Lutilský prameò
30. september 2006

Máme ve¾a dôvodov by• hrdí na
svoju príslušnos• k obci Lutila.
Ponúkam malú rekapituláciu, preèo
je to tak:
- Obec v peknom prostredí na
juhozápadnom svahu, obklopená
re•azou troch pohorí, blízko okresného
mesta a významných komunikácií, s
okolím dýchajúcim slávnou históriou,
s krásnou prírodou aj s významnou
novodobou metalurgickou tradíciou.
- O b e c s b o h a t o u k u l t ú rn o u ,
po¾nohospodárskou, remeselnou aj

Sme Lutilèania to nieèo znamená!
kres•anskou tradíciou, s prívetivými a
pohostinnými obyvate¾mi.
- Obec, ktorá tradiène vytvára aj
podmienky pre rozvoj svojej mladej
generácie. Dobre vybavená spoloèná
základná a materská škola s peknou
internetovou uèebòou, obèianske
združenie Lutilienky, dychová hudba,
spevokol, èinnos• a doprava pri
rôznych príležitostiach dotovaná
obecným úradom.
- Obec, kde vždy bolo dos•
ochotných rúk pre spoloèné a verejné
projekty
- Obec s dlhoroènými športovými
aktivitami, v posledných rokoch známa
v širokom okolí novým tenisovým
areálom
- Obec, ktorá ako jedna z mála v okolí
má
kompletne
vybudovanú
infraštruktúru - komunikácie, voda,
kanalizácia, elektrina a zemný plyn
- Obec, ktorá v posledných
desa•roèiach zaznamenala prudký
rozvoj, aj významný prírastok poètu
obyvate¾ov
- Obec. ktorá má trvalo významné
postavenie v regióne
- Obec, ktorá medzi prvými v okolí
uplatòuje nové vymoženosti vedy
a techniky - rýchly interenet, stránka
www
- Obec, ktorá si pri plnení svojich
rozvojových cie¾ov významne pomáha
vlastnými podnikate¾skými aktivitami. Má
vypracovaný dlhodobý plán rozvoja,
ktorý môže napåòa• optimizmom
každého, kto sa cíti by• skutoèným
obèanom Lutily.
Štefan Pomothy
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ROÈNÍK IX.

Október, mesiac úcty k starším
Marec je mesiacom kníh, apríl je mesiac lesov, to vie asi aj malé
die•a. No nie všetci vedia , že október je mesiacom úcty k starším.
Žijeme v modernej a uponáh¾anej dobe. Starým ¾uïom dnes už nikto
nevenuje to¾ko pozornosti ako kedysi. V minulosti si ich všetci viac vážili
pre ich skúsenosti a dobré rady. Starších si vážili starí Gréci i Rimania. V
každom svetovom náboženstve im pripisovali nesmierny význam.
Súèasnos• je však iná. Babky a dedkovia èasto žijú opustení v
domovoch dôchodcov, alebo v prázdnych domoch na dedinách. Nikto
im už nevenuje zvýšenú pozornos• èi úctu, tak ako to bolo predtým.
Preto by som v mene celej redakcie chcela vyzva• obèanov
našej obce, aby si aspoò tento mesiac uctili viac tých, ktorí sú
tu o trošku dlhšie, ako my. Staèí naozaj málo. Môžeme navštívi•
našich starých rodièov a preži• s nimi príjemný víkend alebo
len tak zastavi• našu opustenú susedku a pozva• ju na kávu.
Takto nielen spríjemníme chvíle našIm starkým, ale aj my sami
budeme ma• lepší pocit na duši.
Katarína Pružinová

m Našim starkým prajeme ve¾a zdravia!
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
Dòa 13. júla 2006 na
svojom 3. riadnom zasadaní

do cintorína na jeho vlastné
náklady.

Uznesením èíslo 33/ 2006
Uznesením èíslo 27/ 2006
1. schválili
predåženie zroènosti:
uzn. è. 59/ 2005 aktualizova• vypracovaný
rozpoèet na rekonštrukciu
domu smútku
uzn. è. 2/ 2006 - riešenie
budovy bývalej ZŠ
T ermín: do zasadnutia
najbližšieho OZ
2. konštatovali, že
Ost atné uznesenia s ú
splnené

Uznesením èíslo 28/ 2006
Zobrali na vedomie
Infor máciu
o
p r i p r a v o v a n ý c h
pozemkový ch úpravách
(sce¾ovanie pozemkov) v k.ú.
Lutila

Uznesením èíslo 29/ 2006
Zobrali na vedomie
Správu
nezáv islého
audítora o vykonanom audite
úètovnej závierky Obce Lutila
k 31.12.2005

Uznesením èíslo 30/ 2006
Zobrali na vedomie
Informáciu o neplatièoch
na dani z nehnut e¾nost i
a roènom poplatku za
likvidáciu odpadu.

Uznesením èíslo 31/ 2006
Zobrali na vedomie
Informáciu o pracovnej
ceste do Erzbergu Rakúsko,
ktorú or ganizuje akciov á
spoloènos• Kremnica Gold

Uznesením èíslo 32/ 2006
odporúèal
staros tovi obce J ánovi
Pružinovi
uzavrie• s p. Fili pom
Blahom zmluvu o zmluve
na predaj obecného pozemku
a preloženia boèného vstupu

uložili
sociálnej komisii OZ
prešetri• zdravotný stav pani
Márii Štompfovej za úèelom
priznania opatrovate¾skej
služby. Správu predloži•
do najbližšieho zasadania OZ.

Zodpovedná:
Mária
Pinková
T ermín:
do
najbližšieho zasadania OZ
Predsedníèka sociálnej
komisie

Uznesením èíslo 34/ 2006
schválili
p. Mariánovi Skladanovi s
manželkou predaj obecného
pozemku parc. è. 457/ 5,
záhrada, o výmere 465 m2 v
cene pod¾a sc hváleného
cenníka, t.j. 126 Sk/ m 2 , v
celkovej cene 58 590 Sk.

Uznesením èíslo 35/ 2006
schválili
pre ïalšie volebné obdobie
poslancov
obec ného
zastupite¾stva v poète 9.

Uznesením èíslo 36/ 2006
splnomocnili
staros tu obce p. Jána
Pružinu dorieši• so správcom
kurtov storno poplatky.

Uznesením èíslo 37/ 2006
schválili
p.
Jánovi
P roèkovi
Dobšinského ul. Lutila,
oplotenie pozemku po jeho
vytýèení zodpov edným
geodetom.

Uznesením èíslo 38/ 2006
schválili
Zmluv u o spolupráci s
firmou Zelená energie, s.r.o.
so sídlom Sokolovská 124,
300 05 Karlovy Vary, IÈO 254
99 530 na zriadenie a
prevádzkovanie veterných
elektrární triedy 0,5 až 3.0
MW.

Uznesením èíslo 39/ 2006
schválili
starostovi obce p. Jánovi
Pružinov i odmenu za II .
štvr•rok 2006 v plnej výške.
dòa 22. septembra 2006
na svojom 4. riadnom
zasadaní

Uznesením è. 41/ 2006
konštatovali, že
uznesenia Obec ného
zastupite¾stva v Lutile sa plnia

Uznesením è. 42/ 2006
zobrali na vedomie
Plnenie rozpoètu k 30. 6.
2006

Uznesením è. 43/ 2006
odroèili
žiados• p. Márii Štompfovej
a p. Zity Pacalajovej z dôvodu
preverenia na Úrade práce,
sociálnych vecí a r odiny
B anská Š ti avni ca èi sa
žiadate¾ovi o opatrovate¾ský
príspevok môžu kumulova• 2
príspevky.

Uznesením è. 44/ 2006
schválili
P. Máriovi Koš•álovi predaj
obecného pozemku parc.
C-KN è. 724/2, záhrada, o
výmere 192 m2 v cene 91 Sk/
m2, t.j. v celkovej cene 17 472
Sk, pod¾ a schváleného
cenníka.

Uznesením è. 45/ 2006

zamietli
Žiados• p. Karola Hascha
bytom Podhorská ul. è. 18
Lutila a p. I ng. Milana
Veselého bytom Žiar nad
Hronom na kompenzáciu
nákladov súv isiacich s
úpravou obecného chodníka
pred ich nehnute¾nos•ami.

Uznesením è. 46/ 2006
schválili
p. Ingrid Marhulovej, Lesná
2 predaj obecného pozemku
èas• parc. E-KN 1188, z ktorej
sa vytvára parc. C-KN è. 173
pri dodržaní uliènej línie.
Cena
pozemku
bude
schválená
obec ným
z a s t u p i t e ¾ s t v o m
po predložení GP.

Uznesením è. 47/ 2006
schválili
1.Prijatie úveru vo výške
800 000 Sk z Dexia banky
Slovensko
a. s.
na
financovani e investi ènej
akcie:
R ekonštr ukcia
miestnej komunikácie na
Gorkého ulici.
2.Zaruèenie úveru „vista
biankozmenk ou“ v Dexia
banke Slovensko a.s.
3.Poukazovanie príjmov
obce z podielových daní na
úèet v DE XIA banke
Slovensko a.s.

Uznesením è. 48/ 2006
schválili
miesta na v ylepovanie
volebných plagát ov :
oznamovacie tabule v obci
a oznamovacie tabule na
autobusových zastávkach.

Pýtame sa starostu:
Aký je harmonogram prípravy ïalšej etapy individuálnej
výstavby v Lutile?

Komunálne vo¾by
- ponuka kandidátom na starostu a na poslancov
obecného zastupite¾stva

Umožníme kandidátom na starostu a poslancom
obecného zastupite¾stva, prezentova• svoj volebný
program v Lutilskom prameni, ak píspevky odovzdajú
do 20. novembra 2006.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre vo¾by poslancov Obecného zastupite¾stva v Lutile
2. decembra 2006
Miestna volebná komisia v Lutile pod¾a § 18 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva zaregistrovala týchto kandidátov:

Peter Baranèok, Ing.
Monika Bošková,
Pavol Èierny, Ing.
Miroslav Dvonè
Mária Gašparíková
Dušan Hrèka
Ján Imriš
Dušan Janèok
Viera Jonášová, Ing.
Róbert Kováè, JUDr.
Marek Kuruc, Mgr.
Eva Louèièanová, Ing.
Zuzana Malová
Miroslav Mazúr
Juraj Polóò
Alena Pružinová
Slavomír Pružina
Helena Sekerešová
Adriána Šebestová, JUDr.
Miroslav Šurka Mgr.
Viktor Šurka, JUDr.
Zdenka Valachová
Ján Wiežba Ing.

46 r.
33 r.
34 r.
57 r.
53 r.
31 r.
64 r.
46 r.
45 r.
50 r.
31 r.
42 r.
35 r.
56 r.
24 r.
46 r.
34 r.
53 r.
38 r.
55 r.
50 r.
51 r.
56 r.

technik
asistentka riadite¾a
technik
vedúci odd.
admin. pracovníèka
živnostník
dôchodca
technický pracovník
ekonómka
riadite¾ odboru zam.
manažér
technik
pedagog.prac.
technik
podnikate¾
výtvarníèka
živnostník
ekonómka
advokátka
riadite¾ školy
advokát
admin. pracovníèka
zástupca riad. školy

V Lutile
17. 10. 2006

Lutila, Podhorská è. 33
Lutila, Podhorská ul. è. 2
Lutila, Štefánikova è. 27
Lutila, Podhorská è. 11
Lutila, Nová è. 2
Lutila, Štefánikova è. 2A
Lutila, Kamenná è. 1
Lutila, Nová è. 13
Lutila, Kollárova è. 2
Lutila, Kpt. Jaroša è. 24
Lutila, Slobodné è. 1
Lutila, Bottova è. 11/1
Lutila, Nová è. 6
Lutila, Gorkého è. 7
Lutila, Školská è. 20
Lutila, Školská è. 12
Lutila, Kuzmányho è. 5
Lutila, Vajanského è. 8
Lutila, Gorkého è. 12
Lutila, Kamenná è. 38
Lutila, Vajanského è. 12
Lutila, Kpt. Jaroša è. 6
Lutila, Kuzmányho è. 4

nezáv.kand.
HZD
SNS
nezáv.kand.
¼S-HZDS
SNS
nezáv.kand.
HZD
HZD
HZD
SNS
nezáv.kand.
nezáv.kand.
nezáv.kand.
HZD
HZD
SNS
¼S-HZDS
HZD
HZD
nezáv.kand.
SNS
HZD

Vlasta Kolláriková, v.r.
Predseda volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre vo¾by starostu obce v Lutile
2. decembra 2006
Miestna volebná komisia v Lutile pod¾a § 23 zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre vo¾by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Štefan Maceják
Ján Pružina

V Lutile
17. 10. 2006

49 r.
48 r.

riadite¾ hotela
prevádzkový zámoè.

Lutila, Gorkého 24
Lutila, Nová 24

Vlasta Kolláriková, v.r.
Predseda volebnej komisie

HZD
SDKÚ-DS,
KDH, ¼S-HZDS
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Už asi každé die•a v Lutile vie, že sú v našej obci chovatelia
uš¾achtilých zvierat - krásnych koníkov. Stretli sme sa s
niektorými na rôznych akciách pre deti, už si ich chrbty aj niektorí
vyskúšali. Vidíme ich na zaèiatku obce, kde sa pasú a tiež v èasti
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ich pán starosta pokropil šampusom a každé žriebätko dostalo
ešte za ve¾ký sáèok zeleniny. Ïakujeme pánovi Ing. Kickovi,
Evke Branickej, že nám pripravili takýto pekný zážitok.
Eva Hromádková

V Lutile sa uskutoènili ve¾ké krstiny
IBV, kde majú svoje miesto. V tomto roku nám však pribudli aj
žriebätká.
Ako to už býva u ¾udí, že keï sa narodí die•atko treba ho
pokrsti•, tak aj chovatelia koníkov sa rozhodli spravi• krstiny pre
malé žriebätká, a to nie hocijaké, ale aby vedela o nich celá
dedina. Krstiny naplánovali na 25. augusta. I keï poèasie
tomuto krásnemu aktu neprialo, o 17. hodine sa zišlo detí ako
smetí, tí väèší už bez rodièov a tí menší aj s rodièmi. Kobylky so
žriebätkami sa zišli na priestranstve pri obecnom úrade a potom
spolu v pestrom sprievode sa všetci pobrali hore dedinou na
Moyzesovu ulicu v èasti IBV, kde sa krstiny uskutoènili. Pán
starosta dostal do rúk šerpy s menami pre jednotlivé žriebätká a
samotný krst zaèal. Zastavil sa pri kobylke Sofii a jej žriebätko
pokrstil menom Savanah, potom pri kobylke Kika a jej žriebätko
pokrstil menom Fomalhaut, kobylke Poly pokrstil žriebätko
menom Adelka a kobylke Rita zase menom Lory. Miesto vody

Obecný úrad Lutila pozýva obèanov na

HODOVÚ ZÁBAVU
Dòa 25. 11. 2006
so zaèiatkom o 20.00 hod.
Hrá skupina Orbis z Prievidze
o 21.00 hod. slávnostný prípitok
o 24.00 hod. tombola
Vstupné 100 Sk
Prajeme príjemné posedenie a dobrú zábavu
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OV SZZ Žiar nad Hronom a Obèianske združenie Lutilienka
pozýva obèanov na jedineènú výstavu ovocia a zeleniny
v Lutile, 20. a 21. októbra
V Lutile sa po prvýkrát uskutoèní „Oblastná výstava ovocia, zeleniny a prác záujmovej èinnosti“.
Vyhlasovate¾mi tejto výstavy sú Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Žiar nad Hronom
a OZ Lutilienka.
Poslaním tejto akcie je podpori• záujem o ovocinárstvo, rozšíri• poznatky o nových druhoch
ovocia a oboznámi• s pestovate¾skými úspechmi úèastníkov výstavy.
Svoje dopestované exponáty môže donies• každý záhradkár, ovocinár zo záhradkárskej
osady v katastri Lutily a tiež obèania obce Lutila.
Exponáty ovocia sa budú aj hodnoti• odbornou komisiou. Ví•az najkrajšieho jablka postúpi na
celoslovenskú sú•až o najkrajšie jablko roka.

Podmienky

pre

- Príjem exponátov na OcÚ
9. do 14. hodiny.
- Ovocie musí by• zdravé,
bez leštenia
- Exponáty ovocia v poète 2
zabali• do mikroténových
mena pestovate¾a, miesto,
v obci
- Vystavova• je možné aj
èi n n os t i ak o s ú vý š i v k y,
výrobky, maliarske práce,

vystavujúcich:
Lutila dòa 19 októbra od
nepoškodené neutierané
- 3 kusy je potrebné
sáèkov s vyznaèením
názov osady alebo adresa
výrobky
záujmovej
košíky z prútia, rezbárske
vtáèie búdky a pod.

r r r

Spomienka na Lutilský jarmok
V období mesiacov jún, júl sa v našom regióne
jarmoky organizujú skoro v každej obci. ¼udoví
remeselníci si vyberajú, ktorého jarmoku sa
zúèastnia. Organizátori týchto jarmokov chcú
nielen ukáza• remeselnícke výrobky a výrobcov,
ale najmä navodi• obèanom sviatoènú
atmosféru, uvo¾nenie zo všedných dní a tiež
možnos• stretnú• sa s viacerými obèanmi obce èi
už z horného alebo dolného konca.
Obèianske združenie Lutilienka aj z týchto
dôvodov, ako pred rokom tak aj tohto roku
zorganizovalo na 1. júla 2006, èo padlo na prvú
júlovú sobotu, Lutilský jarmok remesiel.
Poèasie nám prialo a keïže zaèali prázdniny a
mládež hneï chcela využi• prvý prázdninový
deò na zábavu na Blatišti, cestou sme ich
pristavili, aby nám pomohli pripravi• stoly a
stolièky z kultúrneho domu pre prichádzajúcich
remeselníkov.
I keï tohto roku remeselníkov nebolo tak
ve¾a ako pred rokom predsa sa nám jarmok

vydaril. Guláš, ktorý uvaril Dušan Nárožný so
svojimi pomocníèkami, koláèiky napeèené
èlenkami obèianskeho združenia sa zjedli, ako
sa povie, do èista. ¼udia si posedeli pri pivku a
vínku, do nálady im hrala naša dychovka.
Program bol tiež pestrý, keï do našej obce
zavítal Cirkus Varieté. Všetci sme sa tešili
najmä na našich najmenších z materskej školy
a žiakov základnej školy. Pripravili si ve¾mi
pekný program, taký pravý jarmoèný. Pre
mladých prvýkrát v Lutile vystúpila rocková
kapela, ktorej èlenom je z Lutily Martin Mikus.
Èlenky Obèianskeho združenia Lutilienka
ïakujú za pomoc pri organizácii Lutilského
jarmoku skupine mladých chlapcov (Jozef
Schmidt, Debnárovci, Fríbert, a ïalší), p.
Jozefovi Janèokovi, konate¾ovi Lita s.r.o. p.
Gontkovi, a hlavne pánovi starostovi, ktorí aj
tohto roku podporili realizáciu jarmoku.
Tešíme sa na budúci rok!
Eva Hromádková

DEÒ TEKVÍC
Už sa tekvièky tešia,
že prišiel ich èas, že
budú zuby ceri•, oèi
vyva ¾ o va • a n a j m ä
k r á s n e s vi e t i • p r e d
kultúrnym domom v
Lutile. Možno sa trošku
budeme aj bá• a možno
aj nie, budeme sa len
tak teši•, že sa nám
nieèo pekné podarilo.
Pozývame všetkých
s vyrezanými tekvicami
v piatok 20. októbra
o 1 7 , 00 h o d . p re d
kultúrny dom.
Èlenky OZ Lutilienka
u r è i t e p r i p r a vi a u ž
tradièné obèerstvenie.

Obyvatelia
nad 70 rokov a Z•P
autobusom MHD
iba za 1 korunu
Od 15. októbra zaplatia
pri ceste mestskou
hromadnou dopravou
obyvatelia nad 70 rokov a
zdravotne •ažko
postihnutí iba jednu
korunu.
Cena
cestovného pre nich
klesne o štyri koruny. Po
troch kvartáloch urobila
SAD Zvolen zúètovanie,
z ktorého vyplynulo, že
ich tohtoroèná strata je
nižšia. Preto môže Mesto
Žiar nad Hronom, ktoré
vykrýva
výkony
vo verejnom záujme
v MHD mesaène sumou
208 000 korún, po troch
kvartáloch
prispie•
ku zníženiu
ceny
cestovného pre obèanov
nad 70 rokov a Z•P.
(mnzh)
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Základná škola s materskou školou v Lutile
Je tu opä• september a s ním zaèiatok nového školského roka 2006/ 2007, ktorý sme za prítomnosti starostu obce slávnostne
otvorili 4. septembra
Priestory v okamihu zaplnil
smiech, džavot a veselá vrava
detí a žiakov našej školy.
Oddýchnut í, plní nových
zá ži t k ov , s k ús eno s tí a l e
hlavne s oèami rozžiarenými
od oèakávania zasadli do
svojich lav íc, aby mohli
pokraèova• v rozvíjaní svojich
vedomostí a zruèností a tak
formova• svoju osobnos•, aby
si raz mohli splni• svoje sny a
túžby.
m

Medzi všetkými

sa nedali prehliadnu• oèká,
v ktorých zápasila zvedavos•
z poznania nových vecí a

zároveò strach pusti• ruku,
ktorá bola pre nich doteraz
vždy nablízku a znamená
pocit bezpeèia. Boli to oèká
našich škôlkárov, ktorí v tento
deò po prvýkrát navštívili
materskú školu: Linduška
Nárožná, P e•ko Bahno,
Andrejko
Roz enberg,
Agneska
T afernerov á,
Dominik Taferner a Riško
Ziman.
m

Ale už po chvíli

sa slzièky v ich oèkách
vysušili, pokrivené úsmevy
narovnali a stali sa z nich
statoèní škôlkári.

Pre nich a ich kamarátov
pani uèite¾ ky pripravili
množstvo
pestrých,
zábavných èinností na rozvoj
rozumovej a sociálnej stránky
osobnosti, s využitím
množstva zaujímavých a
rôznorodý ch
metód
apomôcok. Osobitný prístup
venujú de•om mladš ej
vekovej k ategórie 3 4-roèný m,
ale
ve¾ ká
pozornos• je venovaná aj
de•om predškolského veku.
V rámci predškol skej
prípravy majú tieto deti raz
v týždni
skrátený

Ahoj mladá Lutilèanka, Lutilèan,
po dòoch plných oddychu a pohody ste
opä• zasadli do školských lavíc. Škola je
predovšetkým vysoko vzdelávacia inštitúcia,
no symbolizuje ove¾a viac. Prináša nové
priate¾stvá, lásky, zážitky i dobrodružstvá.
Smutné však je, že pre mnohých z nás
znamená aj nenávis•, zákernos•, závistlivos•
a šikanovanie.
Áno, šikanovanie je v súèasnosti jeden
z najèastejších problémov, ktorý sa na školách
vyskytuje. Bohužia¾ obete i aktéri šikanovania sa
nájdu aj medzi vami. Urèite to poznáte. Vaša
trieda je rozdelená na skupinky. V jednej sú tí, èo
vedú celú triednu komunitu. Nachádzajú sa na
vrchole rebríèka ob¾úbenosti. Èasto sú až príliš
sebavedomí, na ostatných sa pozerajú z vrchu a
do ich uzavretej spoloènosti sa len •ažko dosta•.
Druhú skupinku tvoria osamelí jedinci,
zvyèajne zo slabších sociálnych pomerov, ktorí si
nemôžu dovoli• tenisky typu adidas alebo puma.
Preto sú ostatnými zavrhovaní a ponižovaní.
Každý z nás chce by• originál, chceme by•
„in“ a drža• krok s módou. Túto vetu som
použila v mojom prvom èlánku, keï som Vám
radila, èo na seba. Za svojimi slovami si stojím
. Na tom, že sa chceme páèi• iným, nie je niè
zlé. Vyplýva to z ¾udskej prirodzenosti.
Chcela by som Vás však upozorni• na
jednu dôležitú a nezanedbate¾nú skutoènos•.
Na svete je viac ako 6 miliárd ¾udí, každý
z nich má urèité množstvo dobrých i zlých

vlastností, každý z nich ma inú farbu pleti,
èi vlasov a taktiež každý z nich má iné
finanèné zázemie. Nie všetci si môžu
dovoli• kúpi• tenisky alebo nohavice za 4
000,- korún.
Na znaèke obleèenia nezáleží, na
znaèke ¾udského vnútra však áno. Možno i
práve vy máte vo vašej triede jedincov,
ktorým nedávate šancu prejavi• sa, možno
i práve ty si utláèaný a nemôžeš ukáza•
svetu svoju pravú tvár.
Preto vyzývam všetkých tyranov z našej
obce, aby sa zamysleli nad svojím
správaním, lebo raz sa môže karta obráti•
a aj vy sa môžete ocitnú• na strane
utláèaných. Taktiež vyzývam všetky obete
šikanovania v našej dedinke, aby sa nebáli
podeli• o svoje trápenie s rodièom èi
uèite¾om.
A èo doda• na záver, asi len ešte jeden
malý fak t z vedec kej štúdi e tím u
psychológov. „Šikanovanie v detstve
môže ma• trvalé následky na budúcnosti
jedinca. Die•a je fru- strované, trpí pocitom
menejcennosti a v najhoršom prípade
môže rieši• situáciu samovraždou.“
Milí mladí Lutilèania, prajem Vám ve¾a
síl v novom školskom roku, ve¾a elánu do
uèenia, ale hlav ne ve¾a š•as tia pri
zaèleòovaní sa do kolektívu.
Katarína Pružinová

popoludòajší odpoèinok, kedy
p. uèit e¾ky individuálne
pristupuj ú k de•om pri
zdokona¾ovaní osvojených
poznatkov, ktoré je potrebné
zopakova•. Aby bol prechod
detí z materskej školy do 1.
roèníka
ZŠ ,
èo
najprirodzenejš í
naši
predškoláci majú s de•mi ZŠ
spoloèný taneèný krúžok, v
priestoroch telocviène školy a
tiež aj v tomto školskom roku
pokraèujem e na škole s
výuèbou anglického jazyka, a
predškoláci majú 2 vyuèovacie
hodiny týždenne spolu s de•mi
1.roèníka ZŠ, tak získavajú
svoje prvé zážitky v škole, a
majú možnos• pocíti•
atmosféru a priebeh èinnosti na
vyuèovaní.
m

Nezabúda sa

ani na dni zdravej výživy. Aj
v tomto školskom roku sú
naplánované rozmanité akcie
pre deti, èi už v r ámci
výchovno- vzdelávac ieho
procesu, alebo v spolupráci s
rodièmi a tiež v spolupráci s
obcou.
m

4. september

bol ve¾kým dòom aj pre
našich prv ákov: K amilku
Jágerovú,
Paulínku
P ruži novú,
Em m ku
Reichmannovú a Dávidka
Schmidta, ktorí žiarili š•astím
a odhodlaním a najradšej by
sa boli hneï s chu•ou pustili
do práce.
Aj ich život sa týmto dòom
zmení, veï èoskoro už budú
vedie• písa•, èíta•, poèíta•
a ich ob¾úbené hraèky budú
musie• chví¾u poèka•, kým si
napíšu domác u úlohu,
precvièia písmenká, alebo
pripravia do novej školskej
aktovk y
pomôcky
na
nasledujúci deò.
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m

Tak, ako prváci,

aj ich ostatní spolužiaci si
ale uvedomujú, že hoci zážitky
z prázdnin ešte pretrvávajú, je
tu opä• èas, keï sa všetci
stretávajú v škole a ich
oddýchnuté hlavièky musia
zase zaèa• rozmýš¾a• na plné
obrátky, pretože povinnosti
nepoèkajú.
Málotriedny
spôsob
vyuèovania akým sa vyuèuje na
našej základnej škole, nie je pre
školy typický, ale dáva ve¾ké
možnosti pri výbere vhodných
metód a prostriedkov pri práci s
de•mi.

Celý
výchovno-vzdeláv
ací proces
m

na našej škole je zameraný
na individuálny prístup k žiakom,
s oh¾adom na ich možnosti a
potreby,
èo
znamená
diferencovanie úloh pre
jednotlivých žiakov. Cie¾om
našej práce nie je dosiahnu•
priemerné výsledky (napriek
tomu, že vzdelávacie štandardy
jednotlivých predmetov sú aj pre
našu prácu záväzné), ale
dosiahnu• u každého žiaka svoj
vlastný vzostup v uèení, zaži•
pocit úspechu v rámci možností
jednotlivca, èím sa vlastne
odstráni pocit neúspešnosti u
žiaka, ktorý spôsobuje zníženie
seba- vedomia a naštartuje
množstvo
psychických
problémov, v období kedy žiaci
reagujú ve¾mi citlivo na názory
okolia ku svojej osobe, pretože si
zaèínajú plne uvedomova• svoju
osobnos•.

Vychádzame
zo skutoènosti,

m

že každý žiak má iný spôsob,
iné tempo, potrebuje iné
prostriedky, inú motiváciu
na osvojenie si svojich
vedomostí a zruèností, ale
napriek tomu každý túži by•
úspešný.
Tomuto
prispôsobujeme všetky èinnosti
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práce s de•mi. Našim cie¾om je
realizácia
výchovno
vzdelávacieho procesu, v
ktorom žiaci získajú potrebné
vedomosti a osvoja si zruènosti
tak, že budú ma• rados• so
svojej práce, pretože sa im v nej
- možno niektorým pomalšie ale
nakoniec predsa - darí, aby
nikdy nepochybovali o svojich
schopnostiach a kvalitách,
vedeli a chceli h¾ada• riešenia
každého problému, no zároveò
cítili, že pomocná ruka je
nablízku a pre budúcnos•, by sa
v nich formovali silné a
sebavedomé osobnosti.
m

Takýto spôsob
práce

nám umožòuje nízky poèet
ž i a k o v v tri e de , èím sa
uèite¾ovi vytvára dostatoèný
èasový
pr iestor
na
individuálnu prácu s
jednotlivým žiakom, ale tiež
aj umožòuje dost atoène
spozna• osobnos• každého
žiaka v t riede, èo j e
východis kom pre t akúto
prácu so žiakmi.
m

Èlenenie

výchovno-vzdelávacie
procesu nie je striktne
ohranièené zvonením na konci
a zaèiatku
45-minútovej
vyuèovacej hodiny, èím
predchádzame èasovému
stresu žiakov pri práci, a
prihliadame na individuálne
tempo žiakov a využívame
vhodné
kombinácie
medzipredmetových vz•ahov,
èo je úspešnou náhradou
zvonenia, s oh¾adom na
psychohygienické zásady
výchovno - vzdelávacieho
procesu.
Skvalitnenie našej práce
umožòuje aj dostatoèné
množstvo rôznych uèebných
pomôcok, pracovných listov a
doplnkovej literatúry pre žiakov,
zamerané na u¾ahèenie
osvojovania a precvièovania si

poznatkov
zaujímavými
èinnos•ami, ktoré môže škola
pre žiakov zabezpeèi• a
každoroène modernizova•
vïaka finanèným prostriedkom
OcÚ v Lutile.
m

Žiaci našej školy

majú k dispozícii 9 poèítaèov,
z toho 6 s pripojením
na internet, ktoré využívame
najmä v rámci záujmovej
èinnosti žiakov - na škole
pracuje krúžok - Práca s poèítaèom, kde si žiaci osvojujú
základné zruènosti na
poèítaèoch a zruènejší sa ïalej
zdokona¾ujú. Žiaci 3. - 4.
roèníka využívajú poèítaèe aj pri
niektorých èinnostiach v rámci
výchovno-vzdelávacieho
procesu.
m

Jazykové zruènosti

v cudzom jazyku žiaci môžu
získa• v rámci záujmového
útvaru - anglický jazyk, pod
vedením pani uèite¾ky
Kyselovej, kde sa hravou formou
žiaci 1. roèníka. Oboznamujú a
so slovíèkami, slovnou zásobou,
prièom nadväzujú na poznatky
získané poèas MŒ a žiaci 2., 3.,
4. roèníka zameriavajú èinnosti
na konverzaèné zruènosti.
Pod vedením pani Ví•azkovej
pracuje na škole - taneèný
krúžok, kde si žiaci osvojujú
jednoduché taneèné kroky
moderných,
¾udových,
spoloèenských tancov, ale
hlavne rozvíjajú pohybové
aktivity, koordináciu svojho tela,
uèia sa vníma• rytmus a spája•

ho s pohybom, èím si upevòujú
svoje telesné zdravie.
m

Popoludòajšia
èinnos•

žiakov je sústredená v
školskom klube a zameriava
sa najmä na relaxaèné, a
oddychové èinnosti, v ktorých
vychádzame zo záujmu
žiakov.
m

Po ukonèení
prevádzky

školského klubu o 14.30 hod.
majú možnos• žiaci poèka• na
svojich rodièov s de•mi
materskej školy.
V rámci estetického
skrášlenia školy a školského
areálu sme poèas školských
prázdnin, vïaka finanèným
prostriedkom OcÚ, zrealizovali
náter okien na celej budove a
opravu kanalizácie v školskej
kuchyni.
m

Z finanèných
prostriedkov

získaných zo zber u
papiera, prezentaènej akcii a
iných menš ích podujat í
pedagogickí
aj
nepedagogickí zamestnanci
škol y spol oènými silam i
zrealizovali nový náter dverí,
vyma¾ovanie
triedy
maters kej školy a tiež
renováciu lavièiek, kolotoèov
a preliezok v detskom areáli.
Veï príjemné prostredie,
v ktorom sa budú dobre cíti•
aj deti našej školy, je pri našej
práci ve¾mi dôležité.

Naše deti Základnej školy s materskou školou so
svojimi pani uèite¾kami

si pre svojich starkých pripravili
pekný pozdrav uvitý z piesní,

tanèekov a básnièiek.
Pozývajú obèanov
dòa 28. októbra 2006
do kultúrneho domu o 15.00 hod.,
kde tento program môžu uvidie• a príjemne strávi•
nede¾né popoludnie.
Na tomto programe vystúpi aj taneèný pár so
spoloèenskými tancami.
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Reštaurátorské práce na oltári
v rímsko-katolíckom kostole sv. Ladislava Lutila
Reštaurátorské práce na boènom oltári umiestnenom v boènej severnej kaplnke kostola sv. Ladislava v Lutile sa zaèali v roku 2005. K tomuto
kroku sme sa rozhodli po dôkladnom zvážení vzh¾adom na zlý stav tejto významnej kultúrnej pamiatky pochádzajúcej z roku 1757.
Tento barokový oltár bol znaène znehodnotený,
napadnutý èervotoèom a v snahe o jeho zachovanie
aj pre budúce generácie farníkov našej obce bolo
nevyhnutné pre jeho záchranu nieèo podniknú•.
Nakoniec po dôkladnom zvážení, ako aj doporuèení
pracovníkov Krajského Pamiatkového úradu v
Banskej Bystrici sme sa rozhodli na jeho kompletnej
reštaurácii na nieko¾ko etáp, pod¾a finanèných
možností farnosti Lutila, ako koneèného investora
celej akcie.
Až v priebehu reštaurátorského prieskumu
po èiastoènom odstránení sekundárnej
povrchovej úpravy z roku 1935 boli zistené
dôležité údaje týkajúce sa pôvodného
zasvätenia oltára, jeho donátora a datovania.
Odhalením rodového erbu, ktorý je
nama¾ovaný na doske sokla oltára bolo
potvrdené že tento pochádza z roku 1757 a
jeho donátorom bol vtedajší miestny p. farár
Ernest Bácsmequei, ktorý pôsobil vo farnosti
Lutila v rokoch 1754 - 1757. Tým sa potvrdilo
správne
rozhodnutie
kompletného
reštaurovania oltára na pôvodnú polychrómiu
pochádzajúcu z barokového obdobia, èím táto
národná kultúrna pamiatka znaène nadobudne
na svojej historicko-umeleckej hodnote.

Zároveò sa potvrdilo jeho pôvodné zasvätenie,
ako oltár sv. Jána Nepomuckého.
Zistením všetk ých týc hto závažný ch
poznatkov sme sa v roku 2006 rozhodli
požiada• o grant z Grantového systému
Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky,
sekcie kultúrneho dedièstva.
Odborný reštaurátor Mgr. Art. Igor Hovoriè
spracoval rozpoèet na celkovú reštauráciu
oltára, ktorý bol použitý ako podklad pre
spracovaný projekt na podporu zo
spomínaného grantu MK-SR. Celkové náklady
na reštaurátorské práce tohto oltára sú 723 520
Sk. Z grantu MK SR sme pre rok 2006 získali,
na základe spracovaného a predloženého
projektu, sumu 300 000,- Sk.
Ostatné prostriedky budú vyfinancované zo
zbierok a milodarov farníkov, príspevku z
rozpoètu Obce Lutila a èiastoène z predaja
pozemkov farnosti Lutila. Nie je vylúèené, že aj
v roku 2007 vypracujeme nový projekt na
druhú etapu prác pre dofinancovanie celej
potrebnej èiastky.
V rokoch 2005 a 2006 sa nám pomerne
dobre darí v našej farnosti organizova• rôzne
akcie a èinnosti, ktoré urèite pomáhajú
zve¾aïova• hodnoty nášho farského

spoloèenstva. Veï okrem spomínanej
reštaurácii oltára sme si dokázali obnovi• a
zve¾adi• náš kostol a to zrekonštruovaním a
obnovením zastaraných elektrických rozvodov
pre osvetlenie a ozvuèenie kostola,
zrekonštruovaním podperných ståpov chóru a
opravou omietok a celkového vyma¾ovania
nášho Božieho chrámu. Dobrý kus práce sa
vykonal aj pri èistení farskej záhrady, vypílení a
odstránení nežiaducich stromov a krovín z nej.
Do budúcna by sme chceli ešte pokraèova•
aj s reštaurátorskými prácami sochy neskoro
gotickej Madony a taktiež s celkovou opravou
organa. Všetko však do znaènej miery bude
záleža• aj od snahy a ochoty našich farníkov
podie¾a• sa na realizácii týchto akcií.
Záverom by som chcel v mene všetkých
èlenov farskej rady poïakova• všetkým
farníkom, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom
prièinili pre úspešné vykonanie spomínaných
zrealizovaných akcií a zároveò vyslovi•
presvedèenie, že aj v realizácii ešte
neuskutoènených èinností nás bude èím ïalej
tým viac takých, ktorí úspešne priložia svoju
ruku k zdarne vykonanému dielu.
Ján Imriš,
èlen FR Lutila

Po návšteve nášho spolužiaka a priate¾a
žijúceho v Španielsku sme s manželkou dostali
od neho lákavé pozvanie na návštevu
Andalúzie.
Náš pobyt v meste Alhaurín de la Torré,
desa• kilometrov od Malagy, bol ve¾mi bohatý
na zážitky. Pokúsime sa sprostredkova• nieèo z
nich aj naším èitate¾om.
Cesta z Viedne do Malagy trvá tri hodiny. Je

krajina je jedno súvislé stavenisko. Ve¾kým
tempom sa stavajú celé nové mestá a štvrte pre
predpokladaných obyvate¾ov, ktorí sa vraj v
nasledujúcich mesiacoch a rokoch sem
pris•ahujú nielen zo severu Španielska, ale aj z
celej Európy.
Malaga dýcha históriou. Zaparkovanie na
povrchu je dos• beznádejné. Naš•astie
podzemné parkoviská sú husto rozmiestené
a pomerne lacné. Najviac
navštevované
sú
historické pamiatky.
Hradný
komplex
Alcazaba a Gibralfaro
dominuje nad mestom a
poskytuje krásny rozh¾ad
na prístav, koloseum, na
známu katedrálu, aj na
snehobiele nové èasti
mesta, pripravené pre
nových obyvate¾ov.
Objavili sme aj Múzeum
remesiel na brehu Rio
Guadalmedina, rieky, v
tomto mieste má celé leto
vyschnuté koryto.
Pre celé pobrežie
Costa del sol je ve¾mi
dôležité letisko na
západnom okraji Malagy
v miestnej èasti Churiana.

Patrí k nej aj ¾udová vo¾ne prístupná, pekná
pláž, využívaná najmä domácimi. Po pobreží
smerom na západ sa tiahnu úžasne
vybudované pláže a letoviská v Toremolinos, v
Benalmádene a Fuengirole.
Tieto mestá na pobreží Costa del sol patria
medzi rekreaèné oblasti Andalúzie
najznámejšie, najnavštevovanejšie aj
najrýchlejšie sa rozvíjajúce. Pláže sú príjemné
a è i s t é , s o v š e t k ý mi s l u žb a m i . O d
hotelových a obchodných objektov ich delí
pekná promenáda a široká cesta s
možnos•ou parkovania.

Boli sme v Andalúzii
to úplne iný svet, nielen výzorom krajiny, ale aj
mentalitou ¾udí. Z jednej strany more, z druhej v
zástupe hrebene hôr vysoké okolo 1000
metrov, prevažne holé bez porastu, èasto v
spodnej èasti vysadené olivami. Medzi nimi
husto obývaná krajina v medzerách doplnená
sadmi, plantážami, historickými pamiatkami,
športoviskami aj priemyselnými parkami. Aj
keï v tejto oblasti celé leto neprší, v mestách,
okolo komunikácií aj v záhradách je vïaka
umelému, prevážne automatickému,
zavlažovaniu plno zelene a kvetov.
Mali sme trochu preèítané bulletiny a to
horeuvedené sme oèakávali. Ale netušili sme,
že táto èas• Španielska sa teraz tak rýchlo
buduje. V mestách na pobreží Costa del Sol, v
Malage, aj na vidieku zïaleka vidie• doslova
les žeriavov. Vizuálne vzniká dojem, že táto

STRANA 9

Lutilský prameò

Záhradkár
Drvièe záhradného odpadu
Majitelia záhrad aj pracovníci technických služieb miest a
obcí majú každoroène problémy s konármi po reze ovocných
aj okrasných drevín. Použitím drvièov sa dá tento odpad
podstat ne zredukova• a výhodne
sprac ova•
kompostovaním.
Aké drvièe poznáme?
Pod¾a zdroja elektrické a motorové.
Pod¾a spôsobu drvenia na drvièe s osou rotácie drviaceho
náradia pohybujúcou sa horizontálne, alebo vertikálne.
Pod¾a otáèok na pomalobežné a rýchlobežné
Pod¾a pracovného náradia na nožové, bubnové a valcové.
Pod¾a materiálu. Kvalitnejšie drvièe majú telo z ocele,
lacnejšie a menšie, vhodné
pre kompos tovanie v
domácnost i, bývaj ú aj
plastové.
Z ve¾ kej ponuky na
internete sme pre vás vybrali
tento typ od fy Homelite:
- elektrický drviè výkon
2200 W / 230 V
- priemer drveného
materiálu 40 mm
- výkonný elektrický drviè
záhradného odpadu o výkon
motora 2200 W/230 V
- maximálna hrúbka drvenia
40 mm o ochr ana proti
pre•aženiu
- hmotnos• 22 kg
U nožových drvièov sú nože vymenite¾né, upevnené na
unášacom tanieri. Dokonèujú drvenie, ktoré zaèal preddrviè.
Priemer drvených k onárov bežne býv a do štyroch
centimetrov. Tvar a ve¾kos• èastí sú rozdielne, pod¾a
výkonnosti drvièov a pod¾a výrobcov.
Pomalobežné drvièe majú odlišný princíp práce.
Pracovným nástrojom je kuže¾ová èas•. Na nej sa nachádza
sústava nožov, ktoré sa otáèajú rýchlos•ou 40 - 60 otáèok za
minútu. Tak dochádza k odfrézovávaniu materiálu a k
zároveò k pozdåžnemu štiepeniu na protiostrí. Tieto drvièe sú
robustnejšie, tichšie, ale aj drahšie. Bežne drvia konáre do
priemeru 4 cm.
Na drvenie konárov nad 4 cm a na priemyselné využitie
slúžia drvièe s robustnou prevodovkou. Poradia si s hrúbkou
drvených konárov 7 - 10 cm v surovom stave. Sú vhodné len
pre komunálne využitie. Výstupným produktom u nich je
surový kompost.

„Zdravie nie je všetkým, ale
bez zdravia je všetko nièím."
Paracelsus
m Dúšok energie
m Vždy si strážme
dostatoèný príjem
tekutín
Už v základnej škole sme sa
dozvedeli,
že
¾udský
organizmus je vlastne ve¾ká a
ve¾mi zložitá chemická fabrika.
Všetky biochemické reakcie v
òom prebiehajú vo vodných
roztokoch. Nedostatok tekutín

sodík, vápnik a magnézium.
Odborníci ich považ ujú za
najhodnotnejšiu zeleninu zo
záhrady.
Hlávkový šalát - okrem
iného je bohatý na železo, a
vïaka
magnéziu
zase
podporuje nervový systém.
Cvikla - je to lacný a
vynikajúci zdroj vitamínov A, C,
niacínu a draslíka. Pomáha pri
tvorbe èervených krviniek.
Uhorky - s ú b o h a t é n a
vitamíny A a C, okrem toho majú

Zdravotné okienko
postihuje potom negatívne
èinnos• v šetkýc h orgánov.
Napr. aj srdce, jeden z
najdôležitejších
našich
orgánov, len s ve¾kou námahou
preèerpáva krv, zahustenú pri
nedostatku vody v tele.
Okrem
dostatoèného
množstva vody, sú tu aj iné

prostriedky.
Ovocné
a
zeleninové š•avy nám dokážu v
boji proti mnohým •ažkostiam
skutoène pomôc•. Navyše sa
cítime plní energie a svet
vnímame v pestrejších farbách.
Neodporúèa sa však, aby
s m e o v o c ie m i e š al i s o
zeleninou. Výnimkou je
kombinácia jabåk a mrkvy, ktorá
je ve¾mi zdravá, najmä s
pridaním citrónovej š•avy.
m Èo sa skrýva v
zelenine?
Keï pripravujeme š•avy,
dávame obyèajne prednos•
ovociu. Je sladšie a akosi vie
rýchlejšie ukoji• naše chute.
Dôvody, preèo by sme sa
nemali vyhýba• ani š•avám zo
zeleniny, vám prezradia
nasledujúce riadky:
Paradajky - obsahujú
vitamíny A, C, ïalej draslík,

moèopudné a èistiace úèinky.
Mrkva - sú v nej vitamíny A,
B, C, D a E, niacín a draslík.
Vïaka betakaroténu chráni
organizmus proti rakovine,
pomáha zdoláva• rôzne
infekcie, ale i poruchy trávenia.
Zeler - je bohatý na vitamíny
A a C, magnézium a železo,
ktoré je dôležité pri tvorbe krvi.
Môžeme ho kombinova• s
mrkvou a citrónovou š•avou.
Špenát - o k r e m ž e l e z a ,
k ys e l i n y l i s t o v e j a i n ý c h
cenných l átok je vïaè ným
zdrojom vitamínov A, C, a E.
m Ak ste si nenašli tú
správnu zeleninu na
vaše •ažkosti, pozrite
sa na niektoré
zdravotné problémy a
možnos• ako ich
odstráni• správnym
výberom zeleniny
alebo ovocia.
Zlý krvný obeh - preventívne
ale aj pri lieèení už existujúcich
•ažkostí pomáhajú š•avy z
jablka, cesnaku, mrkvy,
ananásu a cvikly.
Zápcha - n a j l e p š i e j u
odstránia jablká, ale pomôže aj
š•ava zo sliviek, fíg, špenátu,
mrkvy, pomaranèa a ananásu.
Posilnenie imunity - èím
viac druhov ovocia a zeleniny
striedame, tým lepšie si
posilníme obranyschopnos•
organizmu. Základ však tvoria
š•avy z cvikly, mrkvy, kapusty a
jabåk.
Bolesti hrdla - pomôžu š•avy
zo zeleru, kapusty, mrkvy,
grapefruitu a cibule.
Proti stresu - dobré sú š•avy
z hrušiek, banánov, èerveného
melóna, èuèoriedok, èiernych
ríbezlí, ale aj zeleru.

Lutilský prameò

STRANA 10

XV. roèník futbalového turnaja v Lutile

V Lutile už tradiène po pätnásty
krát sa konal futbalový turnaj
9.7.2006. Pred pár rokmi sa
futbalové turnaje konali skoro v

prostriedkov. Usporiada• takýto
turnaj je dos• nákladná záležitos•
a bez pomoci štedrých sponzorov
ba priam nemožné.
V tomto roku výbor obecného
športového klubu pozval
futbalistov z Janovej Lehoty,
Lovèice-Trubína a Repiš•a. Nie je

stránku turnaja, èi už pokosenie
areálu štadióna alebo jeho okolia,
dovies• èo treba, zapoji• elektrinu a
ïalšie a ïalšie drobné práce
zabezpeèili pracovníci LITA s.r.o.,
a ich pomoc je nutná každý rok, za
èo im patrí ve¾ká vïaka
Ïalej výbor OŠK ïakuje všetkým

podstatné
umiestnenie
jednotlivých mužstiev, podstatné
je, že sa tu stretli futbalisti, ich
fanúšikovia, priatelia, susedia.
Jednoducho bola to taká
sviatoèná nede¾a pre všetkých
milovníkov futbalu.
Lutilský turnaj by nebol lutilský,
keby si úèastníci nemohli kúpi•
vynikajúci guláš, chutné hurky a
klobásy a na pitie dobre chladené
pivo. Aj v tomto roku toto
obèerstvenie pripravil Maroš Nociar
so svojim kolektívom. Technickú

sponzorom - PD Žiar nad Hronom,
Po¾ovníckemu spolku UPS Lutila,
firme EBON p. Minárovi, Jurajovi
Polóòovi, Róbertovi Mesárošovi,
Èerínskej Minerálke p. Antonovi
Patschovi, Dennému baru Borinka,
pani Anne Pružinovej - Jedálne a v
neposlednej rade obecnému
zastupite¾stvu, pánovi starostovi a
všetkým tým dobrovo¾níkom, ktorí
sa podie¾ali na dobrej atmosfére
tohto turnaja. Tešíme sa na budúci
rok.
Eva Hromádková

každej obci v okolí. Dnes je to už
len málo obcí, kde sa takéto
turnaje konajú. Dôvod je ve¾mi
prozaický, nedostatok finanèných

Futbal v obci

Stolný tenis

Konèí nám jesenná èas• futbalovej sú•aže, ktorá zaèala
zaèiatkom augusta a my sa máme èím chváli•. Je rados•
chodi• na náš štadión a díva• sa ako naši dospelí hrajú.

Zaèali nám už trénova• aj stolní tenisti. Od 22. októbra 2006 zaèína Sú•až
v stolnom tenise roèník 2006/2007. Lutila je zaradená do II. triedy
dospelých, kde hrajú mužstvá Ihráèa, ŠKST Banská Štiavnica „B“ Brehy
„B“, Vyhne, Lovèica, Hliník nad Hronom „B“, Žarnovica „C“. Sú•ažné
zápasy sa budú hráva• v nede¾u o 10,00 hod.

Náš nový tréner p. ¼ubomír Bartolen vytvoril mužstvo, ktoré
všetkým fanúšikom robí len rados•. Tým, že pritiahol aj chlapcov,
èo konèili v doraste sa mužstvo omladilo a podáva dobré výkony.
Dospelí sú po 11. kole na prvom mieste a všetci sa z toho tešíme.
Dorastencom, po zranení dvoch najlepších útoèníkov, sa darí
striedavo, niektoré zápasy sa im podaria a niektoré nie, ale ich
umiestnenie je dobré, sú v tej lepšej polovici.
Žiaci tiež majú dobré zápasy a horšie zápasy. Hlavne musia
pravidelne a v dostatoènom množstve chodi• na tréningy.
Myslím, že táto èas• sú•aže sa našim futbalistom vydarila za èo
sú im vïaèní všetci fanúšikovia a ïakujú im za predvádzané
výkony.
Eva Hromádková

Prvé kolo zaèína 22. októbra 4.3. - Lutila - Vyhne
2006 a naši hrajú doma s Lovèicou.
V sú•aži je povolené hra• aj bez
29.10. - Hliník N.Hr. - Lutila
registraèného preukazu, na
5.11. - Lutila - Ihráè
obèiansky preukaz a s platnou
12.11. - B.Štiavnica - Lutila
súpiskou.
19.11. - Lutila - Žarnovica
26.11. - Lutila - Brehy
Veríme, že sa bude našim
3.12. - Vyhne - Lutila
hráèom dari• a hlavne, že ich bude
14.1.07 - Lovèica - Lutila
dos•, veï v našej obci je dostatoèný
28.1. - Lutila - Hliník N.Hr.
poèet kvalitných hráèov. Dúfam, že
4.2. Ihráè - Lutila
sa do sú•aže zapoja aj tí mladší.
18.2. - Žarnovica - Lutila
Eva Hromádková
25.2. - Brehy - Lutila
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Naše tenisové kurty sú v sezóne využité maximálne. Majú už svojich
stálych návštevníkov, ale prídu aj takí èo sa len náhodou dozvedeli, že
v Lutile je takýto pekný športový areál. V tomto roku sa využili kurty na
rôzne turnaje spojené so spoloèenským posedením buï pracovných
kolektívov alebo sa tu stretla skupina priate¾ov. Športový areál tiež
využívajú vo ve¾kej miere deti, ktoré navštevujú po celú tenisovú
sezónu „školu tenisu“.
V tomto roku po prvýkrát využil kurty aj obecný úrad, keï
usporiadal 2 turnaje. V auguste to bol LUTILA CUP 2006 o pohár
starostu Obce Lutila v štvorhrách. Turnaja sa zúèastnili tenisti obèania s trvalým pobytom v Lutile. Dvojice boli rôzne, mladí starší, otec - syn. I keï poèasie nebolo ideálne turnaj dopadol ve¾mi
dobre. Bojovnú atmosféru vytvorili rodinní príslušníci, ktorí tí svojich

Lovèice-Trubína a Žiaru nad Hronom. Lutilu reprezentovali
Tesákovci - otec a syn, Jozef Barniak s Jánom Meliškom a Ján
Pružina s Milanom Lukaèkom. Boj o ví•azstvo v turnaji zohrali medzi
sebou družstvo Lutily a Žiaru nad Hronom. Zápas to bol ve¾mi tuhý
zásluhou dvojice Tesákovcov avšak Žiar bol predsa len o nieèo

TENIS
povzbudzovali èo najhlasnejšie. Prvé tri dvojice obdržali pohár
starostu, p. Ignác Ihring dostal diplom za úèas• na turnaji, ako
najstarší úèastník. Dal príklad tým starším, aby sa nebáli a skúsili si
biely šport zamilova•. Výborný guláš navaril Zdenko Èierny, tak
všetkým chutil, že veèer, tí poslední aj hrniec vylízali.
Dvojice, ktoré sa umiestnili v tomto turnaji na I. II. a III. mieste
postúpili do mikroregionálneho turnaja „LUTILA OPEN 2006" vo
štvorhrách, ktorý sa uskutoènil 7. októbra. Zúèastnili sa ho družstvá
(vytvorené z troch dvojíc) z každej obce mikroregiónu Žiarske
P o d h o r i e , t . j . z o S l a s k e j , z K o s o r í n a , J a n o v e j L e h o t y,

lepší a tak si družstvo Žiaru nad Hronom odnieslo pohár ví•aza z
prvého roèníka turnaja LUTILA OPEN 2006 v štvorhrách.
Atmosféra bola vynikajúca k èomu prispelo pekné poèasie a tiež
obèerstvenie, ktoré pre všetkých úèastníkov tradiène pripravili
manželia Emília a Zdenko Èierny.
Eva Hromádková
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Anna Olšovská

Návraty
Roky už naplnil èas.
Ako s•ahovaví vtáci
vraciame sa domov.
Sadáme si
na kraj hniezda prvých letov.
Vdychujeme vôòu
dávnych dní.
Sadáme,
aby sme odleteli.
V hniezde domova
zanecháme pierko na dôkaz,
že patrí aj nám.
Ako prís¾ub,
ako peèa• vernosti
rodnému kraji.
Pri každom návrate
jedno pierko.
Aj tu ostane
Celá naša duša.

Poradòa
Blíži sa vykurovacia sezóna. Je najvyšší èas vážne sa zaobera•
opatreniami na úsporu energií. Ešte je èas realizova• zateplenie,
prejs• na iný druh energie, alebo si zaopatri• hospodárnejšie
spotrebièe.
V záhradách sa v tomto
èase produkuje ve¾a
organického odpadu. Naša
obec ešte nie je vybavená na
jeho centrálne spracovanie.
Pretože v komunálnom
odpade ani v kontajneroch
na pevný odpad nie je
miesto pre záhradný odpad,
zostáva jediná možnos• kompos- tovanie vo vlastnej
záhrade.
Ešte stále aj v našej obci
vznikajú èierne skládky
odpadov. Obec ich z èasu
na èas likviduje. Obèania,
ve¾mi by ste pomohli svojej

obci , ak by ste viac pomáhali
odha¾ova• pôvodcov týchto
skládok.
Autobusová
doprava
výrazne zdražela a autobusové
spoje nie sú optimálne
rozložené.
Prevádzkovate¾ autobusovej
dopravy sa voèi obèanom Lutily
správa necitlivo. Mnohí z tých,
ktorým to zdravie a sily
dovo¾ujú využívajú možnosti
peknej pešej prechádzky do a
zo Žiaru nad Hronom. Pridajme
sa k ním, prispejeme
vlastnému zdraviu a ešte aj
ušetríme.

Naši jubilanti
od júla do konca septembra
50-roèní
Kamil Paál
Milan Mlèal
Igor Krátky Ing.
Ján Svetlík
Róbert Kováè JUDr.
Mária Hronská
60-roèní
Anna Fajèíková
Eva Štepová
Vlasta Vaštíková
65-roèní
Jozef Reèlo Ing.
Katarína Baèová
Júlia Bugárová
Veronika Nárožná
Marta Štubòová
70-roèní
Marcel Baèa
Róbert Nárožný
Mária Janèoková

Nad 85 rokov
Mária Gašparíková
87-roèná
Mária Èierna
95-roèná
Opustili nás
Mária Harmanová
22.7.2006
vo veku 82 r.
Jozef Karas
17.8.2006
vo veku 69 r.
Jozef Vaštík
6.8.2006
vo veku 62 r.
Jozef Pinka
28.8.2006
vo veku 80 r.
Mária Holosová
28.9.2006
vo veku 99 r.
Vyjadrujeme
úprimnú sústras•
pozostalým

75-roèní
Jozef Štubòa
Ján Janèok
Ján Škoda
Terézia Valentová
Anna Pružinová
Ján Bublák
80-roèní
Rozália Pinková

V mesiaci júl až
august sa narodili:
Jaroslav Jasenák
3.7.2006
Michaela Urgelová
17.7.2006
Samuel Imriš
27.7.2006
Vítame nových
obèanov a prajeme
im ve¾a zdravia a
š•astia!

Perly ducha
Vzdycháme, že život je krátky a súèasne s ním mrháme.
M.R. Štefánik

Pekne ži• znamená neži• pre seba.
M. Rázus

Nad blaho môjho národa nie je mi niè vznešenejšie.
Št. Moyzes

Lacno predám zdravé a dobre zakorenené sadenice:
beztàòové ve¾koplodé èernice, drieò, rozmarín, samoopelivé
kivi, Vajanského 7, tel. 673 9104.

Keï sa dvaja ¾udia nezhodnú, sú vždy obaja na vine.
L.N. Tolstoj

Láska nemá len páli•, ale aj hria•.
Goethe
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