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ROÈNÍK XIII.

Medzinárodný rok mládeže 2010
Dňa 18. 12. 2009 OSN vyhlásila rok 2010 za Medzinárodný rok
mládeže. Hlavnou témou roka sa stal Dialóg a vzájomné porozumenie.
K základným cieľom roka patria podpora medzigeneračného dialógu
a porozumenia, propagovanie myšlienok mieru, rešpektovania ľudských práv a slobôd i solidarity. Zámerom roka je postupujúca plná
a efektívna participácia mládeže vo všetkých oblastiach spoločnosti
a spolupráca sektorov spoločnosti s mládežou a mládežníckymi
organizáciami v snahe lepšie porozumieť potrebám a záujmom mládeže, ako aj jej spoločenskému prínosu. Oficiálne rok štartuje
12.augusta 2010 na Medzinárodný deň mládeže a potrvá do augusta
2011. Do konca roka sa uskutoční niekoľko medzinárodných akcií,
z najvýznamnejších spomeňme 5. svetový kongres mládeže v Istanbule
(31. júla 13. augusta) a Svetovú konferenciu o mládeži v Mexico City
(24. 27. augusta).
Obe zhromaždenia zamerajú svoju pozornosť na mládež a trvalo udržateľný rozvoj v kontexte miléniových rozvojových cieľov. Medzinárodný rok mládeže podporuje i Európska komisia a Rada Európy.
Pre celú cirkev a najmä katolícku mládež vyvrcholí Medzinárodný
rok mládeže v roku 2011 Svetovým dňom mládeže, ktorý sa bude
konať v hlavnom meste Španielska v Madride. Oslavy Svetového dňa
mládeže pri medzinárodnej oslave prebiehali doteraz 11 krát, z toho
2 x v Ríme (1985 a 2000), ďalej v Buenos Aires (1987), Santiagu
de Compostela (1989), Čenstochovej (1991), Denveri (1993), Manile
(1995), Paríži (1997), Toronte (2002), Kolíne nad Rýnom (2005)
a v Sydney (2008)
Prebraté z internetovej stránky www.nocka.sk

Ľudia narodení v apríli
často predbiehajú svoju
dobu a stávajú sa terčom
poznámok
Asi žiaden mesiac v roku nemá
toľko prívlastkov ako apríl. Hneď
jeho prvý deň je venovaný vtákom, pretože práve v tomto období sa k nám v celých kŕdľoch
vracajú z ďalekých zimovísk, ale
je to aj deň žartovného uvádzania
ľahkoverných ľudí do omylu, čo je
zas vraj pripomienka narodenín
zradcu Judáša. Apríl je mesiac lesov i bezpečnosti na cestách, ale
z hľadiska vplyvu emočného vplyvu na citlivých ľudí aj obdobím
skutočného bláznenia, čiže často
neovládateľných zmien v našej
psychike. Aprílu však nesporne
patrí ešte jeden primát. Narodilo
sa v ňom toľko historicky významných osobností, že všetky
ostatné mesiace v roku dokopy
mu môžu iba ticho závidieť. Pravda,
nie všetci boli géniami, ale nájdu
sa medzi nimi aj monštrá, ktoré si
postavili piedestál na miliónoch
ľudských obetí.
Mnohé z aprílových detí, ak nie
všetky do jedného, bývajú terčmi
uštipačných poznámok napriek
tomu, že sa navonok nijako bláznovsky, ale ani geniálne neprejavujú. Je to jednoducho dôsledok
akejsi nepísanej spoločenskej
dohody napasovať na ne všetky
atribúty apríla.

Predbehli dobu
Aprílčatá však vôbec nemusia
byť smutné, pretože bláznovstvo
nie je iba degeneratívny stav mysle, ktorý by ich logicky posúval
pod latku priemernosti. Hustota
výskytu veľkých osobností na jeden
aprílový štvorcový deň skôr svedčí o tom, že deti apríla skôr predbiehajú svoju dobu a výsmech
okolia je iba prejavom nepochopenia.
Ostatne, drvivá väčšina ľudí,
ktorí sú dnes označovaní za géniov, boli vo svojej dobe označovaní za bláznov, ale treba dodať,
že tak občas aj pôsobili.
Pri letmej exkurzii aprílom sa
hneď na jeho začiatku skvejú mená ako slávny ruský spisovateľ Nikolaj Vasilievič Gogoľ (1809),
zjednotiteľ Nemecka a prvý ríšsky
ka ncelá r Otto von Bismarck
(1815), autor kriminálnych románov Edgar Wallace (1875), ale aj
veľký zvodca žien Giacomo Girolamo Casanova (1725).
Ďalšie aprílové dieťa, britský
herec a režisér Charles Chaplin
(16. 4. 1889), je nesporne osobnosťou, ktorá povzniesla svetovú
kinematografiu k najvyšším métam.
Z ruských cárov je to Alexander II.
(17. 4. 1818), v mesiaci o deň
neskôr, ale už v roku 1729 sa
narodila Katarína II.

Básnièky pre detièky
Andrejka
Naša Andrejka zle spáva.
Bez spánku ju bolí hlava.
Vykrikuje a zlostí,
nezaspí a nezaspí.
Spi, Andrejka, zavri očká,
neposlušnosť vonku počká.
Hodíme ju za dvere,
nech ju tam pes zožerie.

Katka
Katka a či Katuška
šepká mame do uška,
že by chcela zmrzlinu.
Tu máš, Katka, zmrzlinu,
nenamoč si ofinu.
Vlásky už máš dlhé,
kto ich česať bude?
Tamara
Naša malá Tamara
vraj sa bojí komára.
Uštipol ju troška,
tak ju bolí nôžka.
Páli ju aj rúčka,
uštipla ju muška.
Moja milá Tamara
zneškodníme komára.
Vybijeme muchu
po jej hluchom uchu.
Mgr. Mária Malá
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p. Petrovi Urblíkovi, bytom Hviezdoslavova 12/ 72 Žiar nad Hronom
finančnú podporu vo výške 1000 €
z prebytku obce Lutila.

Uznesením èíslo 237/ 2010

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
dòa 16.12.2009 na svojom 19. riadnom zasadnutí

požiadali
starostu obce
pripraviť na najbližšie zasadnutie
OZ správu o p redpokladaných
nákladoch na udržanie ZŠsMŠ.

Uznesením èíslo 238/ 2010
Uznesením èíslo 204/ 2009
Konštatovali, že
uznesenia OZ sa plnia

Uznesením èíslo 205/ 2009
schválili
Rozpočtové opatrenie č. 2 (úpravu
rozpočtu 2009) tak ako bolo predložené.

Uznesením èíslo 206/ 2009
schválili
p. Zuzanu Malovú, aby zastupovala
obecné zastupiteľstvo v Rade školy
pri ZŠsMŠ Lutila

Uznesením èíslo 207/ 2009
zamietli
žiadosť p. Vladim íra Trabalíka
z 26.10.2009 nakoľko je bezpredmetná.

Uznesením èíslo 208/ 2009
schválili
finančnú podporu na vydanie časopisu
Praktická gynekológia vo výške 200 €

Uznesením èíslo 209/ 2009
zobrali na vedomie
žiadosť Zuzany Žňavovej o prenájom nebytových priestorov po ICM
za účelom podnikania v oblasti kaderníckych služieb

Uznesením èíslo 210/ 2009
zamietli
žiadosť p. Gabriely Tabakovej o kúpu obecného pozemku C-KN parc.
č. 418/ 10, o výmere 675 m2, zast.
pl..

Uznesením èíslo 211/ 2009
požiadali
Starostu obce
predložiť na najbližšie zasadanie OZ
návrh na výšku nájomného za užívanie obecných pozemkov C-KN parc.
č. 418/ 7, 418/ 8, 418/ 9, 418/ 10, 418/
11, 418/ 12

Uznesením èíslo 212/ 2009
schválili
p. Štefániu Libjakovú za prísediacu na
Okresnom súde v Žiari nad Hronom.

Uznesením èíslo 213/ 2009
schválili
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lutila č. 1 o dani z nehnuteľnosti
na kalendárny rok 2010.

Uznesením èíslo 214/ 2009
schválili
VZN č. 2/ 2009 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Lutila

Uznesením èíslo 215/ 2009
schválili
VZN č. 3/ 2009 s tým, že ročný poplatok na príslušný rok bude určený
vo výške základnej ceny určenej likvidátorom odpadu.

Uznesením èíslo 216/ 2009
schválili
VZN č. 8/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariade-

ní so sídlom na území obce Lutila
na kalendárny rok 2010.

Uznesením èíslo 217/ 2009

Dòa 12.2.2010 na svojom 20. riadnom zasadnutí
Uznesením èíslo 225/ 2010

schválili
návrh finančného rozpočtu na rok
2010 2012 za Obec Lutila tak ako bol
predložený

Konštatovali, že
uznesenia OZ sa plnia

Uznesením èíslo 218/ 2009

zvolili
volebnú komisiu v zložení:
JUDr. Viktor Šurka predseda
Juraj Polóň člen
Slavomír Pružina člen

schválili
návrh finančného rozpočtu na rok
2010 2012 za ZŠsMŠ Lutila tak ako
bol predložený.

Uznesením èíslo 219/ 2009
schválili
Programový rozpočet na rok 2010
tak ako bol predložený.

Uznesením èíslo 220/ 2009
schválili
inventarizačnú komisiu v zložení
Z u z a n a M a l o v á , D u š a n H r čk a
a Slavomír Pružina

Uznesením èíslo 221/ 2009
A/ zobrali na vedomie
písomné vzdanie sa p. Márii Hronskej funkcie Hlavnej kontrolórky obce
Lutila zo dňa 14.12.2009
B/ vyhlásili
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/
19 9 0 Z b . o o b e c n o m z r i a d e n í
v znení zmien a doplnkov piatok
12.februára 2010 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Lutila.
C/ uložili
OcÚ Lutila
zverejniť vyhlásenie dňa konania
voľby hlavného kontrolóra obce
a podmienky a ďalšie náležitosti
písomnej prihlášky:
a) na úradnej tabuli obce
b) na internetovej stránke obce
c) v obecnom rozhlase
Zodpovedná: Eva Hromádková, pracovníčka OcÚ
Termín: od 4.1.2010

Uznesením èíslo 222/ 2009
A/ zobrali na vedomie
žiadosť speváckeho zboru Magnificat o ponechanie resp. presunutie
nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2009 na rok 2010
B/ požiadali
starostu obce
predložiť žiadosť speváckeho zboru
Magnificat na zasadanie obecného
zastupiteľstva pri prejednávaní záverečného účtu.

Uznesením èíslo 223/ 2009
zamietlo
žiadosť p. Jána Baranca o jednorazovú finančnú výpomoc

Uznesením èíslo 224/ 2009
schválili
starostovi obce Jánovi Pružinovi
a pracovníčkam obecného úradu pp.
Darine Müllerovej, Eve Hromádkovej
a Eve Láskovej odmenu vo výške:
Starosta 1 600 €
Pracovníčky OcÚ 1 800 €

Uznesením èíslo 226/ 2010

Uznesením èíslo 227/ 2010
schvaľuje
voľbu hlavnej kontrolórky obce verejným hlasovaním.

Uznesením èíslo 228/ 2010
zvolili
Ing. Alenu Čerťaskú do funkcie Hlavnej kontrolórky Obce Lutila s nástupom od 15.2.2010 na obdobie 6
rokov s mesačným úväzkom 0,2.

Uznesením èíslo 229/ 2010
zobrali na vedomie
plnenie rozpočtu k 31.12.2009

Uznesením èíslo 230/ 2010
zamietli
žiadosť p. Márii Gašparíkovej o úľavu na dani za psa

Uznesením èíslo 231/ 2010
zobrali na vedomie
žiadosť p. Emílii Kesanovej o predaj
obecného pozemku C-KN parc.
č.655, o výmere 384 m2 a rodinného
domu.

Uznesením èíslo 232/ 2010
požiadali
starostu obce
dať vypracovať znalecký posudok
na rodinný dom na Kuzmányho ulici
postavený na parc. C-KN č. 655

Uznesením èíslo 233/ 2010
schválili
p. Jánovi Ciglanovi, konateľovi ZH
trade, s.r.o. Šašovské Podhradie
201 prenájom nebytových priestorov
bývalá ZŠ na školskej ulici č. 8.

Uznesením èíslo 234/ 2010
schválili
nájom vo výške 450 €/ mesiac vopred
+ platba za energie za nebytové priestory v bývalej ZŠ na Školskej ulici
č.8

Uznesením èíslo 235/ 2010
požiadali
starostu obce
vyhotoviť písomne Nájomnú zmluvu
s p. Ciglanom, v ktorej p. Ciglana zaviaže nevykonávať podnikateľskú
činnosť v nedeľu a v prikázané sviatky a po 19,00 hod. v týždni obmedziť
hluk.

Uznesením èíslo 236/ 2010
zobrali na vedomie
súpis prác za rok 2009 vykonaných
v pohostinstve Bôrinka

Uznesením èíslo 236/ 2010
schválili

schválili
pp. Dušanovi Kružliakovi, Slobodné
11, JUDr. Milici Vinarčíkovej, bytom
Žiar nad Hronom, Jiráskova 19/ 16,
Milan Ivan a manželka Slobodné 15,
Gabriela Tabaková, Piešťany, Katarína Michalíčková, Slobodné 19 prenájom obecného pozemku vo výške
0,05 €/ m2.

Podporte 2 %
zo zaplatenej
dane
Aj v tomto roku je možno s ť p od po r iť aktivity
Obecného športového klubu Lutila a nášho OZ LUTILIENKA prostredníctvom
poukázania 2 % zo zrazenej dane fyzických osôb
do 30.apríla 2010.
Zo získaných finančných
prostriedkov bude možné
podporovať v našej obci
rôzne aktivity, či už kultúrne
alebo športové.
Veríme, že naše dve občianske združenia svojimi
daňami podporíte za čo
Vám už teraz ďakujeme.
Tl a čiv á : „ V yhlásenie
o poukázaní sumy ...“ pre
daňový úrad si môžu občani a n áj sť n a st ránke
www.lutila.sk alebo osobne
prevziať na Obecnom úrade Lutila. K tomuto vyplnené m u a po dpísaném u
tlačivu je potrebné doložiť
potvrdenie zamestnávateľa
o zrazenej dani.

Údaje o prijímateľovi
2% z dane potrebné
pre daňový úrad:
Obchodné meno alebo
názov: LUTILIENKA
Sídlo: Štefánikova 84,
966 22 LUTILA
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42001447
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Vo¾by do NR SR - aktualizácia
Dňa 12. júna 2010 sa na území Slovenskej republiky
budú konať na základe zákona č. 333/2004 Z. z.
o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
voľby do Národnej rady SR. Právo voliť do Národnej
rady SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou vo výkone
volebného práva je:
- zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie spôsobilosti
na právne úkony.
Obec vedie stály zoznam
voličov, do ktorého občan
môže nahliadnuť, aby sa
presvedčil, či je v ňom zapísaný a či údaje zapísané o
jeho osobe sú úplné a pravdivé.
Od 13.mája do 10. júna
2010 sa budú na obecnom
úrade vydávať voličské
preukazy.
Občan, ktorý sa v čase konania volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého
pobytu, môže požiadať o vydanie voličského preukazu.
S voličským preukazom
môže voliť občan v ktoromkoľvek volebnom okrsku
na území SR.

Voličský preukaz je bez
občianskeho preukazu neplatný.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa
zdržiava mimo územia SR,
môže písomne požiadať
obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu
poštou musí byť doručená
najneskôr d o 2 3. apr íla
2010.
Občanom, ktorí sú zapísaní v zozname voličov,
obec do 18. mája 2010 dor uč í oznámenie o čase
a mieste konania volieb
spolu so zoznamom kandidátov jednotlivých politických strán a hnutí.
Občanom, ktorí majú zrušený trvalý pobyt a miestom
ich trvalého pobytu je obec
Lutila, oznámenie o čase
a mieste konania volieb doručené nebude, ale môžu si
ho vyzdvihnúť na obecnom
úrade.

Ako bolo kedysi

Rozhovor s Ing. Felixom Krnèokom
Pán inžinier Felix Krnèok nám porozprával o mužských prácach cez
jesenné a zimné obdobie v našej obci. Takto si spomína na práce,
ktorým sa venoval jeho otec a ostatní gazdovia z Lutily.
Hlavnou časťou všetkých robôt bola každodenná starostlivosť
o chov domáceho hospodárskeho dobytka: koníky, voly, kravy,
teliatka... S tým súvisela aj starostlivosť o čistotu maštalí a chlievov, ak gazda choval aj ošípané. Všetko sa riešilo tak, aby jarné
práce mohli začať bez problémov, preto sa opravovali vozy, na
ktorých sa rozvážal na polia hnoj a vozy, na ktorých sa zvážalo
seno z lúk - rebriniaky. Kolesá na vozoch, rebriny na rebriniakoch a všetky ďalšie časti vozov , ktoré boli poškodené sa museli
v zimnom období opraviť.
Keď už bolo všetko hotové, tak sa gazdovia venovali pleteniu
košov, výrobe metiel, hrabiel a rebríkov. Koše vyrábali z vŕbového prútia a rebierka do nich boli z liesky. Z brezového prútia
robili metly, ktorými sa zametal dvor, humno, maštale... Na liesky chodili Nad Búrovie a na brezové prútie do Keluhy. To sú
chotáre v našej obci. Po opadaní lístia v jeseni si priniesli domov
viazaničky prútov a vo voľnom čase plietli.
Keďže sa voľakedy kúrilo len drevom, chodili si ho chystať
do hory. Ručne pílili, sekerami stínali a dovážali domov
konským záprahom.
Ďalej sa starali o svoje poľnohospodárske stroje, ktoré mali
uložené v hospodárskych budovách (humná, pajty, šopy...). Boli
to sečkárne, pluhy, brány, sejačky, kosačky... V týchto hospodárskych budovách mali gazdovia svoje dielničky, v ktorých cez
zimné obdobie tvorivo pracovali. Niektoré práce, ktoré si nevedeli sami urobiť, im urobili v kováčskej dielni, ktorá sa v našej
obci nazývala šmikňa. Boli to podkovy pre kone, pliešky pre voly,
okovy na kolesá vozov, motyky, rýle...
Keďže tu nebola možnosť zárobku , mnohí muži odchádzali
za prácou do Kanady, USA a Francúzska.
„Ja som sa tiež narodil vo Francúzsku“, hovorí pán inžinier
Krnčok.
Lutila bola známa tým, že sa tu nacvičovalo veľa divadelných
hier najmä od Ferka Urbánka.
Začínalo sa už deťmi v základnej škole a potom ten záujem
o divadlo zostal až do dospelosti. Divadlá nacvičovali pán učiteľ
Pachota, Tobiáš Pružina a pán učiteľ Osvald. Spomínam si
na divadelné hry Bačova žena a Kamenný chodníček, ktoré mali
úspech aj v okolitých dedinách ako sú Slaská, Horné
Opatovce...
Na tie časy bola u nás veľmi dobrá vzdelanostná úroveň. Viacerí vyštudovali za kňazov, lekárov, inžinierov... Spomeniem len
niektorých: Michal Pružina a Ladislav Pinka vyštudovali za kňazov.
Medicínu vyštudoval MUDr. Michal Valent, teraz vynikajúci
odborník a osobnosť v slovenskej medicíne, ďalej moja manželka MUDr. Viera Krnčoková rodená Pargáčová. Inžiniermi
sa stali Pavol Imriš, Felix Krnčok... Vzhľadom na to, že tu žila
prevažne roľnícka pospolitosť, snaha o vzdelanie bola vysoká.
Kiežby aj dnešná mládež bola taká tvorivá, ako boli naši
otcovia!

m Fašiangy 2010 - Jarko Louèièan a Ivo Kolesár zabávaèi ako

sa patrí

Mgr. Mária Malá
Ïakujeme Ing. Krnèokovi, že sa podelil s èitate¾mi
našich novín so svojimi spomienkami.
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V poslednom èase sa èastejšie objavujú po¾ovnícki trubaèi Po¾ovníckeho spolku UPS Lutila na rôznych
podujatiach aby spestrili program a súèasne prezentovali po¾ovnícku kultúru trubaèstva, ktorá má
v strednej Európe bohatú históriu. Lovecké rohy, ako ich poznáme dnes, sa vyvinuli z nástrojov používaných na dvore francúzskeho krá¾a ¼udovíta XIV.už v 17. storoèí. Ten v okolí svojho sídla vo Versailles
usporadúval honosné lovecké akcie, pri ktorých sa z pôvodných štvaníc stal obrad podriadený celom
rade postupne ustálených ceremónií.

N

a love s a duril len
jeden z vy braných
druhov zveri, najčastejšie
jeleň, za účasti veľkého
množstva psov a personálu. Vysokopostavená
šľachta na koňoch,

le bat d´eau. Ak bol kus v dohľade, oznámili to fanfárou -

né menšie lesnice a pre ne
zložené signály a fanfáry .

poľovnícke signály v roku
1970 pri príležitosti 50. výročia
Slovenského Poľovníckeho Zväzu. Na začiatku
zložil 10 signálov Pavol
Poruban a zhudobnil
Tibor Andrašovan. Dnes je signálov viacej ako
20 a postupne
pribúdajú ďalšie.

Po¾ovnícke trubaèstvo
a história trubaèov v Lutile

v neveľkom počte,
mala právo uloviť
určený kus prenasledovanej zveri. Okrem lovcov sa honu na koňoch
zúčastnilo veľké množstvo
ľudí z kráľovho doprovodu
a ostatnej šľachty. Zver v obkľúčení so psami usmrtil sám
kráľ zárazom s mečom alebo
dýkou. Celú organizáciu takéh ot o p ar forz ného honu,
za účasti stovky hostí, mali
sprehľadniť a dať mu dôstojnú
podobu trubači.

V

r ok u 1680 gróf
S p or c k pr i nies ol
z Versailles do Čiech prvý lesný
roh a dal vyučiť prvých trubač ov z o s v ojho pers onálu
na hru na lesný roh. Česká
šľachta bola po rozbrojoch
v Európe izolovaná od nemeckej a rakúskej šľachty
a t a k s a s n a ž i l a v y t v á r ať
z á b a v u po s v ojom . G róf
Sporck organizoval parforzné
hony s presným programom,
súčasťou ktorého bolo trúbenie rôznych fanfár. Ráno sa
trúbil budíček, potom nástup
psovodov - pikérov. Po nástupe psov odov s o sv orkami
psov prišlo panstvo. Na ich
privítanie sa trúbili slávnostné
fanfáry - vítanie panstva. Počas honu sa trúbili rôzne signály, k t or ý m i s a pi k é ri
dorozumievali, kde sa štvaný
kus zveri nachádza. Ak zver
vybehla na pole, trúbila sa
fanfára - le debuché, ak vbehla do vody, trúbila sa fanfára -

V

m Z¾ava: Imrich Véber, Eduard Èierny, Ing. Dušan Hronský

en vue. Fanfárou - bien aller
sa oznamoval dobrý priebeh
lovu.

P

oužívané lesné rohy
mali veľké rozmery
a neboli praktické pre nosenie. V 20. storočí boli vyrobe-

V

Čechách vznikli v roku 1936 prvé české
poľovnícke signály od profesora Antona Dyka.

N

a Slovensku boli ofic iál ne s ch vá l ené
a predstavené Slovenské

Lutile vzniklo prvé
trubačské trio vďaka
nebohému Deziderovi Lackovi.
Videl u mňa doma lesnicu
a prejavil veľký záujem o trúbenie poľovníckych signálov.
Sám sa usilovne učil hrať
na lesnici. Presadil trúbenie
signálov na všetkých podujatiach v poľovníckom združení
Dolina. Na výročných členských schôdzach trúbili uvítani e š ty r ia aj pi at i t rubači
a postupne pribúdali ďalší.

V

roku 1985 sme sa
zúčastnili Celoslovenskej súťaže v hraní na lesnici
vo Vršatci, vlastne v historickom a aj symbolickom zložení
troch generácií Dezider Lacko,
D u šan Hr o nský a Ed uar d
Čierny. Umiestnili sme sa
na druhom mieste spomedzi
20 s úť až ia ci ch súb or ov.
V tomto období bolo veľkou
zriedkavosťou počuť na poľovačke alebo inej poľovníckej
akcii poľovnícke signály. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz
na rozvíjanie starých a zavádzanie nových tradícií, ktoré
dávajú poľovníctvu väčší spoločenský význam. Časy poľovačiek v montérkach so psami
z dvora odzvonili. Veď vývoj
ide všade dopredu.
Ing. Dušan Hronský
Predseda PS UPS
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Piati chlapi v chalupe
v nemocnici, aby sme boli,
chlapci a ja, pod lekárskym dohľadom.
O nášho šesťročného Šimonka
sa staral ocko.

Ako ste si zvykli keï ste prišli
z nemocnice domov?

m Mamina Zlatka s Filipkom.
K o t co vi Pe t rovi a syno vi
Šimonkovi pribudli ešte traja
krásni chlapci Jakubko, Filipko,
Matúško. K trom členom pribudli
ďalší traja. Rodina ako z rozprávky, čo sa už v dnešných časoch
„nenosí“. A predsa, keď sme
10.marca t.r. túto rodinu spolu
so starostom navštívili, cítili sme

Bolo to ťažké. Hlavne sme
premýšľali o tom ako si to v domácnosti usporiadame. Byt sa
nám nezväčšil avšak pribudli
nám tri postieľky a veľký kočík.
Najviac nám pomohla a ešte stále
pomáha stará mama Terka Urblíková, ktorá k nám chodí z Lutily
každý deň. Donesie nám jesť, pomáha pri domácich prácach.
S deťmi nám cez deň zase pomáha
pani opatrovateľka, ktorú nám
pridelil Mestský úrad v Žiari nad
Hronom.

Chlapci majú už tri mesiace,

m Šastní rodièia Peter a Zlatka Urblíkovci s najstarším synom.
to takto zariadil. Chlapci sú zdraví, to je najhlavnejšie, a máme
z nich radosť. Začiatky boli ťažké.
Ani vo sne som si nevedel predstaviť čo nás bude čakať. Tie ťažké
začiatky sme prekonali, len aby
sme boli všetci zdraví.
V tom sa pán Urblík obrátil
na starostu:
„Chcem sa v mene svojej rodiny veľmi pekne poďakovať za Vašu
finančnú podporu. Veľmi milo
ma prekvapil list, v ktorom ste mi
oznámili, že obecné zastupiteľstvo schválilo pre nás finančnú
podporu.
I keď moji rodičia Július a Terézia Urblíkovci bývajú už niekoľko
rokov v Lutile, a začas som s nimi

býval aj ja kým som sa neodsťahoval do Žiaru nad Hronom, tak
som vôbec nepočítal s tým, že by
si niekto v Lutile niekto na mňa
spomenul.
Výdavkov máme trojnásobne
viac ako doteraz a každá pomoc
je nám vzácna. Veľmi nám pomohlo aj Mesto Žiar nad Hronom
aj tým, že nám poskytlo pre synov
opatrovateľku.“
Počas našej návštevy v rodine vládla úžasná atmosféra,
chlapčekovia si pomrnkávali,
vôbec sme ich nerušili, bolo
na nich vidieť, že sú spokojní,
spokojný bol aj ich starší braček
Šimonko a spokojní boli aj ich
rodičia, ktorí sa milo usmievali
na svoje ratolesti.
Eva Hromádková

m Šastní starí rodièia Urblíkovci so svojimi vnúèatami.
pokoj, lásku, radosť z pribudnutých
ratolestí. Len Šimonko bol trochu
smutný, že sme neprišli na návštevu kvôli nemu.
Keď už boli drobci spokojní,
že majú plné brušká, že sú suchí,
sadli sme si s rodičmi v izbe aby
sme sa porozprávali o ich dojmoch
a hlavne pribudnutých starostiach.
Najprv sme sa opýtali mamičky
Zlatky:

Ako ste prežili obdobie pred
pôrodom?
Skoro celé tehotenstvo som
preležala. Ak som chcela aby sa
mi všetky tri deti narodili zdravé
musela som to vydržať. Posledné
obdobie tehotenstva som bola

zaèínajú vníma, nerušia sa navzájom?
Stane sa aj to, že jeden začne
plakať a pomaly sa pridajú aj tí
ďalší dvaja. Museli sme zrušiť
spálňu, aby sa nám postieľky
zmestili v jednej izbe. Chlapci si
vyžadujú každé 3 - 4 hodiny kŕmenie a tak sa veľa nevyspíme. Najhoršie je to v noci, striedame sa
s manželom.

Matúško - najmenší
Jakub - najväčší
Filip - stredný

A èo povedal ocko Peter, keï
sa dozvedel, že budú trojèatá.
Bolo to veľké prekvapenie.
Myslel som si, že ostaneme len pri
jednom dieťati. Šimonko je živý
chlapec, a tak som vždy hovoril, že
nám stačí jedno dieťa. No Pán Boh

m Eva Hromádková s Filipkom, starosta Ján Pružina s Matúškom

a ocino s Jakubkom.

Lutilský prameň
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Urbárske pozemkové spoloèenstvo Lutila
Dňa 28.2.2010 sa vo veľkej sále Kultúrneho domu Lutila konalo valné zhromaždenie UPS, kde boli hodnotené
hospodárske výsledky roku 2009 ako aj plnenie úloh Lesného hospodárskeho plánu (LHP) za tento hodnotiaci
rok. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 124 členov podielnikov s počtom platných hlasov 892 z celkového počtu
zapísaných hlasov 1278 čo predstavuje 69,79 %.
VZ sa tiež zúčastnili prizvaní
hostia a to starosta obce Ján Pružina, predseda Poľovného spolku
UPS Ing. Dušan Hronský a odborný lesný hospodár Ing. Pavol
Štrpka.
V predkladanej správe o činnosti za r. 2009 bolo konštatované,
že i napriek dôsledkom trvania
hospodárskej a finančnej krízy,
ktorá značne zasiahla aj hospodárenie v lesnom hospodárstve
a najmä obchod so surovou drevnou hmotou, boli dosiahnuté
výsledky na úrovni lepšieho priemeru vzhľadom k predchádzajúcim rokom. Dôsledky spomínanej
krízy sa dotkli najmä predaja
surovej drevnej hmoty, kde následkom prebytku ponuky pred

dopytom klesli jej odbytové možnosti a ceny týchto tovarov. Výbor
spoločenstva bol preto nútený
operatívne riešiť tento problém.
Bolo znížené množstvo odrúbanej drevnej hmoty o 450 m3 čo
predstavovalo Ľ ročnej produkcie
povoľujúcej lesným hospodárskym plánom. Tým sa prirodzene
znížili aj príjmy do pokladne spoločenstva o úmernú sumu, vytvorilo sa menej príjmových zdrojov
a teda aj menej prebytku hospodárenia na konci hodnotiaceho
roka z čo ho sa tvorí základ
pre vyplatenie podielov na hospodárskom výsledku.
I napriek tomu spoločenstvo
zabezpečilo kladný hospodársky
výsledok a efektívne hospodárenie

Skala Klapa
Ej skla, skala krásna si,
Žula, mramor, zlato si?
Ej skala, skala, aká si vysoká,
Vyčnievaš až do nebies vysoka.
Ej skala, skala vysoká,
Kremnickou lávou sopky obmytá.
Tiekla láva z Kremnice,
Zo zlatej bane živice.
Ej skala, skala, tvrdá si,
ako kremeň, žula zlato si.
Po celý rok krásna si,
Na jar, leto, jeseň, zima, vždy pekná si.
Pozeráš na nás zvysoka,
Z oblohy nebies, od mesiaca, či slnka si.
Preto skala krásna si.
Krásna si, že ako život si.
Popri tebe skala, stromy v daždi sa jagajú,
bôr, jaseň, jedla, hrab a dub
ťa v zemi pridržiavajú.
Strážcov verných máš,
medveď, jeleň, diviak, rys,
vlk, mačka divá, či myš.
Kuna skalná, jastrab, havran,
sluka, krkavec, hniezdia okolo teba už v marec.
Svoj domov pri tebe majú všetky vtáky,
aj hlucháň tetrovec.
Videl som ho tam a to hneď,
raz zavčasu ráno vyletel on z hniezda do nebies.
Zdenìk Èierny

v hodnotiacom roku. Zabezpečené
boli všetky pestevné a výchovné
práce vo výsadbe a ošetrovaní
mladých lesných porastov. Bolo
vysadených 9300 ks sadeníc,
z á sa h y vyžínaním na ploche
6,25 ha, výsek nežiaducich drevín na ploche 7,58 ha, prerezávky
na ploche 3,78 ha a chemická
ochrana pred zimným obdobím
voči ohryzu zverou na ploche
3,80 ha. Za uvádzané pestevné
a výchovné práce, ktoré boli
vykonané v súlade s LHP pre
hodnotiaci rok spoločenstvo
investovalo 6 248,28 € vrátane
DPH.
Bola o bh osp odarovaná aj
ostatná poľnohospodárska pôda,
ktorá je zmluvne prenajímaná
a prináša patričný možný prínos
d o r o č n ýc h h o sp o d á r s ky ch
výsledkov spoločenstva. Aj hospodárenie na tejto združenej
ostatnej pôde je výborom sledované a vyhodnocované každoročne v správe o hospodárení.
Prebytok hospodárenia na tejto
pôde ku koncu hodnotiaceho roka
je vykázaný na sumu 1053 €.
Takmer všetka lesná aj poľnohospodárska pôda v objeme
361 ha bola prenajímaná pre účely poľovníctva nášmu Poľovnému
spolku pri UPS Lutila.
V mesiaci auguste 2008 bol
na základe rozhodnutia Obvodného lesného úradu Žarnovica
vykonaný štátny odborný dozor
zameraný na úroveň odborného
hospodárenia v lesoch a dodržiava n ia zá ko n n ých p r e d p isov
na úseku lesného hospodárenia
na lesných pozemkoch UPS Lutila. Výsledkom vykonaného štátneho dozoru je záznam č. 9/ 2009
M podľa ktorého výsledky vo všetkých preverovaných piatich okruhoch sú v súlade s platnými
zákonmi a vyhláškami a celkový
stav hospodárenia je na dobrej
úrovni v súlade s lesným hospodárskym plánom. Teda ja výsledok štátneho dozoru v našom
UPS dopadol priaznivo, čo potvrdzuje našu dôslednú prácu v hosp o d á r e n í a o r g a n i zo va n í
ťažobných, pestevných a výchovných prác.
Dôsledným a efektívnym realizovaním všetkých spomínaných
činností ako aj správnym korigovaním nutných výdavkov bol
dosiahnutý kladný hospodársky
výsledok a vytvorený slušný prebytok hospodárenia spoločenstva.
Vzhľadom na dosiahnuté výsledky

hospodárenia najmä na lesnej
pôde, výbor odporučil valnému
zhromaždeniu prijať uznesenie
o vyplatení podielov na hospodárskom výsledku pre všetkých
podielnikov lesnej pôdy v čiastke
9 Eur/ 1 podiel. Spolu bola vyplatená suma vo výške 15 792,60 €.
Podiely boli vyplatené ihneď
po skončení VZ všetkým prítomným členom podielnikom. Pre nep rí to mn ých b u d ú p o d ie ly
doručené poštou.
V závere VZ bolo prijaté uznesenie odsúhlasené všetkými prítomnými jednohlasne, ktoré bude
záväzné pre členov výboru v ich
práci pre nastávajúci hospodársky rok 2010.
Uznesenie z VZ UPS Lutila
konaného dňa 28.2.2010:
Valné zhromaždenie schvaľuje
1. Správu o činnosti Urbárskeho
pozemkového spoločenstva Lutila
za rok 2009.
2 . Sp rá vu o h o s p o d á r e n í
a výsledky ročnej účtovnej uzávierky za rok 2009
3 . Zozn am nových člen ov
podielnikov, ktorí vznikli na základe zákonných prevodov v roku
2009
4. Vyplatenie podielov na hospodárskom výsledku za rok 2009
v čiastke 9 Eur/ 1 podiel pre vlastníkov lesnej pôdy podľa LV 1794.
5. Odmeny pre členov výboru
za vykonané práce v hodnotiacom roku v zmysle zásad o hospodárení v čiastke 5 % z objemu
vyplatených podielov všetkým
členom spoločenstva.
Valné zhromaždenie ukladá:
1. Výboru a predsedovi spoločenstva uzatvoriť kúpno-predajné
zmluvy na odpredaj odrúbanej
drevnej hmoty v objeme povoľujúcom LHP pre rok 2010.
2. Výboru a predsedovi spoločenstva zabezpečiť pestevné
a výchovné práce v plnom rozsahu stanovenom LHP pre rok
2010.
3. Predsedovi a podpredsedovi
spoločenstva venovať patričnú
pozornosť pri vykonaní pozemkových úprav v katastri obce Lutila
na pozemkoch UPS.
V Lutile 28.2.2010
Ján Imriš, predseda UPS
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m Ako sa kremienok s chocholúšikom pripravovali na fašiang.

m A bola svadba veliká.

m Do programu sa pridali naše tínedžerky svojim tancom.

m Aj naši dychovkári boli zvedaví, èo sa deje na javisku.

m Fašiangové masky.

m Ako Kubko a Mako ovce pásli.

m Janka Mikušova ako milujúca matka píše list synovi na vojnu.

m Aj tohto roku nás navštívili taneèníci z Jednoty dôchodcov .

Lutilský prameň
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ODPAD - veèný problém
Hneï v januári si obèania chodia na obecný úrad plati prvé poplatky
a to Daò za psa a Poplatky za likvidáciu odpadu. Každý rok si pracovníèky na úrade vypoèujú rôzne názory, ako by sa to malo robi. Niektoré sú aj dobré, ale niektoré sú len o tom ako sa z poplatkov
vykrúti. V poplatku, ktorý obèan zaplatí, sú zahrnuté náklady na likvidáciu odpadu za kuka nádoby a tiež za likvidáciu odpadu z ve¾kokapacitných kontajnerov, ktoré sa na obec dávajú 2x v roku
na 2 týždne a je ich 8.

A je úžasné vidie ako rýchlo a èím
sa tieto kontajnery napåòajú.
·V našich novinách sa už viackrát
upozoròovalo, že konáre z popílených stromov, tráva a iný drevnatý
odpad sa do kontajnerov nedáva, ale
môže sa uloži ved¾a kontajnera.
·Na sklený odpad je už viac rokov
kontajner uložený na Štefánikovej
ulici oproti Pohostinstvu pri komôrke. Ak nie je bránka otvorená môžu
obèania sklený odpad položi pri
bránke.
·Plasty sa zbierajúraz do mesiaca.
Dátum zberu sa vyhlasuje v miestnom rozhlase a je zverejnený na web
stránke obce Lutila. Množstvo vriec
nie je obmedzený.
·V mesiaci marci sa v priebehu
celého týždòa zbieralo šatstvo, topánky.
·Nieko¾kokrát v roku sa po uliciach zbiera papier, èasopisy za ktorý obèania dostanú servítky, toaletný
papier, papierové vreckovky.
·Nebezpeèný odpad - televízory,
rádiá, poèítaèe, ako i iná elektronika

sa môže donies pred dielne (modrá
budova) na Štefánikovej ulici.
A neuverite¾né, vyložia sa ve¾kokapacitné kontajnery a v priebehu
hodiny sú plné konárov, trávy, balíky
èasopisov, novín, vrecia s obleèením, obuv, vrecia a tašky s plastovými f¾ašami a elektronika. Keïže sú
kontajnery tak rýchlo naplnené treba
ich vyvies a za tie 2 týždne sa musia
všetky 8 vyvies najmenej 3 x a niekedy aj viackrát. Všetky naplnené
kontajnery musia obís pracovníci
LITY a vytriedi ten odpad lebo inak
ich Technické služby neodvezú,
èo je robota na celý deò.
Keby obèania dodržiavali pravidlá
likvidácie odpadu, náklady by
sa znížili a na ïalší rok by mohol by
poplatok nižší.
¼udová múdros hovorí, že opakovanie je matka múdrosti a preto
vám znova, vážení obèania, dávam
do pozornosti tieto riadky, aby sme
si v triedení odpadu spravili jasno
a dodržiavali to èo je potrebné. Nech
naše peòaženky nemusíme hneï
na zaèiatku roka vyprázdòova.
Eva Hromádková

Informačné centrum mladých Lutila s radosťou všetkým oznamuje, že bolo dňa 22.03.2010 (pondelok) opäť otvorené v nových
zrekonštruovaných priestoroch. Nájdete nás v budove ZŠ s MŠ
na Slobodné ulici v Lutile. Po troch týždňoch sťahovacích prác
je lutilské ICM-ko opäť plne funkčné a prístupné širokej
verejnosti.
Okrem nových, zrekonštruovaných priestorov a rozšírenia
možností v poskytovaní prístupu na internet, prináša ICM Lutila
aj niekoľko noviniek. Pod vlastnú správu sme prevzali obecnú
knižnicu, ktorú v súčasnosti môžu všetci naši klienti nájsť priamo
v priestoroch nového ICM Lutila. Otvorená je od pondelka
do soboty od 11. do 19. hodiny. Knižnica poskytuje všetkým
našim návštevníkom množstvo zaujímavých kníh z oblasti
beletrie, svetovej aj domácej literatúry, čítania pre študujúcu
mládež, odbornej literatúry, vysokoškolských skrípt alebo kníh
pre deti a mládež. Okrem toho pripravujeme v najbližšej dobe
množstvo ďalších zaujímavých aktivít, o ktorých vás budeme
včas informovať.
RNDr. Ján Kuèera

m

Les na vo¾ný èas

Rozvoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša aj postupné
zabúdanie človeka na to, odkiaľ vzišiel. Na našej planéte neexistuje iný druh ktorý by v priebehu času získal takú schopnosť meniť a ovplyvňovať svoje životné prostredie ako práve
človek. Prechod od lovca a zberača k poľnohospodárovi
a neskôr remeselníkovi postupne viedol k vzniku sídiel a urbanizovaného prostredia, ktoré bolo a je vytvárané najmä pre
ľudí. Ostatné rastlinné a živočíšne druhy to mali a majú v tomto pre nich neprirodzenom prostredí oveľa ťažšie. Niektoré
druhy sa prostrediu betónovej džungle časom prispôsobili
a prežili, faktom však ostáva, že mi sami sa čím ďalej tým viac
v nej necítime dobre a vyhľadávame pokoj a odreagovanie
sa od každodenných problémov doby v prírode - či už priamo
v mestských oázach zelene (ak vôbec existujú), alebo, oveľa
častejšie, mimo miest. Takmer neexistuje človek, ktorého by
nepotešil čo len letmý pohľad na rozkvitnutú lúku plnú tých
najúžasnejších tvarov, farieb a vôní alebo prechádzka lesom
plným tajomných zvukov pod majestátnou klenbou stromov.
V prírode hľadáme harmóniu tela a ducha, čerpáme z nej
energiu a utiekame sa do nej ako zdroju zážitkov a poznania.
Mnohí z nás majú blízko do lesa...
m

Les a rozvoj vidieka

Les rastie dlho, obvykle niekoľko ľudských generácií. Z toho,
čo zasadia dedovia a o čo sa starajú otcovia, majú úžitok až
ich deti či vnuci. Naši predkovia boli na lese závislí - les im
poskytol všetko, čo k životu potrebovali, či už to bolo drevo
na stavbu príbytku resp. na kúrenie, stelivo pre dobytok, huby
do vianočnej kapustnice alebo maliny na džem starej mami.
Naši predkovia ho preto mali v úcte a využívali ho obvykle
tak, aby z neho mali osoh stále. Les sa dá pomerne rýchlo
zameniť za peniaze, ale naopak to bohužiaľ už neplatí. A to
je aj trochu dôvod, prečo v dnešnej dobe, keď peniaze sú
všetkým, les nemá takú hodnotu - nedá sa rýchlo otáčať ako
peňažný kapitál, nedá sa rýchlo sťahovať z miesta na miesto
ako nejaká výrobná linka. Má globálny vplyv, ale regionálny
až miestny význam. Tieto skutočnosti viedli k tomu, že vzniklo
viacero podporných mechanizmov na rôznych úrovniach,
ktorých cieľom je zachovať naše lesy budúcim generáciám
aspoň v tom stave, aký máme dnes, ak už nie v lepšom.
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QUIT and WIN 2010 - Prestaò a vyhraj - súaž pre fajèiarov
Súťaž Prestaň a Vyhraj organizuje od roku 1994 Národný úrad verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci so
Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Úrad verejného zdravotníctva SR každé dva roky tiež pripravuje národné kolo
tejto súťaže pre fajčiarov .
Súťaž je určená fajčiarom s cieľom pokúsiť sa prestať fajčiť v čase od 1. mája
do 31. mája 2010 a urobiť tak niečo
pre svoje zdravie i zdravie svojej rodiny.
Pomocou tejto súťaže si na Slovensku
úplne odvyklo od fajčenia viac ako
30% súťažiacich.
V roku 2008 sa do celosvetovej súťaže
Prestaň a Vyhraj zapojilo vyše 700 tisíc
ľudí z viac ako 100 krajín sveta. Motiváciou k prihláseniu sa do súťaže je okrem
zdravotného prospechu, i možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny
Národné ceny do súťaže v r. 2010
venujú:
1. 400 € v hotovosti, venuje ÚVZ SR
2. Víkendový pobyt pre 2 osoby v hodnote 500 € v Grand Hotel Premium, venuje Zdravotná poisťovňa Union
3. Rekondičný pobyt v hodnote 400 €,
venuje MZ SR
Cena pre najmladšiu matku
Športové oblečenie v hodnote 200 €,
venuje kancelária WHO na Slovensku.
Prihlásený dáva podpisom prihlášky Úradu verejného zdravotníctva SR,
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
súhlas so spracovaním

osobných údajov uvedených v prihláške na účely súťaže a prieskumu, ktorý sa
uskutoční v roku 2011. Prihlásený dáva
svojím podpisom
súhlas na zasielanie materiálov, ktoré
súvisia s pomocou ako zanechať užívanie tabakových výrobkov. Súhlas sa udeľuje na dobu do
vyhodnotenia prieskumu a je ho možné
kedykoľvek písomne odvolať.
Pravidlá súťaže „Prestaň a Vyhraj”
Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31. mája 2010
Vek najmenej 18 rokov
Odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do 30. apríla 2010, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia
e-mailu.
Prihláška musí byť čitateľne vyplnená
paličkovým písmom
Účastník súťaže, ktorý prestal počas
trvania súťaže užívať tabakové výrobky
získava možnosť byť vyžrebovaný ako
výherca jednej z možných cien (regionálna, národná).
Oddelenie podpory zdravia v Žiari
nad Hronom v spolupráci s Mestským
úradom v Žiari nad Hronom vyhlasuje
aj mestské kolo tejto súťaže. To znamená, že možnosť vyhrať, sa pre každého

súťažiaceho v meste Žiar nad Hronom
zdvojnásobuje.
Výhercovia národnej ceny budú vyžrebovaní spomedzi prihlásených z celého
Slovenska. Miera úspešnosti súťaže sa
bude hodnotiť prostredníctvom dotazníka
o jeden rok.
Prihlášku zašlite do 30. apríla 2010
na adresu:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Oddelenie podpory zdravia
Sládkovičova 484/ 9
96524 Žiar nad Hronom
alebo mailom na:
Ďalšie informácie o súťaži získate na
adrese
alebo na
t.č.: 678 2062, 678 2063, 678 2061
Prihlásený dáva podpisom prihlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR,
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava súhlas so spracovaním osobných údajov
uvedených v prihláške na účely súťaže
a prieskumu, ktorý sa uskutoční v roku
2011. Prihlásený dáva svojím podpisom
súhlas na zasielanie materiálov, ktoré súvisia s pomocou ako zanechať užívanie
tabakových výrobkov.
Súhlas sa udeľuje na dobu do vyhodnotenia prieskumu a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE „PRESTAŇ A VYHRAJ“ 2010
Meno a priezvisko: ....................................................................................................................................................
Dátum narodenia ( deň / mesiac / rok ): ................................. Pohlavie: muž/ žena.................................................
Adresa ( aj PSČ a kraj) : ...........................................................................................................................................
Tel. č.: ....................................................
Denne vyfajčím: .................. ks cigariet, .................. ks cigár, ................... ks fajok, ........................... iné
Koľkokrát ste sa pokúsili prestať fajčiť? nikdy? 1 2 krát? 3 a viac krát?
Koľko rokov fajčíte? ...........
Ste matkou dieťaťa/ detí? Áno …......... Nie …..............
Potvrdzujem, že budem súťažiť v zmysle pravidiel, ktoré poznám
___________________
podpis
Svedok
Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................................
Adresa ( aj PSČ a Kraj) : ..........................................................................................................................................
Tel. č.: .......................................................
___________________
podpis

Lutilský prameň

STRANA 10

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI
Vážení občania !
Príroda sa prebúdza zo zimného
spánku, prichádza Apríl mesiac lesov.
Vieme to? Dajme si ruku na srdce, koľkí
z nás vedia, že od nepamäti je na Slovensku mesiac apríl, mesiacom lesov.
V tomto mesiaci sa príroda začína
intenzívnejšie vymaňovať spod „nadvlády“ kráľovnej zimy a každoročne sa
v tomto období v prírode vytvárajú priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečens tv o v z nik u pož i arov. Že toto
nebezpečenstvo je reálne, svedčia štatistiky požiarovosti, ako aj nedávne veľké lesné požiare na území Slovenskej
republiky.
Dlhodobo najčastejšími príčinami
vzniku požiarov v tomto období sú spaľovanie lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne
vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní
ohňa v prírode.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom dôrazne upozorňuje na zákaz vypaľovania
trávy, čo každoročne spôsobuje značné
škody a dokonca smrteľné zranenia občanov.
Z tohto hľadiska upozorňujeme občanov fyzické osoby na to, že podľa § 14
ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c)
zákona č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov,
že fyzické osoby nesmú fajčiť a používať
otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť jeho
rozšíreniu.
V prípade zistenia porušenia citovaných ustanovení zákona o ochrane pred
požiarmi bude Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Žiari
nad Hronom postupovať voči občanom
fyzickým osobám podľa § 61 ods. 4 zákona

Pranostiky na apríl
· Aprílové pranostiky
· Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.
· Na Vojtecha (bude) pekná potecha.
· Na svätého Vojtecha v každom dolku pol mecha.
· Hrmenie pred Jurajom bolo predzvesťou nepriaznivého roka.
· Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure
bude mráz.
· Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.
· Ak kravám „zahrmelo“ v stajni, teda ak neboli ešte
na paši, budú slabo dojiť.
· Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
· Na Ďura tráva zo zeme beží.
· Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.
· Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom
rady mlčia.
· Na svätého Marka napijem sa z jarka.
· Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie
lekváre.
· Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká (noc).
· Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
· Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
· Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku len trošíčku a na Jána v bruchu jama.
· Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
· Apríl v daždi, máj v kvete.
· Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.
· Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička
i perinka.

o ochrane pred požiarmi a ukladať pokutu do výšky 331 €.
Preto žiadame Vás, občania a turisti,
správajte sa v lese maximálne opatrne,
lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je
odhodená neuhasená cigareta alebo
zápalka sú časťou príčinou vzniku
požiaru. Správajte sa v lese tak, aby vaša návšteva v ňom nebola posledná. Lesy aj keď oddychujú neprestávajú si plniť
svoje funkcie, veď ako hovoríme sú
našimi pľúcami, rezervoármi pitnej vody
a bez nadsázky môžeme povedať, že sú
filtrom množstva negatívnych vplyvov
industriálnej spoločnosti. Chrániť lesy
neprislúcha len nám, lesníkom, ale všetkým,
pretože všetci nachádzame v lese pokoj,
balzam na vypäté nervy z dennodenných stresových situácií.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného
obdobia a príjemný pobyt v prírode.
pplk. Ing. Slavomír Búci
vedúci OPP OR HaZZ ZH

Pamätné dni v apríli
1.4.(do 30.4.) Mesiac lesov (oslavuje sa od 1952)
1.4.Medzinárodný deň vtáctva
2.4.Medzinárodný deň detskej knihy
2.4.Európsky deň akcií za práva migrantov
4.4.Medzinárodný deň bez násilia
7.4.Deň narcisov boja proti rakovine
7.4.Svetový deň zdravia
8.4.Medzinárodný deň Rómov
12.4.Svetový deň letectva a kozmonautiky
13.4.Medzinárodný deň boja proti hluku
13.4.Deň nespravodlivo stíhaných
17.4.Svetový deň hemofílie
18.4.Svetový deň kultúrneho dedičstva
Medzinárodný deň pamiatok a sídiel
22.4.Deň Zeme
23.4.Svetový deň knihy a autorských práv
24.4.Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov,
Lukostrelcov a skautov
25.4.Deň spomienky na holokaust (Jom haŠoa)
26.4.Medzinárodný deň vodiacich psov
26.4.Deň sekretárok
27.4.Svetový deň grafiky
29.4.Svetový veterinárny deň
29.4.Deň stromov Zasaď strom
30.4.Deň pracoviska

STRANA 11

Lutilský prameň

ŠPORT
Detaily klubu OŠK Lutila
V. liga dospelí - skupina C
Štatistika
Zápasy:
13
Body:
21
Skóre:
17 : 20

7 výhier
0 remíz
6 prehier

4 doma
0 doma
2 doma

3 vonku
0 vonku
4 vonku

12 doma

9 vonku

0 trestných

doma 9 : 8

vonku 8 : 12

Ne 09.08.2009 16:30, ihrisko Jakub
Radvaň-Lutila 1:3
2. kolo

Ne 16.08.2009 16:00
Lutila-Hrochoť 2:1
3. kolo

Ne 23.08.2009 16:00
Sásová-Lutila 4:0
4. kolo

Ne 30.08.2009 16:00
Lutila - Čierny Balog 2:1
5. kolo

So 05.09.2009 19:00
Šalková-Lutila 2:0
6. kolo

Ne 13.09.2009 15:30
Lutila-Selce 1:0
7. kolo

Ne 20.09.2009 15:00
Lovča-Lutila 0:1
8. kolo

Ne 27.09.2009 15:00
Lutila - Pliešovce 1:3
9. kolo

Ne 04.10.2009 14:30
Žarnovica - Lutila 2:1
10. kolo

Ne 11.10.2009 14:30
Kováčová-Lutila 3:2
11. kolo

Ne 18.10.2009 14:00
Lutila - Kremnica 3:0
12. kolo

Ne 25.10.2009 14:00
Priechod-Lutila 0:1
13. kolo

Ne 01.11.2009 13:30
Lutila - Badín 0:3

14. kolo
Ne 28.03.2010 15:00
Lutila - Radvaò -

Už sa nám zaèala futbalová sezóna. Naši
seniori odohrali 8 prípravných zápasov väèšinou na umelej tráve v Žiari nad Hronom. V zimnom
období mali aj s dorastencami raz do týždòa
k dispozícii telocvièòu na Gymnáziu v Žiari
nad Hronom. Keï im dovolil èas tak trénovali
aj vonku.
Ani výbor OŠK v zimnom
období neoddychoval. Hľadali
sa posily a podarilo sa získať
3 nových hráčov a to Jozefa
Rozenberga z Dolnej Ždane,
Vladimíra Laurova zo Žarnovice a Jaroslava Rendeka
z Handlovej. Podarilo sa tiež
predĺžiť hosťovanie brankárovi Michalovi Chromíkovi.
Dorastenci sa tiež pripravovali
na súťaž a v príprave odohrali
niekoľko zápasov. Teší nás,

že sa nám ukazujú niektorí
dorastenci ako budúce posily
a b ud em e s n im rát ať
do A mužstva.
Výbor OŠK praje hráčom čo
najmenej zranení, radosť
z futbalu, aby dosahovali čo
najlepšie výsledky. Fanúšikom prajeme, aby na našom
štadióne videli len kvalitný futbal a čo najlepšie výsledky
v prospech OŠK Lutila.
Eva Hromádková

15. kolo

Ne 04.04.2010 15:30
Hrochoť - Lutila 16. kolo

Ne 11.04.2010 15:30
Lutila - Sásová 17. kolo

Ne 18.04.2010 16:00
Čierny Balog - Lutila 18. kolo

Ne 25.04.2010 16:00
Lutila - Šalková -

Buïme fit urobme nieèo pre svoje zdravie!

No nielen futbalom žije Lutila. V kultúrnom dome 2 x do
týždňa trénujú nadšenci stolného tenisu a to v pondelok a
stredu. Kto by mal záujem o tento šport, môže sa prihlásiť u
p. Metoda Búgela mobil č. 0910 256 287. Každý je vítaný.
Od polovice februára naše ženy cvičia v kultúrnom dome,
pri hudbe s kvalifikovanou odborníčkou. Je to veľmi príjemné,
nenáročné cvičenie, ktoré posilní nielen fyzicky, ale aj duševne.
Eva Hromádková

19. kolo

Ne 02.05.2010 16:30
Selce - Lutila -

Výsledky v prípravných zápasoch A mužstvo

20. kolo

Ne 09.05.2010 16:30
Lutila - Lovča 21. kolo

Ne 16.05.2010 17:00
Pliešovce - Lutila 22. kolo

Ne 23.05.2010 17:00
Lutila - Žarnovica 23. k oloNe 30.05.2010
17:00
Lutila - Kováčová 24. kolo

Ne 06.06.2010 17:00
Kremnica - Lutila 25. kolo

Ne 13.06.2010 17:00
Lutila - Priechod 26. kolo

Ne 20.06.2010 17:00
Badín - Lutila -

V. Golha
Lutila : D.Trnávka
2:0
V. Golha, V. Laurov
Lutila : Ráztoèno
1:1
V. Golha
Lutila : Hodruša-Hámre 5 : 0
V. Golha, V. Laurov, R. Kanina,
R. Majer 2

Lutila : Handlová
4:7
R.Majer 2, Tomáš Miertuš,
P. Hanus
Lutila : Vyhne
3:2
Laurov 2, Rozenberg
Lutila : Lovèica-Trubín
4:3
L. Sklenka 3, V. Laurov
Lutila : Hliník nad Hronom 2 : 2

R. Majer, L. Sklenka
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Štatistické zisovanie
Po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika
prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach
domácností (EU SILC) v rámci európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia.
Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúc e
z isťov ania,
uskutočnené v domácnost ia ch ( E U S IL C 2005 až

2009). Cieľom tohto projektu
je vytvoriť spoločný rámec na
systematickú tvorbu štatistík
krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností.
Jeho realizáciou sa získava
harmonizovaný zdroj údajov o
príjmoch, úrovni a štruktúre
chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie,
čo umožňuje nielen medziná-

rodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie,
ale i analyzovanie životnej
úrovne domácností na Slovensku.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2010 vybraných viac ako 300 obcí, medzi
nimi aj Vaša obec. Do zisťovania
je zaradených takmer 6000
domácností.
Zisťovanie sa uskutoční
od 1. apríla do 30. apríla 2010.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi
pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.
Všetky informácie a názory,
ktoré tomuto pracovníkovi
v rámci tohto zisťovania domácností občania poskytnú,
budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
Štatistický úrad SR,
pracovisko v B. Bystrici

Demografia

Jubilanti v mesiaci január až marec
50-roèní
Alena Svetlíková
Ján Žòava
Veronika Nárožná
Jozef Hric
Eva Majerová
Daniela Nociarová
Vlasta Kolláriková
Jarmila Sklenková
60-roèní
Katarína Brestovanská
Miroslav Mazúr
Mária Malá, Mgr.
Miloš Veber, MUDr.
65-roèní
Viera Zimermanová
Žofia Olajcová
70-roèní
Margita Brezianska
Jozef Fajèík
Štefan Velký

Nad-85 rokov
Ladislav Bartošík, Ing. 86 r.
Štefan Pružina
86 r.
Ján Roób
86 r.
Alžbeta Holosová 87 r.
Matilda Minková 87 r.
Anna Janèíková 87 r.
Ján Kösegi
88 r.
Rozália Brezianska 90 r.

Opustili nás
Mária Štompfová vo veku
71 rokov
Anna Kunkelová vo veku
64 rokov
Jozef Schmidt vo veku
56 rokov
Pavol Majer vo veku
50 rokov
Mária Golhová vo veku
79 rokov
Margita Reèlová vo veku
69 rokov

75-roèná
Mária Pružinová

Vyjadrujeme úprimnú
sústras

80-roèní
Margita Èelková
Anton Lacika
Ignác Ihring
Július Urblík

Narodili sa
Adam Piatrik 17.2.2010
Matúš Bahno 7.3.2010
Ruth Pittnerová 9.3.2010

85-roèní
Rozália Imrišová

Vítame nových obèanov
a prajeme mu ve¾a zdravia
a šastia

Stav obyvateľov k 31.12.2009
Trvalý pobyt dospelí
Trvalý pobyt deti
Trvalý pobyt cudzinci
V obci celkom
V roku 2009 sa do obce:
Prisťahovalo
Odsťahovalo
Zomrelo
Narodilo sa

Spolu
1129
170
3
1302

Mužov
538
85
2
625

Žien
591
85
1
677

29 osôb
31 osôb
18 osôb
9 detí

Členka redakčnej rady našich novín

Mgr. Mária Malá
sa dožila krásneho životného jubilea. Prajeme jej
do ďalších rokov hlavne zdravie, tvorivého elánu,
aby ešte dlho prispievala do Lutilského prameňa
svojimi milými básničkami,
poviedkami, či rozhovormi s občanmi.
Predám ryolit - stavebný kameň z hlinického lomu, množstvo
za Tatru ( 0908 602 789 Lutila, ul. Moyzesa 67, Rosenberg
Zdenko

m Naši najmenší ako kozliatka z rozprávky.
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