici v Žiari nad Hronom sa pravidelne zameriavajú práve na túto skutoènos), taktiež
poèas prevozu musia by z dôvodu zabránenia zneèisovania
vozovky zasieované, èo nie je možné zabezpeèi, ak je kontajner
preplnený. Preto preplnené kontajnery, v ktorých odpad presahuje
ponad steny kontajnera, nebudú vyvezené! Ak však túto
skutoènos zistí vodiè až na mieste vývozu, zdokumentuje
daný stav a kontajner nevyvezie, ale náklady neuskutoèneného
vývozu budú fakturované objednávate¾ovi.
Kontajnery obsahujúce odpad, ktorý legislatíva neumožòuje likvidova na skládke - na skládke sa nesmú zneškodòova tekuté odpady, bioodpad, elektroodpad, infekèný
odpad, pneumatiky a nebezpeèný odpad, ak je zmiešaný spolu
s ostatnými druhmi odpadov. V prípade, že na skládku budú vyvezené vyššie uvedené druhy odpadov, okamžite vodiè vykoná
fotodokumentáciu skutkového stavu a vývoz neuskutoèní.
Ak však túto skutoènos zistí vodiè až na mieste vývozu,
zdokumentuje daný stav a kontajner nevyvezie, ale náklady
neuskutoèneného vývozu budú fakturované objednávate¾ovi.

Upozornenie:

Obecný úrad v Lutile pripravuje na kukanádoby nové
žetóny na rok 2013 (inú farbu). Terajšie oranžové žetóny
nebudú plati, resp. pracovníci TS a.s. Žiar nad Hronom
kukanádoby s oranžovým žetónom nebudú bra.
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Podvody na senioroch

Okresné riadite¾stvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom upozoròuje na základe
vývoja bezpeènostnej situácie v banskobystrickom kraji na výskyt podvodníkov.
Polícia opätovne zaznamenala pohyb podvodníkov, ktorí zneužívajú dôveru ¾udí
na svoje obohatenie. Za obete si vyberajú
najmä starších, osamelo žijúcich ¾udí,
ktorých navštívia pod zámienkou výplaty
urèitej sumy za výhru, alebo preplatku,
prípadne im výhodne ponúknu nejaký tovar,
èím zneužívajú ich dôveru.
Páchate¾ do telefónu (spravidla ide
o vytipovanie volania na pevné linky)
sa predstavuje ako príbuzný poškodeného
(vnuk, synovec...) pod zámienkou kúpy vozidla, darèeka, poskytnutia pôžièky a vyláka
o d po šk od en éh o fin an èn ú h oto vo s.
Následne opätovne telefonicky kontaktuje
poškodeného s tým, že on nepríde pre dohodnutú finanènú hotovos, ale posiela inú
osobu svojho známeho, spolupracovníka
a pod. Ako dôvod uvádza, že nemôže odís,
nemá èas a že by mohol prís o zálohu. Celá
èinnos sa uskutoèòuje prostredníctvom telefonického hovoru s tým, že k odovzdaniu
finanènej hotovosti príde na ulici pred domom, na schodisku obytného domu, alebo
pred bytom poškodeného. Osoba, ktorá sa

dostaví k prevzatiu finanènej hotovosti
sa predstavuje dopredu dohodnutým menom.
V ïalších prípadoch páchatelia pod legendou vylákajú od starších osôb väèšie
množstvo finanèných prostriedkov v súvislosti s predstieranou dopravnou nehodou
kamiónu. Páchatelia oslovia budúcu obe
s tým, že ich kamión mal dopravnú nehodu,
vodiè je ažko zranený a èaká ho nároèná
operácia, ktorú je potrebné zaplati, ale
p o t re b n ú f in a n è n ú h o t o v o s  n e majú
v eurách, ale v inej mene. Pod touto legendou podozriví oslovujú staršie osoby, ktoré si
premyslene vytipujú a následne tieto osoby
oslovia a prehovárajú, aby im zapožièali
finanèné prostriedky na zaplatenie nákladov
spojených s operáciou zraneného vodièa
kamiónu. K tomu, aby pôsobili dôveryhodne
a presvedèili poškodených poèas prvotného
kontaktu s nimi, predstierajú svojím mobilným telefónom hovor s ošetrujúcim lekárom
nemocnice, kde je hospitalizovaný vodiè
kamióna. Ako zábezpeku vrátenia finanèných
prostriedkov ponúknu po-škodeným finanèné prostriedky v inej mene a tieto pred
nimi vložia do príruènej tašky, peòaženky.
K e ï ž e s a p o d o z ri v í p o dlh šo m èa se
neozývajú, tak poškodený po otvorení takto

príruènej tašky, peòaženky zistí, že bol podv edený a n a mi es to
peòazí sa v nej nachádzajú nastrihané bezcenné noviny. V mnohých prípadoch podozriví sprevádzajú poškodeného do jeho obydlia, alebo priamo
do banky, prípadne ho nútia vybra finanèné
prostriedky v bankomate. Pri osobných
návštevách v obydlí poškodeného sa v mnohých prípadoch stáva, že poškodeného
okradnú priamo v jeho byte bez toho, že by túto
skutoènos poškodený hneï zaregistroval.

Z uvedeného dôvodu upozoròujeme
obèanov, aby v žiadnom prípade nevpúšali
do svojich obydlí cudzie osoby, alebo len
v prítomnosti rodinných príslušníkov èi susedov. Ak sa už stanete obeou takejto trestnej
èinnosti, je dôležité, aby ste si zapamätali
výzor páchate¾a, jeho spoloèníkov, zapísali
si evidenèné èíslo motorového vozidla,
na ktorom sa pohybovali a toto uvies
pri podávaní oznámenia o trestnom èine
na polícii. Práve tieto informácie môžu
pomôc polícii pri rýchlej identifikácii
páchate¾a.
Okresné riadite¾stvo
Policajného zboru v Žiari nad Hronom

Ïalší projekt zrealizovaný z Európskych fondov
Koneène aj v našej obci už svietia nové lampy verejného osvetlenia. Projekt bol zrealizovaný v celkovej sume 185 571,60 EUR,
z èoho 176 293,02 € je financované z fondov a obec vložila do projektu 9 278,58 €.
Na projekte sa zaèalo pracova v októbri 2008. Žiados bola podaná 13.02.2009 a k realizácii koneène došlo až v týchto dòoch.
Projekt bude ukonèený do 31.10.2012 na komplet, to znamená vyfinancovaný, odovzdaný dodávate¾om, prevzatý odberate¾om, k
èomu si síce musíme zobra preklenovací úver vo výške
176 293,02 € a uhradi dodávate¾ovi, a Ministerstvo hospodárstva

SR nám to uhradí v marci 2013. Svietidlá sú moderné, úsporné, tzv.
LET svietidlá, ktoré sa budú ovláda prostredníctvom poèítaèa
z obecného úradu. Tu sa budú zachytáva poruchy jednotlivých
svietidiel, ktoré sa budú operatívne rieši. Tak isto cez poèítaè bude
riadená aj intenzita osvetlenia, èo využijeme v noèných hodinách
na ïalšiu úsporu elektrickej energie.
Ïakujem Ing. Petrovi Bindasovi a Jánovi Lukáèovi, riadite¾om
dodávate¾skej firmy O.S.V.O.comp, a.s. Prešov za ve¾mi dobrú
spoluprácu a promptnú realizáciu nášho verejného osvetlenia.
Ján Pružina, starosta obce
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V Lutile sa hrá futbal už 50 rokov
Toto okrúhle jubileum si Lutilèania pripomenuli 7. Júla tohto roku na XX.
roèníku turnaja o pohár starostu obce Lutila. Výbor OŠK sa so starostom
dohodli, že na turnaj pozvú kluby v rámci regiónu a tak pozvanie prijali futbalisti zo Slaskej, Janovej Lehoty a Lovèice-Trubína
Turnaj po prvom zápase
o tv o r il s ta ros ta ob ce Já n
Pružina. Privítal prítomných
a poprial im príjemný športový zážitok.
V rá m c i t ý ch to o slá v b oli
starostom obce ocenení bývalí

m Otvorenie turnaja

funkcionári, tréneri a hráèi Lutily.
Boli to:
Funkcionári
J á n Bu blá k - n ajs ta rší
z ocenených, Jozef Pinka - st.,
J á n H ro m á dk a,
Pavol
Hromádka, Martin Èierny, Ján
Pargáè, Dušan Reichmann,
Eva Hromádková.
Tréneri:
K a r o l K u r u c , ¼ubomír
Bartolen, Juraj Netolický.
Futbalisti:

Ján Imriš, Jozef Kanina,
Jozef Janèok, Milan Spodniak,
Vš etc i d os tali plaketu „Za
prínos v lutilskom futbale.“
V príhovore si starosta pripomenul aj funkcionárov, ktorí už

nie sú medzi nami. Spomenul si
na Janka Ambruša, Ondreja
Èierneho a Ing. Milana Glézla.
Ocenenia odovzdávali hostia
turnaja, bývalí republikoví futbalis t i - b ra t ia d v o ji è k y J án
a Jozef Èapkovièovci hráèi futb a lo v é h o k l u b u P e trža lka
a reprezentanti Èeskoslovenska
a p. Marián Elefant, bývalý hráè
Slovanu Bratislava.
Ocenenia odovzdávali hostia turnaja, bývalí republikoví futbalisti
b ra ti a d v o j iè k y Já n a Jo ze f

Lutila CUP 2012

V tomto roku sa tenisovej turnaj v štvorhrách o pohár
starostu obce uskutoènil 1. septembra. Zúèastnilo sa ho
dvanás dvojíc.
Víazmi sa stali
bratia Antoškovci,
na 2. mieste skonèili
P e t e r K o s to lán i
s partnerom, ïalej
sa umiestnili Leba V a l e n t
a Litrichovci.
Tradiène bol turnaj dobre zorganiz ov an ý, ob èe rstvenie a vynikajúci
guláš zabezpeèili
manželia Èierni.

Èapkovièovci - hráèi futbalového
klubu Petržalka a reprezentanti
Èeskoslovenska a p. Marián
Elefant, bývalý hráè Slovana
Bratislava.
Vrámci obedòajšej prestávky
odohrali exhibièný zápas starí

O 3. MIESTO:
S la s k á
J . L e ho ta 1:1
n a p o k u t o v é k opy vyhra la
Slaská.
FINÁLE:
Lutila Lovèica-Trubín 4:0
(2:0)
Poèasie na takýto turnaj nebolo najvhodnejšie lebo slnko tak
pripekalo, že všetci h¾adali aspoò
kúsok tieòa. Hráèi mali èo robi
aby vydržali zápasy odohra,
preto boli zápasy skrátené na 2 x
30 minút.
I napriek extrémnemu teplu

m M.Elefant, bratia Èapkovièovci, Ján Pružina - starosta,

Eva Hromádková, pri odovzdávaní ocenení.

páni (bývalí hráèi Lutily) s hráèmi
z Jastrabej z druhej triedy Sever.
V súboji sa zrodila remíza, a tak
o v í  a z o v i r o z h o d o l p e n a ltový rozstrel, ktorý vyhrali hráèi
Jastrabej.
m Výsledky turnaja
SEMIFINÁLE:
Lutila Slaská 4:0 (2:0)
Lovèica-Trubín Janova
Lehota 2:1 (0:1)

si všetci návštevníci pochutnali
už tradiène na dobrom guláši èi
už bravèovom alebo z diviny,
a tohto roku bol aj držkový guláš.
Tiež ako každý rok boli peèené
hurky a klobásky a samozrejme
pitné obèerstvenie.
S ta ro s ta o b c e p . J á n
Pružina ïakuje èlenom výboru
OŠK ako aj všetkým tým ktorí
sa podie¾ali na príprave a priebehu tohtoroèného turnaja.
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Senior klub Zamatka
je stále aktívny
Naši dôchodcovia sa venujú nielen zábave
a posedeniu , ale tiež pomáhajú skráš¾ova obec.
Patronát nad záhonmi na námestí si zobrali ako
samozrejmos. A nielen to. Aby mali aj okolie
vchodu do klubu pekné upravili si stred
križovatky na Kamennej ulici. Tam kde bol
predtým elektrický ståp, je pekný kvetinový
záhon. Šikovné dôchodkyne si kyprili pôdu, kúpili
si kvetinové sadenice (možno, že si doniesli
zo svojich zásob), kúpili si fóliu a sponzorsky si
zohnali drevnú kôru na finálnu úpravu záhona.
Èlenky výboru KD by privítali,
keby sa na úprave verejných
priestranstiev v obci zapojilo
a podie¾alo viac èlenov.
V júli sa stretli žienky v klube
pri prednáške o zdraví, meraní
tlaku a podaní prvej pomoci.
Prednášku pripravila a tiež
názorne predviedla vrchná sestra Bc. Janka Slušná z Lutily.
Vysvetlila, aké je dôležité vèas
rozpozna, èo sa postihnutému
èloveku stalo, aby bola správne
podaná prvá pomoc.
Ïakujeme a tešíme sa na jej
ïalšiu prednášku v novembri
2012.
No a po dobrej práci si treba
aj posedie, porozpráva sa

z a s p ie v a l i pri ha rmo nik e
s Miškom Faškom.
Pozvanie na toto príjemné
posedenie prijal aj p. Jaroslav
Dubóczy, ktorý sponzorsky prispel na prípitok a pivo. Dúfame,
ž e s a mu n a pá sik ov an om
guláši páèilo a príde medzi nás
aj inokedy.
Aby bol guláš taký vynikajúci
a k o h o ma n ž e l ia È ierni
p rip ra v i li , s ú dô lež ité aj
s u ro v in y .
Ï a k uje me
Po¾ovníckemu združeniu UPS
Lu tila Ing . D uš an ov i Hronskému, ktorý na guláš prispel
divinou.
Veríme, že kto prišiel nebol
sklamaný a tešil sa zo skvelej

Jubilanti v mesiaci júl až september 2012
60-roèní
Peter Hric
Vladimír Koreò, Ing.
65-roèní
Jozef Kanina
Pavol Žiak
70-roèní
Jozef Pružina
Erika Ondríková
75-roèní
Vladimír Regina
Mária Krajèiová
80-roèní
Michal Rendek
Anna Ihringová
Helena Imrišová
85-roèný
Michal Paál

Nad 85 rokov
Mária Gašparíková 93 rokov
Anna Verešová
87 rokov
Eliška Pichlerová 87 rokov
Rozália Pinková 87 rokov
Narodili sa ïalší obèania:
Agáta Peszekiová 17.8.2012
Roman Urgela
20.8.2012
Šimon Chovanec 22.8.2012
Jakub Kováè
06.9.2012
Vítame nových obèanov
a a prajeme im ve¾a
zdravia!
Opustili nás
Emília Jasenáková
vo veku 93 rokov
Sigfríd Rákoci
vo veku 63 rokov
Imrich Gašparík
vo veku 67 rokov
Rozália Schmidtová
vo veku 85 rokov
Vyjadrujeme úprimnú
sústras pozostalým!

Spomienka
Èas uteká,
No rana v srdci bolí,
Pre stratu sa nikdy nezahojí.
Tak ve¾mi si sa chcela teši,
Tak ve¾mi si chcela ži.
Preèo tak skoro
Prestalo tvoje srdce bi?
Dòa 29. júla uplynulo 20 rokov
Od smutnej chvíle, keï nás
Vo veku 48 rokov navždy opustila
naša drahá mamièka
Marta Mališová, rod. Finková

me d z i s e b o u . P o p o lud ní
4.augusta sa èlenovia senior
klubu stretli v areáli tenisových
kurtov v pásikavom obleèení,
kto nemal pásikavé obleèenie,
dostal pásikavý šál, kde už
n a nic h è ak al vy nik ajú ci
bravèovo divinový guláš, ktorý
p rip ra v i li ma nž elia È ierni.
Pri dobrom vínku a pivku,
n e a lk o n á p o jo c h, d ob rý ch
ko l á è i k o c h , k t o r é n a p ie k l i
s a m é è le n k y k lu b u, si

zábavy. Srdeène ïakujeme
všetkým èo akoko¾vek prispeli,
a o ro k v d o b ro m z dra ví
sa zídeme zas.
Mária Gašparíková,
predsedníèka SK Zamatka

Tí, ktorí ste ju poznali,
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Dcéra Iveta a syn ¼uboš s rodinami

Ponúkam douèovanie anglického jazyka žiakov základnej školy, cena dohodou. Bližšie informácie
na ( 673 9033 a mobil: 0907 207 155.
Som študentkou vysokej školy a ponúkam douèovanie nemeckého jazyka - zaèiatoèník, mierne pokroèilý,
pokroèilý. Mám medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka - úroveò B2 a absolvovala som nieko¾ko pobytov
v nemecky hovoriacich krajinách. V prípade záujmu ma kontaktujte na: deutsch.doucovanie@gmail.com
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