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ROÈNÍK XVI.

Je tu leto plné zážitkov!

Deti si užívajú dva mesiace plné relaxu hier, zážitkov, nových kamarátstiev i skúseností. K tomu, aby
sa vaše ratolesti poèas leta vyhli nepríjemným zážitkom èi úrazom, však musia prispie aj rodièia.
Inštruujte svoje deti ktoré zásady a pravidlá by mali dodržiava, aby leto prežili nielen šastne, ale
aj pri plnom zdraví.
Na dvore/v záhrade
7. nikdy sa nehrám na opustených miestach, pri stavbách či
pri zrúcaninách budov
8. ak nájdem niekde položenú
kosu, kosák, motyku či hrable,
nechám ich na svojom mieste

17. vždy mám na hlave klobúk
alebo šiltovku
18. ak sa chystám do lesa, vždy
sa natriem alebo nasprejujem prípravkom proti komárom a kliešťom

a nehrám sa s nimi
9. nejem žiadne rastliny, ktoré
nepoznám
10. nehádžem žiadne predmety
do zvierat, nepolievam ich vodou
a ani nijako inak ich nedráždim
11. ak sa chcem najesť, vždy si
po hre umyjem ruky
12. pijem iba to, čo mi dospelá
osoba (mamka, babka alebo teta)
doniesli,
13. ak mám chuť na ovocie
či zeleninu priamo zo záhrady,
vždy si ich najprv umyjem
14. po dvore ani záhrade nebehám bosý
15. Ktoré čísla musím vedieť naspamäť: mama, otec, linka Tiesňového volania, 112, 150 - hasiči,
155 - Rýchla zdravotnícka pomoc,
158 polícia
D e ts k ý c h ú ra z o v p o č a s
prázdnin pribúda, treba byť
opatrní a deti o nebezpečenstvách poučiť.
V tábore/na dovolenke
16. predtým, než sa vyberieme
na pláž, nakrémujem sa

19. ak sa chystám na dlhšiu túru, vždy si obujem pevnú obuv
a ponožky, nejdem v sandáloch či
šľapkách
20. k vode idem vždy len v sprievode dospelého a vždy si vezmem
plávaciu vestu
2 1. neskáčem do bazéna
z miest, kde je to zakázané a ani
z ich bočných strán
22. v jazere či mori nejdem nikdy do hlbšej vody ako po pás
23. skôr než vojdem do bazéna
sa namočím v sprche alebo sa aspoň ošpliecham
24. nejdem do vody, keď som sa
práve najedol, ale počkám aspoň
polhodinku
25. vždy sa pohybujem tak, aby
ma mal niekto dospelý na očiach

Manuál pre deti a rodièov:

25 pravidiel, ako preži prázdniny bez úrazu
Čo by som mal vedieť, keď
sa hrám:
1. nesmiem sa hrať v blízkosti
cesty ani železnice
2. nemôžem vybiehať spoza
stojacich áut či autobusov
3. ak má cesta chodník, idem
vždy po ňom a po chodníku idem
vpravo
4. ak som na ceste, ktorá nemá
chodník, idem vždy po ľavej strane

tak, aby autá išli vždy oproti mne,
nie rovnakým smerom ako ja
5. pri bicyklovaní či korčuľovaní
si vezmem prilbu, chrániče rúk,
kolien či lakťov, nezabudnem ani
na reflexné prvky
6. keď musím prejsť cez priechod pre chodcov, vždy sa poriadne pozriem na obe strany (ideálne
vľavo - vpravo - vľavo

To sú rady, ktoré keď deti dodržíte, prežijete krásne prázdniny!
A keď sa vrátite do školy budete
sa tešiť, že ste sa so všetkými spolužiakmi stretli a môžete si zážitky
z prázdnin porozprávať.
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Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
dòa 13. júna 2013
Uznesením è. 165/ 2013

schválili
Program 12. zasadania OZ:

Uznesením è. 166/ 2013

konštatovali, že
Uznesenia OZ sa plnia

Uznesením è. 167/ 2013

zobrali na vedomie
1.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok
2012 s odporúčaním schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
2.Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce Lutila k 31.12.2012.

Uznesením è. 168/ 2013
A.zobrali na vedomie, že
Záverečný účet obce Lutila bol zverejne n ý na we b s t rá nk e o bc e o d
29.05.2013
B.schválili
1.Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2012 bez
výhrad.
2.Výsledok hospodárenia za rok 2012
s prebytkom vo výške 12 896,11 eur.
3.Použitie prebytku hospodárenia
z a r o k 20 12 vo v ýš k e 10 0 %
(12 896,11 eur) na tvorbu rezervného
fondu v súlade s § 15 ods. 4 zákona
č. 583/ 2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Uznesením è. 169/ 2013
Obecné zastupiteľstvo
zobrali na vedomie
plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2013
tak ako je predložené (tvorí prílohu
zápisu)

Uznesením è. 170/ 2013
schválili
1.Rozpočtové opatrenia Obce Lutila
č. 1/ 2013 tak ako bolo predložené
(tvorí prílohu zápisu)
2.Dotáciu pre ZŠ s MŠ Lutila Slobodné 23 vo výške 3 230,40 € na realizáciu detského ihriska na priestranstve
pri ZŠ s MŠ Lutila z prebytku hospodárenia Obce Lutila.

Uznesením è. 171/ 2013

schválili
kúpu nehnuteľnosti pozemok KN-C
parc. č. 381, ostatné plochy, o výmere
2
78 m , za účelom realizácie projektu
„Revitalizácia verejných priestranstiev obce Lutila“.
Kupujúca obec Lutila od podielnikov:
Anna Búgelová, Kuzmányho ul. č. 2
spoluvlastnícky podiel 4/ 9, cena dohodou vo výške 173,30 €
Anna Nárožná, Kollárova ul. č. 4 spoluvlastnícky podiel 1/ 3, cena dohodou vo výške 130,00 €
Jozef Búgel, Kuzmányho ul. č. 2 spoluvlastnícky podiel 2/ 18, cena dohodou vo výške 43,35 €
Ján Búgel, Bottova ul. č. 13 spoluvlastnícky podiel 2/ 18, cena dohodou
vo výške 43,35 €,
t.j. v celkovej sume 390,00 €.

Uznesením è. 172/ 2013

schválili
a)predloženie žiadosti o NFP v rámci
výzvy ROP-4.1a-2013/ 01 ROP za
účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce
Lutila“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obcí
M i k rore gi ónu Žiarsk e P odhorie
a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Lutila;
b)zabezpečenie realizácie projektu
obcou Lutila po schválení žiadosti
o NFP;
c)financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov
na projekt t.j. vo výške 83 543,96 eur.

Uznesením è. 173/ 2013

schválili
starostovi obce Lutila od 01.07.2013
do 30.06.2014 plat v zmysle zákona
č. 154/ 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 253/ 1994 Z.z.
o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýšený o 20%, t.j. vo výške
1 913,00 eur.

Uznesením è. 174/ 2013
A.zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo vlastníctve KN2
E parc. č. 1197/ 1, o výmere 1235 m ,
ostatná plocha, v k.ú. Lutila, vedená
na LV č. 829.
2. Predaj KN-C parc. č. 931/ 55 o vý2
mere 54 m , trv. tráv. porast, bol zverejnený na web stránke obce Lutila od
22.05.2013.
3. Miroslav Kútik a manželka Mária,
rod. Mrázová, nie sú osoby na ktoré
je prevod vlastníctva priamym predajom vylúčený (§ 9a ods. 6 zák. č. 138/
1991 Zb.).
B.schválili
1. predaj obecného pozemku KN-C
parcela č. 931/ 55, trv. tráv. porast
o výmere 54 m2, k.ú. Lutila, v zmysle
§ 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, ako prípad hodný osobitného
zreteľa:
diel 8 z KN-E parc. č. 11987/ 1, o výmere 1235 m2, ostatná plocha, ktorý
vytvára KN-C parc. č. 931/ 55, o výmere 54 m2, trv. tráv. porast. Podľa
GP č.
3 4 61 18 86 -2 8/ 20 12
z 09.01.2013
Pre žiadateľa:
Miroslava Kútika, rod. Kútik, narod.
20.04.1954 a manželku Máriu, rod.
Mrázová, narod. 16.08.1953, obidvaja trv. bytom Hviezdoslavova 27/ 63
Žiar nad Hronom.
Za kúpnu cenu 113,40 EUR
2. Náklady za vyhotovenie zmluvy vo
výške 20,00 € a kolky na zavkladovanie do katastra vo výške 66,00 € bude
znášať kupujúci.
Pozn.: V prípade, že kúpna zmluva
nebude uzatvorená do 13.06.2014
uznesenie stráca platnosť.

Uznesením è. 175/ 2013

A.zobrali na vedomie, že
1 . M i ro s l a v P r u ži na , na r od .
25.12.1967 a manželka Andrea, rod.
Poliaková, narod. 17.09.1973 obidvaja trv. bytom Lesná ulica č. 12, 966 22
Lutila, majú vo vlastníctve KN-C
parc. č. 133/ 2 o výmere 273 m2,
ostatná plocha
2.Obec Lutila, IČO: 00652113 má vo
vlastníctve KN-C parc. č. 166/ 1, o výmere 118 m2, záhradaB.schválili
zámenu pozemkov:
1.Miroslav Pružina a manželka zamieňa časť z KN-C parc. č. 133/ 2
o výmere cca 21 m2 a nadobúda pozemok KN-C parc. č. 166/ 1 o výmere
118 m2.
2.Obec Lutila zamieňa pozemok KNC parc. č. 166/ 1, o výmere 118 m2
a nadobúda časť z pozemku KN-C
parc. č. 133/ 2 o výmere cca 21 m2
3.finančné vyrovnanie v sume podľa
výmery identifikovanej po predložení
GP (cena bude vypočítaná v zmysle
platného cenníka obce Lutila), ktorú
sum u doplati a Mi roslav Pružina
2
a manželka obci Lutila za cca 97 m
Presná výmera bude definovaná geometrickým plánom, ktorý bude prejednávaný na najbližšom zasadaní OZ.

Uznesením è. 176/ 2013

A.odročili
žiadosť p. Maroša Frindta a manželky
o kúpu časti pozemku KN-C parc. č.
944/ 42 do najbližšieho zasadania
OZ.
B.požiadali
Starostu obce
Osloviť ďalších susedov susediacich
s uvedenou prelukou

Uznesením è. 177/ 2013

požiadali
Starostu obce Lutila
1.osloviť písomne potenciálnych kupcov susediacich s obecnými pozemkami KN-C parc. č. 418/ 5, 418/ 7,
418/ 8, 418/ 9, 418/ 10, 418/ 11 a 418/
12, s ponukou na predaj v cene podľa
znaleckého posudku t.j. vo výške 3,01
€/ m 2.
2.vyjadrenie vlastníkov susediacich
pozemkov o kúpe uvedených pozemkov predložiť do najbližšieho zasadania OZ.

Uznesením è. 178/ 2013

zamietli
žiadosť akciovej spoločnosti ENERGOGAZ, a.s., so sídlom Košice,
Hroncova 3, o kúpu pozemku v k.ú.
Lutila, časť KN-E parc. č. 1175, o výmere cca 1 ha.

Uznesením è. 179/ 2013
schválili
1.úh ra du ná j om néh o v o v ý šk e:
253,00 €/ rok, za predmet nájmu
s celkovou výmerou 1199 m2. Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p., Radničné námestie č. 8, 969
55 Banská Štiavnica.
2.fakturáciu nájomného k termínu
do 30. 11. bežného roka, pomerná
časť nájomného za rok 2013 bude
fakturovaná k 31. 12. 2013.

Fakturácia nájomného je podmienená schválením žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z prostriedkov EÚ
na realizáciu projektu, „Revitalizácia
verejných priestranstiev obce Lutila.

Uznesením è. 180/ 2013

zobrali na vedomie
Vstupnú informáciu investičného zámeru projektu „Penzión pre seniorov
Lutila“.

Stavanie
mája
Aj tohto roku sme v predvečer
1. mája mali slávnosť v dedine.
Mládenci postavili v strede obce
máj pre všetky dievčatá v dedine.
Tradične nechýbala dychová hudba Lutilka, ktorá veselo vyhrávala.
Hlavný organizátor a dirigent, ako
majú chlapci máj dvíhať, bol už
tradične pán Vojtech Knopp. Deti
sa zase tešili ako pekne tohto roku
máj vykrášlili stužkami. Obecný
úrad ďakuje všetkým ktorí sa zúčastnili na tejto tradícii a tiež tým
ktorí sa pričinili o to aby ani tento
rok máj v obci nechýbal.
Eva Hromádková
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Revitalizácia verejných priestranstiev obce Lutila ROP-4.1a-2013/ 01
Vážení spoluobčania,
už prešli skoro tri roky od pohromy ktorá zasiahla našu obec. V auguste
2010 bola rozsiahla povodeň spôsobená prívalovými dažďami, ktoré
spôsobili škody nielen na majetku súkromných osôb, ale aj na majetku
obce vo výške 254 tis. €. V dôsledku vybreženia Kopernického potoka
došlo k zničeniu prepojovacieho mosta Ul. Kuzmányho a Štefánikovej
a vážnemu poškodeniu mosta na Ul. kamenná, výrazne boli poškodené
miestne komunikácie a priľahlé verejné priestranstvá a chodníky.
Prostredníctvom našich novín Vás chcem poinformovať o tom ako
chce obec získať finančné prostriedky na zlikvidovanie vzniknutých škôd
touto povodňou.
Obec do dnešného dňa od štátu za vzniknuté škody nedostala žiadnu
náhradu, a preto obec čakala na výzvu, z ktorej by sa mohli z Fondov
EU čerpať finančné prostriedky. Po vyhlásení tejto výzvy - v januári
tohto roku - som robil všetko pre to, aby sa obec mohla uchádzať
o finančné prostriedky z Fondov EU. Zabezpečil som vysporiadanie
pozemkov, ktoré sú zahrnuté do tohto projektu, pripravil som podklady
pre stavebné konanie. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok som
predložil 28. júna 2013 na VUC Banská Bystrica.
Navrhovaným riešením obnovy verejných priestranstiev postihnutých
povodňou je nielen zušľachtenie priestoru obce s prevahou kultúrnej,
rep rezen tatívnej s poločensko-zábavnej a historickej funkcie,

Deò detí

Deň detí v Lutile tohto roku bol venovaný prírode, poznávaniu zvierat,
stromov, lesných plodov. Program pre deti pripravili členovia Poľovníckeho združenia UPS Lutila. Keďže 2. Júna bolo počasie ako v apríli tak
sa celá akcia konala vo veľkej sále kultúrneho domu. Pre deti boli pripravené rôzne vedomostné súťaže ako určovanie listu alebo plodu k stromu,
parohy alebo iných ozdôb ku zvieratku, pexeso a ďalšie hry pri ktorých
bola treba aj fyzická zdatnosť. Každý kto sa zúčastnil dostal od poľovníkov diplom a čokoládu a tety z OZ Lutilienka rozdali sladkosti, ktoré nakúpili za finančné prostriedky získané od sponzorov. Pre deti bolo
pripravených 70 balíčkov v hodnote 2,00 €, ale keďže bolo viac detí ako
balíčkov, tak si sladkosti potom vyberali z krabice, a sladkosti ktoré ostali
sa deťom rozdali na športovom dni na ihrisku.
V tomto roku prispeli na sladkosti: pp. Michal Paál, Matúš Bernát, Igor
Láska, Maroš Čerťaský a Urbárske a pozemkové spoločenstvo Lutila.
Ďakujeme!
Eva Hromádková

ale aj realizácia preventívnych protipovodňových opatrení lokálna
regulácia Kopernického potoka, obnova 2 mostov (prepojenie Štefánikovej ulice s Kuzmányho ul.) a vybudovanie dažďovej kanalizácie v miestach postihnutých povodňami. Predmetom projektu je tiež
vybudovanie doteraz absentujúceho detského ihriska na Kuzmányho ulici a Novej ulici, obnova verejnej zelene na Štefánikovej ulici
(parčík pri r.d. nebohého p. Kutnera), zrealizovanie dreveného
predajného stánku oproti predajni COOP Jednota, zvýšenie
bezpečnosti prostredníctvom obnovy a vybudovania chodníkov
(Štefánikova a Kuzmányho ul.) a verejných priestranstiev s umožnením pohybu telesne a zrakovo postihnutých, rozšírenie
verejného osvetlenia a obnovy priľahlých zničených miestnych
komunikácií.
Vzhľadom na poškodenie infraštruktúry obce povodňami v roku
2010 predstavuje predkladaný projekt optimálne riešenie - obnovuje zničenú infraštruktúru, realizuje protipovodňové opatrenia
a v nadväznosti na to realizuje obnovu prepojenej infraštruktúry.
Celkové náklady predloženého projektu sú vo výške
1 670 879,24 EUR.
Doba fyzickej realizácie je naplánovaná na 17 mesiacov, so začiatkom v mesiaci január 2014.
Ján Pružina, starosta obce

Lutilský prameň
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Lutilský jarmok ¾udových remesiel

sa uskutočnil tradične poslednú júnovú sobotu na našom námestí. Tohto roku to bol už
deviaty jarmok. Počasie sa vydarilo. Dva kotle
gulášu sa zjedli, taktiež pečené klobásky. Zákusky a koláče? Len sa tak za nimi zaprášilo.
No a keďže bolo pekne, slniečko pripekalo, tak
aj pivko chutilo. Poľovnícke chuťovky boli vynikajúce, kto neochutnal môže ho mrzieť.
Program tradične začali lutilské mažoretky,
potom fanfáry na lesniciach v podaní členov
Poľovníckeho združenia UPS Lutila, a potom

všetkých prítomných pozdravil pán starosta.
Tohto roku ako hosťami programu boli členovia ľudového súboru Podhorčan z Podhoria
a ľudová hudba z Hornej Vsi.
V programe už tradične nechýbali naše deti
z detského folklórneho súboru Bukovinka,
a tiež žiaci ZŠ s MŠ Lutila.
Do programu prispel tiež spevácky zbor
Magnificat, so sólistami Vladkom a Jarkom Loučičanovcami 3 blokmi známych ľudových
piesní, ktoré si spolu s nimi niektorí občania

aj zaspievali. Nechýbala ani naša dychovka
Lutilka, ktorá hrala až do samého konca.
Pre deti pripravili manželia Piatrikovci atrakciu
- vozenie na živom veľkom koníkovi.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za pekný
program. Ďakujeme predajcom, ktorí prišli
do našej obce, a tiež aj našim domácim výrobcom, ktorí sa tohto jarmoku zúčastnili. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri príprave
a upratovaní. Všetkým veľká vďaka!
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Seniori na univerzitách
V posledných rokoch seniori
na Slovensku zmenili svoj životný
štýl. Uvedomili si, že aj vo vyššom
veku si musia zachovať dobré
zdravie telesné i duševné. Na to je
u starnúceho človeka potrebný
pocit užitočnosti a spolupatričnosti.
Prvá univerzita tretieho veku,
č i ž e UTV, vznikla v Bratislave
na pôde Univerzity Jána Amosa
Komenského r. 1990. V ďalších rokoch sa UTV utvorili skoro pri všetkých univerzitách na Slovensku.
V šk. roku 2012/ 2013 vznikla UTV
aj v Žiari nad Hronom, ktorá je pobočkou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. V Žiari nad Hronom boli otvorené tieto odbory:
Záhradníctvo, Výtvarné umenie,
Psychológia, Informačné a komunikačné technológie, Anglický jazyk a Zdravoveda.
Toto štúdium je väčšinou trojročné , prihlásiť sa môže každý
senior, ak má maturitu z akejkoľ-

vek strednej školy. Niektoré UTV
prijímajú aj stredný vek, nad 45 rokov.
UTV v Žiari nad Hronom neotvára v šk. roku 2013/ 2014 prvý
ročník, pokračujú v štúdiu len tí,
ktorí začali študovať vlani, a to druhým ročníkom. Noví záujemci
o štúdium na UTV musia ísť študovať v nasledovnom školskom roku
do Zvolena, prípadne do Banskej
Bystrice.
Z našej obce študuje na UTV asi
10 občanov, ktorí si vybrali najmä:
záhradníctvo, výtvarné umenie,
anglický jazyk a zdravovedu.
Aktívnym prístupom k životu
predchá dza me predčasnému
starnutiu duše i tela. UTV pomáhajú seniorom dlhšie si udržať pocit duševnej a telesnej pohody,
pocit užitočnosti a sebarealizácie,
pocit sociálnej pohody a spolupatričnosti , no najmä dobrú pamäť,
keďže sa stále vzdelávajú.
Mgr. Mária Malá

Turè.Teplice jún2013

Lutilskí trubaèi
„Lutilskí trubači“ je obnovený
súbor, ktorý vznikol z iniciatívy
Ing. Dušana Hronského, dlhoročného poľovného hospodára v PZ
Klapá Lutila a súčasného predsedu Poľovníckeho spolku UPS
v Lutile (okr. Žiar nad Hronom).
Súbor podporuje poľovnícke
tradície prostredníctvom prezentácie slovenských poľovníckych
signálov na poľovačkách a kultúrnych podujatiach.
Cieľom súboru je cez poľovnícku
hudbu propagovať ochranu prírody, poľovníctvo a kultúrne tradície
aj medzi nepoľovníckou verejnosťou.
S úča sn é zložen ie súboru
pozostáva z troch poľovníkov:
Dušan Hronský, Peter Knopp,
Andrej Saxa a dvoch muzikantov:
Eduard Čierny (DH Žiaranka)
a Michal Paál, ml. (DH Lutilka).
Vďaka Ing. Hronskému sa podarilo zakúpiť nielen hudobné
nástroje (lesnice, poľovnícke rohy
a dokonca parfórzny roh), ale aj

jednotné oblečenie (peleríny)
a puzdrá na rohy a lesnice.
Dnes má poľovnícke trubačstvo
v Lutile už viac ako štvrťstoročnú
históriu. Okrem doterajších lesníc,
sme začali cvičiť hru poľovníckych
signálov a fanfár na poľovníckych
rohoch.
Tieto nástroje sú teraz v obľube,
sú slávnostnejšie, ale aj náročnejšie na nácvik. Touto zmenou sme
zachytili trend vývoja na Slovensku a v Čechách. Sú skladby, ktoré znejú v súhre rohov s lesnicami
oveľa krajšie a sú dokonca komponované pre obidva nástroje.
Hru lesníc alebo poľovníckych
rohov môžete okrem poľovačiek
počuť v Lutile aj na hodovej zábave, jarmoku, valnom zhromaždení
Urbárskeho pozemkového spoločenstva alebo na každoročnom
guláši pre manželky.
Okrem nášho chotára nás pravidelne počuť „na dolniakoch“
v Hájskom alebo Malom Cetíne.
Ing. Dušan Hronský
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Kúpanie

Prišlo leto a naše dôchodkyne už začali pomýšľať kde sa pôjdu okúpať, chrbty vymasírovať, zrelaxovať sa a pritom prežiť pekný deň. A tak
sa aj stalo. 20. júna o deviatej pristavil autobus a už sme sa všetci hrnuli
aby sme rýchlo vyrazili do Turčianskych Teplíc. Autobus bol plný.

Boli v ňom nielen dôchodcovia ale aj mamičky s deťmi aj s malými
deťúrencami. Kúpanie bolo perfektné, bazénov niekoľko, či už pre plavcov, deti alebo sedacie bazény. Počasie sa vydarilo a tak po 3 hodinách
kúpania sme si vraveli: „Málo bolo, ešte by sme vydržali aj dlhšie.“

Ako bolo kedysi

Dedièstvo našich mám a otcov sa rozhodli uchova pre budúce generácie èlenovia nášho Senior klubu
„Zamatka“.

Výbor senior klubu pod vedením predsedníčky Márie Gašparíkovej a podpredsedníčky
Lýdie Pružinovej v spolupráci so všetkými členmi a členkami začína zbierať starobylé predmety dennej potreby, oblečenie, knihy, pracovné
nástroje a náboženské predmety, ktoré sú
vlastné našej obci. Z takejto zbierky ľudových
predmetov, krojov a pracovných nástrojov zariadia miestnosť v našom kultúrnom dome, kde
predtým bola knižnica. Táto miestnosť bude
pamätnou izbou, izbou ľudových tradícii našej
obce. Keďže mladí ľudia žijú svoj moderný
životný štýl, kde sa nevyskytujú ľudové predmety typické pre predchádzajúce generácie,
tak je potrebné zriadiť takúto pamätnú izbu, aby
najmä žiaci zo ZŠ , deti z MŠ a aj mládež vedeli,
ako bolo kedysi, ako sa obliekalo, čím bola
zariadená typická dedinská izba, ako sa tkalo,

čím sa izby zdobili, čo sa čítavalo, ako sa svietilo, čím sa žehlilo...
Mnohé okolité obce majú takéto miesta, kde
zhromaždili a vystavili predmety, ktoré využívali
predchádzajúce generácie a naša obec sa
chce pridať k takejto záchrane ľudových starodávnych predmetov a krojov.
Prosíme občanov, ktorí majú takéto predmety historickej hodnoty, aby ich pre túto pamätnú
izbu poskytli. Všetci darcovia budú vymenovaní
v našom Prameni, kde im bude oficiálne poďakované. Jedná sa najmä o rôzne starodávne
kroje, lavice, šuplódne, petrolejky, žehličky
na uhlie čiže piglajz... Šľachetní darcovia nech
sa obrátia na p. predsedníčku Senior
klubu Zamatka p. Máriu Gašparíkovú, alebo
p. podpredsedníčku Lýdiu Pružinovú, ktoré
im podajú podrobné inštrukcie.

Veci, ktoré na tento účel venujete, budú
registrované v špeciálnej knihe pod číslami
a menami darcov, uchované pre budúcnosť.
Na tomto projekte spolupracuje Obecný úrad
Lutila pod vedením starostu p. Jána Pružinu
a všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí si uvedomujú potrebu zachovania ľudových krojov a tradícii pre budúce generácie
našej obce.
Žiaci s pani učiteľkami budú pamätnú izbu
navštevovať v rámci hodín vlastivedy a tu
na vlastné oči uvidia históriu a dotknú sa minulosti.
S pomocou všetkých občanov našej obce
Lutila, by sa nám mohlo podariť splniť tento projekt do Vianoc 2013, kedy by bola pamätná izba
otvorená a sprístupnená verejnosti.
Mgr. Mária Malá
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Športový deò

V sobotu 22. júna zase ožilo futbalové ihrisko.
Tohto roku sa výbor OŠK rozhodol neusporiada
futbalový turnaj, ale pripravi športový deò pre našich obèanov. V spolupráci s èlenmi obèianskeho
združenia Lutilienka sa o 14,00 hodine zaèalo
na ihrisku súaži. Deti mali pripravené rôzne súaže rozmiestnené po celom ihrisku. Po skonèení
detských súaží prevzal taktovku prezident klubu
Jaroslav Vittek s brankárom Michalom Chromíkom.
Kopali sa jedenástky. Najprv deti potom ženy
a nakoniec chlapi. Nakoniec bol pre fanúšikov futbalu propagaèný futbal OŠK Lutila s Trnavou Horou. Pomedzi program vystúpili naše dievèatá roztlieskavaèky, ktoré si nacvièili pekné vystúpenie.
OŠ zabezpeèilo 2 kotle gulášu, tombolu a deom
boli rozdané sladkosti.

TENIS

4. mája sa uskutočnil, na tenisových kurtoch v Lutile, tenisový
turnaj v štvorhrách Lutila CUP 2013 o pohár starostu obce Lutila.
Turnaja sa zúčastnilo 12 dvojíc. Tohto roku turnaj vyhrali dvojica
Meliško a Varga.

Lutilský prameň
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Futbal

Skonèila sa futbalová súaž 2012/ 2013 a už tu máme novú - roèník
2013/ 2014. Naši seniori nakoniec skonèili na peknom 5 mieste i keï
by sa boli trošku posnažili mohli by aj tretí lebo rozdiel medzi
piatym a tretím bol minimálny.
Na prípravu do novej súťaže je
veľmi krátky čas a preto sa hral len
jeden prípravný zápas s Hornými
Hámrami. Tento zápas vyhrali naši
3:0. Prezident klubu Jarko Vittek
našiel aj nové posily, ktoré sa podarilo dohodnúť. Na hosťovanie
bude hrať za Lutilu Peter Poliak
zo Starej Kremničky, ktorý sa ukázal v prípravnom zápase ako dobrý
hráč. Ďalej na polročné hosťovanie
príde k nám Lukáš
R eč l o z L ov či ce
Trubín a predĺžené
hosťovanie majú
Ondrej Goral a Ondrej Čarnoký.
Čo ma veľmi potešilo bolo, že sa nám podarilo dať
do kopy mladších chlapcov a vytvoriť tak mužstvo pre Malý futbal.
Už začali aj trénovať a majú chuť
hrať. Zamiešali sa medzi chlapcov
aj dievčatá. Ešte je potrebné doti a hn u ť to do úp l né h o k on c a
po technickej stránke a možno, že
si zas po dlhej dobe vychováme
nejakých domácich futbalistov.
Malý futbal sa hrá turnajovo, prihlášky sa dávajú až v auguste.
Prajem im aby sa im darilo a aby
mali radosť z futbalu. Ak by mal
ešte záujem niekto z chlapcov
od 7 do 14 rokov, môže prísť
na futbalový štadión v utorok
alebo vo štvrtok o 17.30 hod..
Náš klub sa zaradil medzi kluby,
ktoré sa prihlásili do elektronického systému. Teraz už týmto spôso-

bom robíme transfery hráčov.
V najbližšej dobe by sme mali popracovať na internete, pretože sa
elektronicky robiť aj zápisy zápasu
a aj ďalšie veci. Zatiaľ sa to rozbieha ale Slovenský futbalový zväz
tlačí na všetky kluby aby v tomto
systéme pracovali.
Pre fanúšikov je tu vyžrebovanie
jesennej časti súťaže:
Vyžrebovanie 1. trieda
dospelí 2013/ 2014
4.8.2013 o 16,30 hod.
Tekovská Breznica - Lutila
11.8.2013 o 16,30 hod.
Lutila - Brehy
18.8.2013 o 16,00 hod.
Kremnica - Lutila
25.8.2013 o 16,00 hod.
Lutila - Župkov
1.9.2013 o 15,30 hod.
Rudno N.Hr. - Lutila
8.9.2013 o 15,30 hod.
Lutila - Hliník nad Hronom
15.9.2013 o 15,30 hod.
Lovča - Lutila
22.9.2013 o 15,00 hod.
Jan. Lehota - Lutila
29.9.2013 o 15,00 hod.
Lutila - Hodruša-Hámre
6.10.2013 o14,30 hod.
Horná Ves - Lutila
13.10.2013 o 14,30 hod.
Lutila - Veľká Lehota
19.10.2013 o 14,00 hod.
Slaská - Lutila
27.10.2013 o 14,00 hod.
Lutila - Voznica
Eva Hromádková

Jubilanti v mesiaci apríl august 2013
50-roèní

Milan Lukačka
Jaroslav Čierny
Roman Lojka
Július Šály, Ing.
Ľudmila Gáková
Miroslav Brumlich, Ing.
Ľuboš Kondel
Gabriela Čerťaská
Soňa Straňáková
60-roèní

Milan Pružina
Magdaléna Lebová
Helena Sekerešová
Mária Pavlová
Zita Furiková, Mgr.
Ján Magula
Koloman Tomáš
Ľuboš Véber, Ing.
Stanislava Velčická
Pavol Ertl
Veronika Hricová
Ján Sekereš
Miloš Čerťaský
65-roèní

Mária Kaninová
Vojtech Knopp
Anna Bičárová
Alena Barbarová
Emília Hanzelová
Oľga Bugárová
Mária Biela
Štefan Kozel, Ing.
70-roèní

Peter Pradid
Anna Nárožná
Ján Kollár
Elena Čierna
Anna Tafernerová
Mária Fridrichová, Ing.
75-roèní

Mária Baranová
Anna Majerová
Jozef Finka

Ľudmila Pomothyová,
Ing.
Mária Holosová
80-roèní

Dezider Nagy
Mária Loučičanová
Anna Waisová
Nad 85 rokov

Ján Paál
98 rokov
Mária Pružinová 94 rokov
Mária Gašparíková
94 rokov
Anna Víglašská 93 rokov
Anna Osvaldová 93 rokov
Rozália Rošková
93 rokov
Juliana Bubláková
88 rokov
Anna Verešová 88 rokov
Eliška Pichlerová
88 rokov
Jozef Gontko
86 rokov
Mária Kusková 86 rokov
Marta Bartošíková, Ing.
86 rokov
Narodili sa:

Nina Bahnová
06.06.2013
Vítame Ninku a prajeme jej veľa zdravia!

Opustili nás

Mária Kurucová
vo veku 82 r.
Terézia Beňová
vo veku 93 r.
Štefan Lisáček
vo veku 79 r.
Rozália Pinková
vo veku 86 r.
Anna Horská
vo veku 82 r.
Vyjadrujeme úprimnú
sústrasť pozostalým!

m Naši futbalisti sa pripravujú na zápas
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