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Čas, ktorý tvorí medzníky, ktorý je
nepolapiteľný. Je spravodlivý a nedá
sa oklamať. Čas má mnoho zastavení
a jedným z nich je koniec každého roka. Čas pozrieť sa dozadu, zhodnotiť
výsledky a prijať nové predsavzatia.
Ak sme boli úspešní, budeme hľadať
ďalšie rezervy. Ak sa nám nedarilo, budeme musieť niečo zmeniť. Rozhodujúcu úlohu pritom majú naše postoje a
spôsoby konania.

Predpoklady k úspechom nám udáva náš životný potenciál. Sami si ho
tvoríme. Je vyjadrený v prvom rade
kvalitou zdravia, schopností, vzdelania a vytrvalosti ísť za zvoleným cieľom.
Žijeme v informačnej spoločnosti.
Rozvíjanie životného potenciálu sa pre
každého stalo nevyhnutným. Otvorená spoločnosť priniesla veľa nových
možností, ale veľmi stúpla aj náročnosť na schopnosť komunikácie v tom
najširšom zmysle. Náročnosť na znalosť cudzích jazykov stúpla rádove.
Zorientovať seba aj svoje deti je prvým
predpokladom úspešnosti. Celkom
nevyhnutné je zamerať týmto smerom
aspoň vlastné potomstvo. A nielen nasmerovať, ale aj do nich investovať a
všestranne ich podporovať. Návratnosť je v istote skvalitnenia ich života
v súlade s dnešným trendom celospoločenského vývoja.

ÈÍSLO 3

ROÈNÍK XI.

Svätý Mikuláš
história, legenda
a tradícia
Skutočná história, legenda a tradícia sa spája s Mikulášovou osobou do pestrého obrazu: Mikuláš,
svätec a priateľ detí, patrón zajatcov, ochranca dobrej svadby, biskup , mučeník, vyznávač a
pomocník v núdzi. A ešte by sme
mohli vymenovať niekoľko ďalších
vlastností, ktoré charakterizujú tohto obľúbeného svätca.
Úcta a tradícia: tradícia o Mikulášovi je veľmi výrazná. V predvečer
6. decembra navštevuje v sprievode
anjela a čerta deti a obdarováva ich
alebo ich karhá pre ich nepo-slušnosť. Pančuchy alebo čižmičky postave né pred d verami, alebo
za oknom sú ráno na deň sv. Mikuláša naplnené sladkosťami.
Na východe je Mikuláš po P. Márii
najuctievanejšia svätá postava.
Znázorňovanie (a legendy): Mikuláš je znázorňovaný skoro vždy
ako starší biskup s krátkou až dlhou
bradou. Mikuláš máva pri sebe najčastejšie tri zlaté gule na knihe.
Toto znázornenie sa vzťahuje
na legendu: jeden šľachtic poslal
svoje tri dcéry do verejného domu,
aby si zarobili na veno. Mikuláš vhodil cez okno v noci trom mladým ženám tri zlaté gule, aby sa mohli
vydať.
Zvyk obdarovávať iných sladkosťami na sviatok sv. Mikuláša má veľký význam: „Nehľaď len na seba, ale
aj na tých, ktorí trpia vo svojom horkom živote. Možno v tebe sv. Mikuláš prebudí fantáziu, vďaka ktorej objavíš, ako môžeš osladiť
ich život.“

Aj v našej obci, ako každý rok, tak aj tento privítame sv. Mikuláša. Pozývame všetky deti
s rodičmi 5. decembra o 16. hodine do kultúrneho domu. Určite tam príde aj Mikuláš aby ich
mohol obdarovať sladkými darčekmi.

Ako využívať túto nezameniteľnú
hodnotu, to má každý vo svojich rukách.
Treba len správne určiť priority. Zaželajme si, nech sa nám ich podarí správne
zvoliť aj v tomto medzníku času - pri
bilancovaní roka 2008.
Štefan Pomothy

Aj v našej obci, ako každý rok tak aj tento, privítame sv. Mikuláša. Pozývame všetky deti s rodièmi
5. decembra o 16. hodine do kultúrneho domu. Urèite tam príde aj Mikuláš aby ich mohol obdarova
sladkými darèekmi.
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STRANA 2
p. Dušana Hrèku, poslanca
OZ, za èlena komisie finanènej, správy obecného majetku
a podnikate¾skej èinnosti.

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
dòa 16. októbra na svojom 12. riadnom zasadaní
Uznesením èíslo 108/
2008
konštatovali, že sa uznesenia
OZ plnia
Uznesením èíslo 109/
2008
zobrali na vedomie
rozpoèet na realizáciu chodníka popri dopravnej komunikácii III triedy na Štefánikovej
ulici od križovatky na Novú ulicu po dom pani Èelkovej.
Uznesením èíslo 110/
2008
odporuèili
realizáciu chodníka prejedna
na zasadaní OZ pri schva¾ovaní rozpoètu na rok 2009.
Uznesením èíslo 111/
2008
zrušili
VZN obce Lutila è. 6/ 2007
o chov e a dr žan í zvi erat
schválené uznesením è. 49/
2007 z 28.8.2007, ktoré nadobudlo úèinnos dòom 1.9.2007
Uznesením èíslo 112/
2008
schválili
P. Miriam Grznárovej predaj
ob ec né ho po ze m ku èa s
z parc. C-KN è. 944/ 286 diel
1, ktorý vytvára C-KN parc. è.
944/ 369, ostat. pl., o výmere
212 m2, a èas z parc. E-KN è.
1192/ 1 diel 2, ktorý vytvára CKN parc. è. 948/ 18, ostat. pl.,
o výmere 276 m2, diel 3, ktorý
vytvára C-KN parc. è. 948/ 17,
o výmere 45 m2 a diel 4, ktorý
vytvára C-KN parc. è. 948/ 20,
ostat. pl., o výmere 31 m2,
v cene, pod¾a schváleného
c e n n í k a , 1 3 0 S k / m 2, t . j .
v celkovej cene 73 320 Sk.

Uznesením èíslo 113/
2008
schválili
p . Jo ze f ov i Ta f er ner ovi
a manželke predaj obecného
pozemku èas z KN-E parc.
è. 1188, diel 1, ktorý vytvára
parc. C-KN è. 838/ 2, ostat.
plocha o výmere 37 m2 v cene
50 Sk/ m2, t.j. v celkovej cene
1 850 Sk.
Uznesením èíslo 114/
2008
schválili
p . Jo z ef o vi P ov až anovi
a manželke predaj obecného
pozemku C-KN parc. è. 944/

Uznesením èíslo 117/
2008

368, ostat. pl., o výmere 134
m2, z KN-C parc. è. 944/ 117,
zastav. pl., o výmere 345 m2 v
cene 79 m2, t.j. v celkovej cene
10 586 Sk.
Uznesením èíslo 115/
2008
schválili
„Regulat ívy pr iest orového
usporiadania a funkèného využívania pozemkov a stavieb v
èasti obce “Nová Lutila".
Uznesením èíslo 116/
2008
schválili

Euro sa na Slovensku zavedie 1.1.2009.
Všetky hodnoty teraz uvedené v korunách sa
na eurá prepočítajú presne konverzným kurzom 1 euro = 30,126 korún. Už teraz môžeme vidieť informačné ceny aj v eurách vo
všetkých obchodoch a na ďalších miestach.
Po 1.1.2009 budeme môcť až do 16.1.2009
platiť okrem eur aj korunovými bankovkami
a mincami.
Obchody však
budú vydávať
iba v eurách.
Pokiaľ neminieme slovenské koruny v
obchodoch,
bude ich možné bezplatne
vy me n i ť
v
bankách. Banky budú mince vymieňať pol roka a bankovky rok po zavedení eura. Národná banka Slovenska bude mince vymieňať
ešte 5 rokov a bankovky neobmedzene. Pre
uľahčenie prechodu na euro odporúčame
všetkým občanom:
1. Uložte si svoje úspory do banky ešte pred
zavedením eura. Koruny na účte alebo vkladnej knižke vám banka sama automaticky
zmení na eurá, bez akýchkoľvek poplatkov,
bez žiadostí z vašej strany. Slovenské koruny
na vašom účte prepočíta banka na eurá pres-

schválili
i n ve nt a r i za ènú
ko mi si u
na vykonanie inventarizácie
v roku 2008 v zložení pp. Mária
Hronská, Ing. Eva Louèièanová, Ing. Pavol Èierny, Ján Imriš.
Uznesením èíslo 118/
2008
schválili
zloženie „Eurotímu“:
Ján Pružina - starosta obce
Poslanci OZ: JUDr. Viktor Šurka
a Ing. Eva Louèièanová
Pracovníèka OcÚ: Darina
Müllerová a Eva Puskeilerová.

ne podľa oficiálne stanoveného konverzného
kurzu. Banka si nemôže určiť žiaden iný kurz.
Ponuky od neznámych osôb na výmenu „výhodnejším“ kurzom sú podozrivé, nakoľko sa
s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí.
2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb vydávajúcich sa za predstav it eľ ov bán k, sam ospráv, al ebo i ných
inštitúcií, ktorí
vás môžu navštíviť u vás doma.
Ni k ne m á
právo žiadať od
vás informácie
o t om , ko ľk o
máte doma peňazí, aké sú séri o vé
čísla
vašich bankoviek, alebo ako a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte teraz na účet, je najlepšie vymeniť za
eurá vo vašej banke po zavedení eura.
3. Banka od vás nebude požadovať kvôli
prechodu na euro žiadne informácie. Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu na
euro informácie o prístupe k Vášmu účtu, ako
napr. číslo účtu, heslá, alebo PIN kód!
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OSOBNOSTI
Pán farár, nedávno ste oslávili 10. výroèie
kòazskej vysviacky, vieme, že ste aj po¾nohospodársky inžinier, v ktorých mestách
ste prežili svoje študentské roky?
Vysokú poľnohospodársku školu som vyštudoval v Nitre a teológiu som začal študovať v Slovenskej Ľupči na hrade a potom
sme sa všetci seminaristi premiestnili
do novopostaveného seminára v Badíne pri Banskej Bystrici.
Po ukončení VPŠ v Nitre som pracoval na ŠM Kremnica PPD Jastrabá
ako technický pracovník. Toto obdobie mi pre život dalo veľa, lebo som
spoznal život obyčajných ľudí s ich
starosťami i radosťami. Bol som aj na
základnej vojenskej službe v Hraniciach na Morave a v Rokycanoch
pri Plzni ako absolvent vysokej školy.

Pomazanie chorých, ktoré pomáha
zvládať ťažké onemocnenia a dáva
chorým potrebné milosti.
kých Uherciach pri Partizánskom. Tu som
pôsobil päť rokov.
1.7.2004 som bol preložený do farnosti Lutila najskôr ako administrátor a v októbri 2004
ma dôstojný pán dekan Miroslav Hlaváčik

Vieme, že pochádzate z Jastrabej.
Aké spomienky máte na svoju rodnú
dedinu?
Dedinka leží v krásnom Kremnicko m po h or í a m o j e s p o m ie nk y
na detstvo v nej sú veľmi pekné. Viažu sa na dôstojného pána farára Sámela, ktorý u nás v Jastrabej pôsobil
26 rokov. Jeho príkladný život ma inšpiroval k tomu, že som sa stal tiež kňazom,
ako bol aj on.

Kde ste boli vysvätený za kòaza?
Kňazskú vysviacku som prijal z rúk otca
biskupa Rudolfa Baláža v katedrále Františka X a v e r s k é h o v B a n s k e j B y s tr ic i
21. 6. 1998.

V ktorých farnostiach ste pôsobili?
Ako diakon som 8. 12. 1997 nastúpil
do farského kostola v Prievidzi, dostal som
dekrét na miesto kaplána tiež do tejto istej
farnosti a pôsobil som tu celý rok. Potom
som sa stal administrátorom farnosti vo Veľ-

Čo sa týka spolupracovníkov a pomocníkov vo farnosti, až som prekvapený ako dobre zvládame všetky problémy, ktoré sa
vyskytnú. Nedá sa vymenovať všetko, ale
aspoň to najdôležitejšie: pani kostolníčka, ktorá si vzorne plní svoje povinnosti - a je ich neúrekom - lektorky, ktoré denne musia byť prítomné
na sv. omšiach, aby čítali Božie slovo, chlapi, ktorí sú ochotní kedykoľvek pomôcť, či už s elektrinou alebo
s čímkoľvek, pán organista, ktorého
hudba už veľa rokov znie v našom
chráme, študent Peťo Kosegy, ktorý
mi je pri každej slávnosti a sviatku
oporou a ďalší.

Ktorý z kresanských sviatkov máte
najradšej?

uviedol do úradu farára v Lutile, kde pôsobím
doteraz.

Vaše aktivity sú rozmanité, máte v našej
obci dobrých spolupracovníkov a pomocníkov?
Okrem základných povinností kňaza vyučujem náboženstvo, pripravujem birmovanc o v n a p r ija t ie s v ia to s ti , p ra v id e ln e
navštevujem chorých a nevládnych. Táto
návšteva je spojená s vyslúžením sviatosti
pokánia, čiže so spoveďou a so sv. prijímaním. Tiež pripravujem najkrajšiu slávnosť
pre deti Prvé sväté prijímanie. Jedenkrát ročne vysluhujem pre nevládnych.

Našu farskú kroniku od roku 1919 veľmi precízne a dôsledne
viedol dôstojný pán dekan Ladislav Stiffel, farár v našej obci,
ktorý nastúpil po dôstojnom pánovi farárovi Jánovi Kršákovi.
Kroniku začína týmito slovami:
Sme po svetovom otrase. Hrozná vojna, ktorá zúrila v rokoch
1914-1918, sa konečne skončila. Na území bývalej monarchie
Rakúsko-Uhorskej utvorili sa nové štáty, medzi nimi aj ČeskoSlovenská republika.

Každý sviatok má svoje osobitné
čaro, ale ja osobne mám najradšej
mariánske sviatky, prekrásne mariánske melódie a nádherné slovenské piesne k úcte Božej matky Márie.
Prameníto ešte v detstve, keď som
chodieval s nebohou mamičkou na púte na
Staré Hory. Po duchovnej stránke ma tieto
sviatky najviac oslovujú.

Èo by ste si Vy priali do ïalších rokov
kòazského povolania?
Prial by som si, aby som vedel múdro a citlivo viesť svojich farníkov k Bohu.

Vaši farníci Vám prajú ve¾a Božích milostí,
požehnania, pracovných úspechov, zdravie,
šastie, aby ste sa dobre cítili v našej farnosti.
Rozprávala sa Mgr. Mária Malá

Dp. Ladislav Stiffel v úvode píše o svojom predchodcovi
Jánovi Kršákovi, ktorý ako farár pôsobil v našej obci od roku
1891 až do roku 1919. V kronike sa uvádza, že Ján Kršák bol
všeobecne uctievaný, obľúbený a pôsobil tu 28 rokov.
Pomáhal prekladať rôzne cirkevné diela z iných rečí, najmä
z latinčiny a maďarčiny, bol literárne činný.
Možno niektorí naši najstarší občania si budú týchto duchovných otcov Jána Kršáka a Ladislava Stiffela ešte pamätať.
Z kroniky vybrala Mgr. Mária Malá
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Dòa 17. až 19. októbra sa v Kultúrnom dome v Lutile uskutoènila výstava ovocia, zeleniny a ruèných prác

Výstava ovocia, zeleniny a ruèných prác
Jablko bolo kedysi svárom už
v raji, keď bolo príčinou vyhnania Evy a Adama. Dnes sa na
neho už ale nemusíme pozerať
krivým okom a staré príslovie
„jedno jablko denne a lekári sa
od vás držia ďaleko“, má určite
niečo do seba.
Jablká majú vysoký obsah
vody, vitamínov, minerálnych a
stopových látok. Hoci neobsahujú takmer žiadne bielkoviny
a sodík, majú veľa vlákniny,
draslíku a z vitamínov predovšetkým „céčko“.

Okresný výbor záhradkárskeho zväzu Žiar nad Hronom aj z
týchto dôvodov, aby vzdal hold
jablku, organizuje každoročne
výstavu jabĺk vypestovaných v
okolitých záhradkárskych osadách a tiež priamo v obci Lutila.
Vystavovali pestovatelia záhradkárskych osád pri Lutilskom potoku, pri Bartošovej
Lehôtke, Dérerovom mlyne a
občania našej obce.
Tohto roku bola veľmi bohatá a pekná úroda všetkého ovocia a z e le n in y a t a k s a

lia zase nadpriemernou čiernou
reďkovkou, rôznou fazuľou,
mrkvou, či paradajkami, alebo
ozrutnými tekvicami. Z ovocia
mohli návštevníci vidieť ešte dule, hrušky, hrozno, vlašské orechy veľkej odrody.
Členky Občianskeho združenia Lutilienka doplnili výstavu
dekoráciou ladenou v ľudovom
tóne.
Vystavený bol lutilský kroj,
staré hrable, drevené vidly, vozík plný úrody, starý vyrezávaný
stôl so stoličkami a iné.

Výstavu obohatili aj deti Základnej školy s materskou školo u L u ti la , k to r é n a tro c h
pa n el oc h uk áz ali svo ju šikovnosť a zručnosť. Rôznymi
vys trihovánkami a maľbami
ukázali, ako oni vnímajú ovocie
či zeleninu.
V prvý deň výstavy predseda
OV ZZ p. Ing. Ondrej Turčan
a tajomník p. Zoro Krumlovský
odovzdali diplomy a ceny víťazom.
Na prvom mieste sa umiestnila
odroda Gala, pestovateľ Emília
Kösegiová Lutila, druhé miesto

A čo je dôležité, neobsahujú
žiadne tuky a majú len veľmi
málo sacharidov. Dokážu znížiť
hladinu cholesterolu a cukru v
krvi, čím veľmi pozitívne vplývajú na prečisťovanie organizmu.
Sú dokonca vhodné aj pri redukcii hmotnosti a účinkujú tiež pri
bole stiach hlavy, hnačkách
a zápchach.

pestovatelia mali čím pochváliť.
Keď sa v piatok 17. októbra
rozsvietila veľká sála, tri rady jabĺčok sa len tak usmievali, a tá
príjemná vôňa! Aj pestovatelia
zeleniny sa chválili. Vystavovaná čerstvá paprika bola ukážková. Pestovatelia Černákovci sa
pochválili exotickou zeleninou
indickou uhorkou, iní pestovate-

Výstavu doplnili tiež rôznymi
výšivkami od našich ženičiek,
štrikovanými svetrami, maľovanými obrazmi a keramikou od
mladých umelkýň Kováčikových. Veľmi pekné boli paličkované čipky od pani Bičárovej.
Každý, kto výstavu navštívil, videl veľa pekných a zaujímavých
vecí.

získala odroda Spencer pestovateľ Jozef Kutiš ZO SZZ B. Lehôtka, tretie miesto získala
odroda Jonathan, pestovateľ
Vladimír Hríň ZO SZZ B. Lehôtka.
Pán Jozef Jančok sa umiestnil
na štvrtom mieste s odrodou
Starkinson a piate miesto získal p.
Štefan Baranec s odrodou Raneta
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Ružová. Ohodnotení boli aj pestovatelia zeleniny pp. Milan Ľupták, Pavlína Juhásová
a Štefan Veľký.
V piatok, v rámci výstavy, sa uskutočnil
„Deň tekvíc“. Podvečer sa rozsvietilo niekoľko vyrezaných tekvíc pri kultúrnom do-
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me. Najväčšiu radosť z nich mali deti. Lutilienky napražili tradične vynikajúce šišky a k
tomu bol dobrý teplý čaj.
„V tohtoročnom druhom ročníku sa zúčastnilo viac vystavovateľov z obce Lutila a
to nielen v kategórii ovocie a zelenina, ale

bohatšia bola účasť aj v záujmovej a umeleckej činnosti.“ Takto ohodnotili výstavu
funkcionári Okresného výboru SZZ.
Ďalej uviedli, že výstava splnila svoj cieľ,
čo je vyjadrené aj zápismi v knihe návštev.
Eva Hromádková

m 26. októbra sa v kultúrnom dome zišli naši starkí pre ktorých deti Základnej školy s materskou školou v Lutile pripravili ve¾mi pekný

program. V úvode sa prítomným prihovoril zástupca starostu obce p. JUDr. Viktor Šurka
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Náš spevácky zbor Magnificat sa 8. november 2008 zúčastnil festivalu speváckych zborov pod názvom „Chrámová pieseň“, ktoré sa konalo v rímsko-katolíckom
kostole sv. Alžbety vo Zvolene.
Organizátormi tohto podujatia boli:
Banskobystrický samosprávny kraj
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Národné osvetové centrum Bratislava
Mesto Zvolen
Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava
Cyrilometodská spoločnosť Bratislava
Rímsko-katolícky farský úrad vo Zvolene

II. Gorazdove dni

chrámovej piesne a sakrálnej
výtvarnej tvorby

Poslaním tohto podujatia bolo zvyšovať umeleckú,
interpretačnú úroveň chrámových speváckych zborov,
vytvárať priestor pre vzájomné stretnutia speváckych
zborov, odborne usmerniť ich ďalší umelecký rast,
motivovať k ďalšej ušľachtilej práci.
Poslaním podujatia v širšom zábere bolo uctiť si osobnosť sv. Gorazda, prispieť k šíreniu poznania života a
diela prvého po mene známeho slovenského vzdelanca,
literáta, prekladateľa, pedagóga, diplomata a kňaza európskeho významu.
Uvedeného podujatia sa zúčastnilo päť zborov. Okrem
nášho zboru to Magnificat, spevácky zbor Campana z
Brezničky, spevácky zbor učiteľov z Revúcej, Evanjelického gymnázia v Tisovci a Chrysostomos z Vranova nad
Topľou.

Jubilanti
v mesiaci september až december
50 roèní
Jan Paálová
Helena Žòavová

60 roèní
Vladimír Trabalík
Lýdia Pružinová
Helena Velká

65 roèní
Ondrej Janek
Milan Novák, Ing. CSc
Anna Puskeilerová

70 roèní
Alojz Urblík
Július Ondrík
Paulína Lisáèková

75 roèní
Štefan Lisáèek
Anna Kosorinská

80 roèní
Katarína Bahnová
O¾ga Èernáková

nad 85 rokov
Mária Èierna 97 r.
Terézia Beòová 89 r.

Opustili nás
Anna Raffayová
vo veku 68 rokov
Alexander Štompf
vo veku 72 rokov
Vyjadrujeme úprimnú
sústras!

Narodili sa
Lucia Imrišová
20.9.2008
Nela Kocianová
26.9.2008
Jozef Štefanoviè
12.10.2008
Vítame nových obèanov
a prajeme im ve¾a
zdravia a šastia!

Čo čaká spevácky zbor Magnificat do konca roka?
Do konca roka 2008 zbor Magnificat bude mať ešte niekoľko vystúpení, a to 29. novembra sa zúčastnil regionálnej prehliadky speváckych zborov v Kremnici,
13. decembra v kostolíku na Kremnických Baniach bude
spievať na sv. omši, 14. decembra koncertuje v kostole
na Trnavej Hore, 27. decembra v kostole v Žiari nad Hronom
a pre našich občanov pripravujeme koncert 4. januára,
kde si chceme prizvať aj ďalších hostí, ktorých ešte naši
občania nepočuli.
Eva Hromádková
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