Lutilský prameò
18. december 2009
Svie nám, stromèek jagavý
Svieť nám, stromček jagavý,
už sme všetci zvedaví,
čí je ten darček a čo je v ňom,
cingi, lingi, cingi, lingi, bom.
Svieť nám, vločka veselá,
svet sa odel do biela,
bláznivé vrabce škriepia sa s ním,
čimčarara, čimčarara, čim.
Svieť nám, stromček bielučký,
chytíme sa za rúčky,
nech naším spevom znie celý dom,
fidli-tidli, fidli-tidli, bom

Zababušená básnièka
Keď ma mama zababuší,
nemám oči, nemám uši,
len čarovný zvonček v duši.
Na Štedrý deň počkám,
potom poviem očkám,
nech sa tešia vločkám.

Advent
Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška
tešíme sa na Ježiška.

ÈÍSLO 2

ROÈNÍK XII.

Starosta obce Lutila, pracovníci obecného úradu a redakcia Lutilského prameòa prajú obèanom hojného
Božského požehnania poèas Vianoèných sviatkov, pohodu v rodinnom kruhu a ve¾a zdravia a šastia v novom
roku 2010.
Advent (z latinského „adventus“ - príchod) znamená príchod Krista,
ktorý túžobne oèakávame. V prvom rade sa kresania pripravujú
na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chvália Boha, ktorý tak miloval
svet, že poslal svojho Syna.
Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave
našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Advent kresťanom pripomína, že Kristus príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby si pripomenuli historickú
udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa
potrebnejšie je pochopiť, že celý život musí byť adventom, bdelým
očakávaním nového konečného príchodu Krista.
Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne roráty
zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty
sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista
ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej
latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska:
„Rorate caeli Desuper ...“ („Rosu dajte nebesia zhora ...“).
Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým
svoj duchovný obsah. Vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom
živote a pripravuje na jeho slávny druhý príchod.
Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej
dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva.
Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň
prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo
z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu
a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Lutilský prameň

STRANA 2

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile

dňa 21.4.2009 na svojom mimoriadnom zasadaní

Uznesením èíslo 167/ 2009
zobrali na vedomie
predložený projekt „Revitalizácia
centra obce Lutila“

Uznesením èíslo 168/ 2009
zvolali
Verejné zhromaždenie na deň 24.
apríla 2009 o 19,00 hod. do Kultúrneho domu v Lutile.

Uznesením èíslo 169/ 2009
schválili
predaj obecného pozemku časť
z parc. KN-E č. 1186/ 1, diel 6, o výmere 5 m2, ostat. plocha, ktorý sa pričleňuje k KN-C parc. č. 20, zast.
plocha, p. Petrovi Janečkovi, Ing.
a manželke Daniele Janečkovej,
Ing., v cene podľa schváleného cenníka t.j. 1,30 €/ m2, v celkovej sume
6,50 €.
Podľa GP č. 366360259-282/ 2008

Uznesením èíslo 170/ 2009
schválili
predaj obecného pozemku, časť
z parc. KN-E č. 1186/ 1, diel 5,o výmere 5 m2, ostat. plocha, diel 27,
o výmere 3 m2, ostat. plocha, ktorý
sa pričleňuje k KN-C parc. č. 3, zast.
plocha, p. Jánovi Imrišovi, v cene
2
1,30 €/ m , v celkovej sume 10,40 €
Podľa GP č. 366360259-282/ 2008

Uznesením èíslo 171/ 2009
schválili
predaj obecného pozemku časť KNE parc. č. 1186/ 1, diel č. 10, ktorý
vytvára parcelu KN-C parc. č. 832/ 4,
o výmere 12 m2, zastav. pl. a diel 12,
o výmere 7 m 2, ktorý vytvára C-KN
parc. č. 834/ 2, zastav. pl., p. Vladimírovi Mokrošovi a manželke Marte,
v cene 1,30 €/ m2, v celkovej sume
24,70 €.
Podľa GP č. 366360259-282/ 2008

Uznesením èíslo 172/ 2009
schválili
zámenu pozemkov Obec Lutila s p.
Ervínom Neuschlom:
1.Na základe tejto zámeny účastník
Obec Lutila nadobúda do svojho
vlastníctva časť z KN-C parcely č 72/
2
2, diel 26, o výmere 4 m , ktorý sa
pričleňuje k KN-C parc. č. 833/ 1,
2
o výmere 263 m
2.Na základe tejto zámeny Ervín Neuschl nadobúda do svojho vlastníctva časť z KN-E parcely č. 1186/ 1,
diel 7, o výmere 4 m2, ostat. plocha,
ktorý sa pričleňuje k KN-C parcele č.
2
72/ 2, záhrada, o výmere 159 m ,
Situácia je riešená GP č. 36636029282/ 2009, z 20.10.2008

Uznesením èíslo 173/ 2009
schválili
zámennú zmluvu so spoluvlastníkmi
Ing. Pavlom Čiernym a Vladimírom
Čiernym každý v ˝ a Obcou Lutila:
1.Na základe tejto zámeny účastník
Obec Lutila nadobúda do svojho
vlastníctva, časť z KN-C parc.593/ 1,
diel 21, o výmere 14 m2, ktorý sa pri-

čleňuje k KN-C parc. č. 592, zastav.
plocha, o výmere 1283 m2.
2.Na základe tejto zámeny účastník
Ing. Pavol Čierny v ˝ a Vladimír Čierny v ˝ nadobúdajú do svojho spoluvlastníctva časť z KN-E parcely č.
2
1186/ 1, diel 7, o výmere 9 m , zastav. plocha, ktorý sa pričleňuje
k KN-C parcele č. 593/ 1, zastav. plocha, o výmere 768 m2, každý v ˝.
Situácia je riešená GP č. 3663602978/ 2009 zo dňa 12.05.2009

Uznesením èíslo 174/ 2009
schválili
Obci Lutila kúpu pozemku časť
z KN-E parc. č. 49/ 1, diel 1, o výmere 5 m2, zastav. Pl. a časť z KN-E
parc. č. 49/ 2, diel 2, o výmere 9 m2,
záhrada, ktoré diely sa pričleňujú
k parcele KN-C č. 592, zastav. Plocha v cene 1,30 €/ m2, v celkovej sume 18,20 € od p. Dariny Debnárovej.
Podľa GP č. 36636029-78/ 2009

Uznesením èíslo 175/ 2009
schválili
Obci Lutila kúpu pozemku KN-C
parc. č. 268/ 66, o výmere 28 m2, ostat. plocha, v cene 1,5 €/ m2, v celkovej sume 42,00 €, od p. MUDr.
Mariána Brestovanského a manželky.
Podľa GP č. 36636029-59/ 2009

zastav. pl., a diel 2, ktorý vytvára CKN parc. č. 897/ 2, o výmere 120 m2,
zast. pl..
Situácia je riešená GP č. 36636029282/ 2008 z 20.10.2008 a GP č.
36636029-34/ 09 z 30.3.2009

Uznesením èíslo 178/ 2009
schválili
zámenu pozemkov Obec Lutila s Poľnohospodárskym družstvom Žiar
nad Hronom:
1.Na základe tejto zámeny Obec Lutila nadobúda do svojho vlastníctva
časť pozemku z KN-E parc. č. 37/ 1,
diel 1, o výmere 119 m2, ttp, , ktorý
vytvára parc. KN-C 942/ 54, o výmere 119 m2, zast.pl., a časť pozemku
z KN-E parc. č. 1189/ 1,diel 7, o vý2
m ere 1015 m , ttp, ktorý vytvára parc. KN-C 1051/ 8, o výmere
1015 m2, zast. pl., zapísané na LV
1095
2.Na základe tejto zámeny Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hrono m
n ad ob úd a do s v oj h o
vlastníctva časť pozemku z KN-E
parc. č. 1206/ 1, diel 1, o výmere
1134 m2, ktorý vytvára C-KN parc. č.
896/ 33, o výmere 1134 m2, zast.pl.,
vlastníkom ktorej je Obec Lutila, zapísané na LV č. 829,
Situácia je riešená GP č. 36636029171/ 2009

Uznesením èíslo 176/ 2009

Uznesením èíslo 179/ 2009

schválili
zámenu pozemkov Obec Lutila s Poľnohospodárskym družstvom Žiar
nad Hronom:
1.Na základe tejto zámeny Obec Lutila nadobúda do svojho vlastníctva
časť pozemku z KN-E parc. č. 1189/
1, diel 6, ktorý vytvára KN-C parc. č.
266/ 5, o výmere 568 m2, zast. plocha a časť z pozemku KN-E parc. č.
1189/ 1, diel 7, o výmere 319 m2,
trv.tráv.porast, ktorý sa pričleňuje k
KN-C parc. č. 943/ 25, o výmere 329
m2, zastavaná plocha
2.Na základe tejto zámeny Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hrono m
n ad ob úd a do s v oj h o
vlastníctva podiel Ľ pozemku z KN-E
parc. č. 609, o výmere 3508, orná pôda, čo činí 877 m2.Podiel je zapísaný
na LV č. 1264.
Situácia je riešená GP č. 36636029256/ 2009 z 2.12.2008

schválili
uvoľnenie finančných prostriedkov
na kúpu drviča vetvovéhovo výške
2 200 € a mulčovača 1500 mm vo
výške 2 300 €, z rezervy rozpočtu
obce Lutila.

Uznesením èíslo 177/ 2009
schválili
zámenu pozemkov Obec Lutila s Poľnohospodárskym družstvom Žiar
nad Hronom:
3.Na základe tejto zámeny Obec Lutila nadobúda do svojho vlastníctva
časť pozemku z KN-E parc. č. 37/ 1
diel 1, o výmere 128 m2, trv.tráv.porast a diel 2, o výmere 684 m2,
trv.tráv.porast, ktoré diely spolu vytvárajú KN-C parc. č. 836/ 1, o výmere 1550 m2, zast. plocha.
4.Na základe tejto zámeny Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hrono m
n ad ob úd a do s v oj h o
vlastníctva časť pozemku z KN-E
parc. č. 1202/ 1, o výmere 11430, ostat. pl., diel 1, ktorý vytvára KN-C
parc. č. 896/ 29, o výmere 702 m2,

Dňa 2.6.2009 na svojom 16. riadnom zasadaní

Uznesením èíslo 180/ 2009
Zobrali na vedomie
1.Plnenie rozpočtu k 31. marcu
2009.
2.Správu hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu Obce Lutila za
rok 2008.
3.Správu nezávislého audítora.

Uznesením èíslo 181/ 2009
schválili
Výročnú správu záverečný účet za
rok 2008 Obce Lutila, tak ako bola
predložená.

Uznesením èíslo 182/ 2009
zrušili
uz n es en i e OZ č. 1 2/ 2 00 6
z 17.2.2006, ktorým bol schválený
predaj obecného pozemku diel 1, záhrada, o výmere 137 m2 a diel 11, za2
st. pl. o výmere 834 m z parc. C-KN
č. 1/ 2 a parc. C-KN 1/ 1 diel 7, o výmere 42 m2, diel 8, o výmere 9 m2,
diel 9, o výmere 8 m2 a diel 10 o výmere 26 m2, zast. pl., Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Lutila v cene 1, Sk.

Uznesením èíslo 183/ 2009
schválili
zámenu pozem kov Obec Lutila
s Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Lutila

5.Na základe tejto zámeny Obec Lutila nadobúda do svojho vlastníctva
časť pozemku z KN-E parc. č. 52 diel
2
3, o výmere 12 m , diel 4, o výmere
4 m2, diel 5, o výmere 19 m2a diel 6,
2
o výmere 1 m , ktoré diely sa pričleňujú k KN-C parc. č. 1/ 2, zast. plocha.
6.Na základe tejto zámeny Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lutila nadobúda do svojho vlastníctva časť
pozemku z KN-E parc. č. 1186/ 1,
o výmere 21326 m2, ostat. pl., diel 7,
o výmere 42 m2, diel 8, o výmere 9
m2, diel 9, o výmere 8 m2 a diel 10,
o výmere 26 m2, ktoré diely sa pričleňujú k C-KN parc. č. 1/ 1, o výmere
364 m2, zast. pl..
Situácia je riešená GP č. 36636029265/ 2005 z 18.1.2006

Uznesením èíslo 184/ 2009
schválili
Petrovi Knoppovi a manželke, Bottova 4, Lutila predaj obecného pozemku časť z KN-E parc. č. 1182/ 4,
ostatná plocha, diel 1, o výmere 55
m2, ostatná plocha a z KN-C parc. č.
2
862/ 1 diel 2, o výmere 68 m , ostatná plocha, ktoré diely spoluvytvárajú
KN-C parcelu č. 862/ 3, o výmere
123 m2, zastav. plocha, v cene 2,45
€/ m2, t.j. v celkovej cene 301,35 €.
Situácia je riešená GP č. 3663602983/ 2009.
V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 2. 6. 2010 uznesenie
stráca platnosť.

Uznesením èíslo 185/ 2009
schválili
Miroslavovi Zimanovi a manželke,
Na Rybníky 19A, Lutila predaj obecného pozemku, časť z KN-E parc. č.
2
346/ 1 diel 1, o výmere 112 m , trv.
tráv. porast a diel 2, o výmere 117
m2, trv. tráv. porast, ktoré diely vytvárajú KN-C parc. č. 346/ 26, o výmere
229 m2, ostatná plocha, a časť z KNE parc. č. 376/ 39, ostatná plocha,
diel 3, ktorý tvorí KN-C parc. č. 347/
7, o výmere 136 m2, ostatná plocha,
v cene 3,93 €/ m2, t.j. v celkovej cene
1 434,45 €.
S i t u á c i a j e r i e š e ná G P č.
177796580-27/ 2009.
V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 2. 6. 2010 uznesenie
stráca platnosť.

Uznesením èíslo 186/ 2009
schválili
Obci Lutila kúpu pozemku časť z KNE parc. č. 31/ 2, ostatná plocha, diel
1, o výmere 61 m2, ktorý tvorí KN-C
parc. č. 130/ 2, o výmere 61 m2, záhrada, v cene 1,78 €/ m2, t.j. v celkovej cene 108/ 58 €, ktorý je vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosť Lutila.

Uznesením èíslo 187/ 2009
schválili
Ing. Markovi Grzinčičovi, Podhorská
ul. č. 7, Lutila predaj obecného pozemku, časť KN-C parc. č. 267/ 17,
o výmere cca 13 m2. V cene podľa
schváleného cenníka po predložení
geometrického plánu.

Uznesením èíslo 188/ 2009
schválili
Petre Rusnákovej, Ul. J. Hollého
447/ 11, Žiar nad Hronom predaj
obecného pozemku v časti záhradkárskej osady Bôrinka, časť KN-E
parc. č. 1254/ 1, o výmere cca 130
m2
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Dòa 11.8.2009 na svojom
17. riadnom zasadaní

Uznesením èíslo 189/
2009
Skonštatovali, že
uznesenia OZ sa plnia

Uznesením èíslo 190/
2009
Zobrali na vedomie
1.plnenie rozpočtu k 30.6.2009 za
Obec Lutila a Základná školu
s materskou školou Lutila
2.správu hlavnej kontrolórky obce
o kontrole obce za I polrok 2009
3.plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Lutila na II. polrok
2009.
4.žiadosť majiteľov záhradiek
v záhradkárskej osade „Piesková
baňa“ o opravu miestnej komunikácie, resp. zníženie daní z nehnuteľnosti.
5.písomné stanovisko p. Ing. Petra
Imriša, D.Sc. k projektu „Revitalizácia centra obce Lutila“.
Uznesením číslo 191/ 2009
schválili
Petre Rusnákovej bytom J. Hollého 11/ 43, Žiar nad Hronom predaj
obecného pozemku, z KN-E parc.
č. 1254/ 1, trv.tráv. porast diel 2,
o výmere 161 m2, ktorý spolu
s dielom 1 vytvárajú KN-C parc. č.
2
940/ 17, o výmere 523 m , trv. tráv.
porast, v cene 2,81 €/ m2, t.j. v celkovej sume 452,41 €.
S i t uá c i a j e r i eš e ná G P č.
36636029-204/ 2009
V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená do 11.8. 2010 uznesenie stráca platnosť.

Uznesením èíslo 192/
2009
uložili
Obecnému úradu v Lutile
písomne osloviť priamych susedov p. Vladimíra Trabalíka (pp. Katarínu Boldišovú, Július Ondríka,
Vladimíra Haraburdu, Jozefa Bieleho) a vyžiadať si od nich písomné stanovisko.
Termín: do 20.8.2009
Zodpovedná: Eva Hromádková
Dňa 31.8.2009 na svojom mimoriadnom zasadaní

Uznesením èíslo 193/
2009
schválili
a)Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lutila tak
ako bol predložený.
b)vyčleniť 800, eur za zhotovenie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja z rezervy rozpočtu obce Lutila

Uznesením èíslo 194/
2009
schválili
a)pr e m i es t ne ni e IC M Lu ti l a
a Obecnej knižnice do priestorov
ZŠsMŠ Slobodné ul. č. 23
b)vyčlenenie 700, eur z rezervy
rozpočtu obce na úpravu priestorov ZŠsMŠ pre ICM Lutila a Obecnú knižnicu.

Uznesením èíslo 195/
2009
schválili
a)predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/ 01
ROP za účelom realizáciu projektu
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„Revitalizácia centra obce Lutila“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Lutila
a platným Programom hospodárskeho 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
33 000, eur a 69 900,73 eur s DPH
neoprávnených výdavkov projektu.
Dòa 22.10.2009. na svojom
18. riadnom zasadaní

Programové obdobie 2007-2013

Aj naša obec v roku 2009 podala žiadosti

Uznesením èíslo 196/
2009
Konštatovali, že
uznesenia OZ sa plnia

Uznesením èíslo 197/
2009
Zobrali na vedomie
1.plnenie rozpočtu Obce Lutila
a ZŠsMŠ k 30.9.2009 tak ako boli
predložené.
2.žiadosť skupiny mladých o prenájom priestorov po ICM.

Uznesením èíslo 198/
2009
schválili
úpravu rozpočtu Obce Lutila „Rozpočtové opatrenie č. 1“ tak
ako bolo predložená na OZ (tvorí
prílohu zápisu)

Uznesením èíslo 199/
2009
schválili
p. Eve Mokrošovej, Slobodné 9,
Lutila predaj obecného pozemku
C-KN parc. č. 418/ 6, o výmere
606 m2, zast. pl., v celkovej cene
2 627,82 €.

Uznesením èíslo 200/
2009
zamietli
žiadosť p. Vladimíra Trabalíka
o súhlas na prevádzkovanie skladových priestorov v garáži pre
montáž bezpečnostných dverí do
rodinných domov a bytových jednotiek.

Uznesením èíslo 201/
2009
zrušili
uz ne s e n i e č . 18/ 20 07
z 12.2.2007, ktorým bol schválený
p. Ľudovítovi Trubenovi s manželkou predaj obecného pozemku
parc. C-KN č. 944/ 67 s vecným
bremenom.

Uznesením èíslo 202/
2009
schválili
p. Ľudovítovi Trubenovi s manželkou predaj obecného pozemku
parc. C-KN č. 944/
67, zast. pl.
o výmere 84 m2 v celkovej cene
167,30 €. Situácia je riešená GP č.
41 0 5 1 84 0 -1 2 / 2 0 06 z o d ňa
4.12.2006.

Uznesením èíslo 203/
2009
schválili
Ing. Markovi Grzinčičovi, Podhorská ul. č. 7, Lutila predaj obecného
pozemku, KN-C parc. č. 267/ 51,
zast. plocha, o výmere 13 m2, ktorá je vytvorená z KN-C parc. č.
267/
17, zastav. pl. o výmere cca 71
m2, v cene podľa schváleného cenníka t.j. v celkovej cene 16,90 €.

1. Modernizácia verejného
osvetlenia
Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v obci
Lutila za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženie nákladov
na údržbu, modernizáciu a unifikáciu
svetelných telies, zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenie
svetelno-technických vlastností
osvetľovacej sústavy, prehľadná
evidencia prevádzky svetelných
b odov , z abe zpeč enie t rv alej
p r e v á d z k y VO s pozi tívnym
dopadom na životné prostredie.
Realizácia v roku 2010
Projekt predložený 9.2.2009
Celková výška oprávnených
n ák la dov re al iz áci e projek tu
je 250 000 €
2. Revitalizácia centra obce
Lutila realizačný projekt
Žiadosť o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy ROP4.1a-2009/ 01 bola schválená.
Projekt Revitalizácia centra obce
Lutila rieši v súčasnosti nevyhovujúci stav priestoru centra v obci
Lutila. Medzi verejnými budovami
(kultúrny dom, kostol, farský úrad)
s ú ne up ra ve né pl o ch y z nevhodnými komunikačnými uzlami,
ktoré vytvárajú fádnosť v danom
prostredí. Pešie a rozptylové plochy
sú nevýrazné, nedostačujúce,
rozkúskované a nespĺňajú spoločenské podmienky a neobohacujú
peší parter priestorov obce.
Navrhovaným riešením revitalizácie centra obce Lutila je zuš ľ a c h t en i e pr i e s t o r u c e nt r a
s prevahou kultúrnej, reprezentat í vnej s pol očensk o-zábavnej
a historickej funkcie.
Navrhnuté integrované súbory
vytvárajú štrukturálny celok a ponúkajú uspokojovanie nárokov
všetkých vekových kategórií obyvateľov pri kultúrnych akciách
v obci.
Projektové riešenie vytvára
predpoklady spájania plôch s objektmi a službami v strede obce.
Vybudovaním nového centrálneho verejného priestranstva
s drobnou architektúrou, dopravnými väzbami, oddychovými zónami, altánkom, fontánou, osvetlením,
zregulovaním miestneho potoka,

verejným WC, vhodnou výsadbou
zelene a tiež možnosťou pohybu
telesne postihnutých osôb, sa toto
stane bezpečným a príťažlivým
prostredím.
Projekt podaný 18.9.2009
Celkové náklady na realizáciu
projektu sú vo výške 728 942 €.
Neoprávnené náklady 68 942 €
(pôjdu z rozpočtu obce) a 5 % činí
33 000 €.
3. Za ve de ni e sep ará ci e
a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov (BRO)
v obci Lutila
Dňa 28.10.2009 bol odovzdaný
projekt na poskytnutie dotácie
z E nv ir onm e ntál ne ho fondu.
Celkový náklad projektu je vo výške
79 614,57 € z toho vlastné zdroje
sú vo výške 3 980,73 Eu€požadovaná čiastka z fondu je vo výške
75 633,84 €.
V prípade schválenia projektu
sú uvedené finančné prostriedky
plánované na kúpu traktora, vlečky, nakladača, štiepkovača, veľkoobjemových kompostérov 5 ks.
Finančné prostriedky na ďalšie
projekty obci poskytlo Ministerstvo
financií SR:

Rekonštrukcia verejného
rozhlasu
Ministerstvo financií SR poskytlo
našej obci dotáciu na čiastočnú
úhradu nákladov akcie „Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu - vo výške 13 280 €.
Celkové náklady sú vo výške
15 280 €.
Dom smútku
Tohto roku pracovníci našej
s.r.o. LITA v letných mesiacoch
začali s rekonštrukciou domu
smútku prístavba z čelnej strany,
výmena okien, rekonštrukcia
interiéru, rekonštrukcia fasády.
V ďa lšej eta pe je potrebné
nakúpiť z a r i a den i e d o do m u
smútku.
Náklady na rekonštrukciu sú
doteraz vo výške 20 518,84 €.
Čaká nás ťažký rok 2010 najmä
čo sa týka finančného zaťaženia.
Na každý projekt z EÚ musí mať
obec rezervované prostriedky
vo výške 5 % z celkových nákladov, čo nie je malá čiastka.
Pokiaľ sa nám podarí zrealizovať všetky uvedené projekty, pri-
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HORKÉ SPOMÍNANIE
Po februári 1948, keï komunisti pevne uchopili politickú moc v Èeskoslovensku pochopili, že hlavnou prekážkou aby si „získali národ“
je katolícka cirkev. Štát teda urobil tvrdé zásahy proti právam
a slobode cirkvi. Za úèasti niektorých suspendovaných kòazov,
neinformovaných duchovných a laikov bola v Prahe 10. júna 1949
utvorená tzv. „Katolícka akcia“ bez vedomia vtedajších biskupov.
2. júla 2009 sme si pripomenuli 60.výroèie „vzbury v LUTILE“, ktorá vznikla
v súvislosti s „Katolíckou akciou“ a bola príkladom toho, ako ju ¾udia rezolútne
odmietali.
Z poverenia OV KSS v Kremnici prišli do našej obce 2. júla 1949 okresný tajomník
KSS Štefan Libo a vrchný strážmajster ZNB Tomáš Šabo, aby sa v miestnej škole
zúèastnili aktívu komunistov a tam vysvetlili úèel „Katolíckej akcie“. Pritom mali
rozda na podpis „ohlas Katolíckej akcie“.
Tunajší obyvatelia už vtedy mali podozrenie, že pravým cie¾om ich návštevy
je zaisti miestneho kòaza a dekana Ladislava Stiffela, ktorého sa rozhodli statoène
bráni. Pred školou sa zišlo asi 150 až 200 ¾udí, ktorí funkcionárov obkolesili. Prv než
ich pustili do budovy zaèali im dáva rozlièné otázky, neskôr na nich vykrikovali
a strkali ich. Keï sa dali na útek, prenasledovali ich a hádzali za nimi kamene, èím
si vyvàšili na nich svoj hnev. Znepokojenie a napätie sa v obci stupòovalo. O týždeò
sa funkcionári do Lutily vrátili, no v doprovode poèetných príslušníkov ŠtB a ZNB.
Zaèalo sa prenasledovanie a zatváranie.
Piatich obyvate¾ov vzali do väzby do Kremnice a na 21 z nich bolo podané trestné
oznámenie. Za vinu sa im dávalo že sa zhlukli za tým úèelom, aby útoèili na tajomníka Štefana Libu a vrchného strážmajstra Tomáša Šabu, ako predstavite¾ov KSS.
Súd nad obžalovanými sa konal 22. októbra 1949, kde bolo odsúdených 18 osôb
z trestného èinu vzbury (v skutoènosti za ponechanie duchovného v obci). Viacerí
z nich boli potrestaní nieko¾komesaèným väzením, èas dostala podmieneèné tresty
a peòažné pokuty. Nasledovali tábory nútených prác v Hronci a v Novákoch,
po ktorých boli zaradení z dôvodu politickej nespo¾ahlivosti do vojenských táborov
nútených prác (TNP) v baniach v Jáchymove, v Ostrave v Orlovej a v Radvaniciach a na mnohých iných miestach kde museli ažko pracova pod zemou.
Krátko potom odsúdili aj lutilského duchovného Ladislava Štiffela a v roku 1950
ho uväznili ako údajného hlavného iniciátora tamojšej vzbury. Po prepustení
z väzenia musel ži v izolácii v Charitnom dome v Báèi.
Týmto èlánkom chcem požiada úèastníkov a pamätníkov tejto udalosti, ktorí
ešte žijú, o tichú spomienku na tých, ktorí už nie sú medzi nami a zaslúžili sa o to,
že slovo božie v lutilskom kostole ani potom nezamåklo a hlási sa i po 60. rokoch.
Èes ich pamiatke!
Touto cestou ïakujem všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôso bom prièinili o ich
rehabilitáciu. Patrí im uznanie a vïaka.
Materiál èerpaný:
- z knihy Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivos, vydanej v roku 2006
Kòazským seminárom v Badíne
- z Vojenského archívu v Trnave
a zo spomienok a výpovedí svedkov a pamätníkov udalosti.
Spracovala: Želmíra Lovèièanová

Pri jesenných prácach v záhradách, obèania èasto spa¾ujú vzniknutý prírodný
odpad, vypa¾ujú suché trávnaté a krovinaté porasty. Pri tejto nebezpeènej èinnosti èasto spôsobujú následné požiare.
Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom
vás v tejto súvislosti chce upozorni, že dòom 1.7.2009 nadobudla úèinnos novela
zákona o ochrane pred požiarmi.
Fyzická osoba:
·Oznámi pred zaèatím spa¾ovania miesto a èas spa¾ovania na telefónne èíslo
150
·Sleduje klimatické a poveternostné podmienky
·Ukladá hor¾avé látky do upravených hromád v bezpeèných vzdialenostiach
·Zabezpeèí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov
·Po skonèení spa¾ovania vykoná dohasenie zvyškov. Po spa¾ovaní skontroluje okolie.
Pri porušení týchto povinností, v prípade vzniku požiaru Vám môže Okresné
riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru uloži pokutu až do výšky 331 €.
Hasièský a záchranný zbor OR Žiar nad Hronom

Ko¾ko je hodný dobrý sused...
Príbuzných, alebo priateľov často nestretneme celé mesiace, ale
suseda stretávame každý deň. Susedské vzťahy ovplyvňujú kvalitu
nášho života viac, ako si to uvedomujeme. Aj nezainteresovaný,
alebo náhodný pozorovateľ môže posúdiť kvalitu susedských
vzťahov v svojom okolí podľa toho:
- ako sa susedia zdravia
- či sa navštevujú a ako často
- či sa navzájom tešia pri úspechoch a zdieľajú účasť pri smutných
príležitostiach
- ako sa starajú o plot a o medzierku za domom
- či si vzájomne tolerujú domáce zvieratá alebo včely
- ako sa vedia so susedom deliť o úrodu vo vlastnej záhrade
- do akej miery si dovolia tieniť susedov pozemok
- ako si na svojom pozemku umiestnili nevzhľadné, alebo zapáchajúce objekty
- ako až k plotu odpracú to, čo nechcú vidieť zo svojho okna,
či záhradného posedenia
- či si dovolia zamorovať susedný pozemok dymom z komína
alebo záhradného ohniska
- akú pozornosť venujú susedovým deťom
- ako si navzájom pomáhajú vždy keď je treba
- či si jednostranne nenárokujú viac, ako je bežné a únosné
Dobrý sused je poklad, zlý ako nočná mora. Ak si dvaja susedia
nerozumejú a robia si prieky, ktorý z nich je ten zlý? Obaja si samozrejme myslia, že je to ten druhý a že on sám na tom žiadnu vinu
nemá. Dôvody susedských nedorozumení sú pritom často malicherné. Kto prvý nájde príležitosť na úsmev a pekné slová, kto podá
ruku prvý? K tomu sa často ani jeden z nich nevie odhodlať celé
roky. Obaja susedia tým veľa strácajú a často aj vlastné deti pripravia
o pekné priateľstvá. A nezabúdajme, že susedia sme v Lutile všetci
aj keď nemáme spoločný plot.
Milý čitateľ, ak si sa aj ty našiel v týchto riadkoch, pouvažuj ako
si vzťahy so susedmi vylepšiť. Je to vždy o porozumení, tolerancii
a o vzájomných ústupkoch. Tie sa ti rýchlo vrátia aj s úrokmi, lebo
dobrý sused je vždy na dosah ruky, keď treba pomôcť aj poradiť.
Oddávna platí: „Od dobrého suseda ploty stavať netreba!“
Štefan Pomothy

Máme demokraciu, a nie sme spokojní!
Vo¾by do VÚC sú za nami, blížia sa parlamentné vo¾by. Je to vhodný èas
na úvahy o demokracii, ako všeobecne preferovanom riadiacom a parlamentnom
systéme. Demokracia pretrvala od èias Ve¾kého Ríma, a nikto dosia¾ nevymyslel
niè lepšie. Kvalitu demokracie ve¾mi ovplyvòuje volebný systém. Denne sa však
presviedèame, že k dokonalosti má aj tento systém ïaleko. Je absurdné, keï
poslanec pri uvedení do funkcie s¾ubuje, že sa bude rozhodova pod¾a svojho
najlepšieho vedomia a svedomia, ale vzápätí je ochotný hlasova pod¾a pokynov
svojho straníckeho šéfa. Svoje vlastné vedomie a svedomie pritom neberie
do úvahy. Takýto postup má vlastne bližšie k diktatúre, ktorú zásadne
odsudzujeme a mali sme s òou zlé skúsenosti aj za diktatúry jednej strany
v predchádzajúcom režime.
Táto naša demokracia má ve¾kú deformáciu. Rozhoduje jednotlivec, ale zodpovednos je kolektívna, teda žiadna. Sila a kvalita kolektívneho rozhodovania sa tu stráca.
Samotnú demokraciu, ako riadiaci systém v zásade nemožno odsudzova.
Deformujú ju len ¾udia a ¾udské vlastnosti.
Aj protiklad demokracie diktatúra, ako riadiaci systém, môže ma za istých
okolností svoje pozitíva. Je len smola, že diktatúry v našej živej pamäti žiadne
pozitíva nemali. Ak je reálne, že za diktátora môže by vybratý aj múdry a èestný
èlovek, potom diktatúra má pred demokraciou nespochybnite¾né prednosti.
Diktátor - vodca, ak je múdry, vyberie si najmúdrejších poradcov a rešpektuje
ich odporúèania. Ak je takýto vodca aj èestný, nedá priestor žiadnej krivde
ani korupcii. Mechanizmus rozhodovania je v tomto prípade na rozdiel od demokracie jednoduchý a rýchly, aj zodpovednos je adresná. Milý èitate¾, ktorého
z našich politikov si vieš predstavi na mieste takéhoto vodcu?
Ing. Štefan Pomothy
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Ako každý rok, ani tento sme nezabudli na sviatok našich detí. V Lutile svoj sviatok oslávili 7. júna
na tenisových kurtoch. Pripravené boli rôzne súaže. Pre staršie deti to boli vedomostné súaže
a na zruènos, malé deti mali súaže v podobe hier hra na slepú babu, o våèkovi, chytanie rybièiek
v bazéne. Súažili aj rodièia spolu s demi. T o ht o ro k u n a še de ti na vš tí vi li a j èl e n ov i a
Záchranného a hasièského zboru zo Žiaru nad Hronom. Poukazovali im èo všetko je schované
v útrobách takého hasièského auta. Deti si vyskúšali prilby, zafixovanie ruky, nohy, mohli
si prezrie celé auto. Ujovia im všetko vysvetlili a deti boli zvedavé. Nakoniec si deti mohli vysadnú
na koníèky a prejs sa po lúke.
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Ako bolo kedysi
Naša obèianka pani Terézia Beòová sa 28.11.2009 v dobrom
zdraví dožila 90 rokov. Pri tejto príležitosti som ju navštívila.
Teta Beòová, ako to, že ste v takej dobrej kondícii,
hoci máte 90 rokov?

Vieš, moja, vždy som s radosťou a chuťou
robila okolo domu aj v kuchyni. Rada varím aj
pečiem.
Teta aj počas mojej návštevy piekla škvarkové pagáčiky, ktoré rozvoniavali po celom
okolí.
Ako ste prežívali obdobie Adventu kedysi?

Priadli sme, tkali sme, no najveselšie bolo
pri páračkách. Pozvala som k nám ženy z rodiny,
od susedov, kamarátky a večer sme párali
okolo stola. Niekedy sa nás stretlo aj pätnásť. Párali sme husacie perie, ktorým sa napĺňali periny a vankúše. Do vankúša išlo 2 kg
popáraného peria a do periny 6 kg. Mala som
dcéru, tak som jej chystala výbavu.
Ale ešte predtým, keï ste boli slobodná?

Mali sme takých dobrých a šikovných učiteľov, ktorí s nami nacvičovali každý rok nové
divadelné predstavenie. Boli to krásne hry

od Ferka Urbánka, na predstavenie prišla celá
dedina. Toto predstavenie bolo v niektorý večer
medzi Vianocami a Novým rokom. Ja som veľmi
rada hrala divadlo a dodnes si pamätám mená
učiteľov, ktorí mi to umožnili: Moško, Jurík,
Brada, Filačeková, Komorová, Bezák...
A ako bolo cez Vianoce?

My dievky, sme šli vyobliekané v našich
krásnych lutilských krojoch na polnočnú,
na Božie narodenie a aj na Štefana do kostola
na sv. omšu. Večer na Štefana bola dedinská
zábava, kde hrali muzikanti z Kríža na harmonike
a na husliach.
Èo patrí medzi Vaše najstaršie spomienky?

Ako sme kedysi prali na potoku. Nebol vodovod, neboli práčky...ale v potoku bola taká
čistá voda, že sa z nej dalo napiť. Do potoka
sme si postavili drevený stoliec, naň sme dali
mokrú predpranú bielizeň a postupne sme
ju piestom udierali a plákali v čírej potočnej
vode, až kým nebola celkom čistá.

Keï ste boli mladá, urèite ste pracovali na poli.

Áno, kedysi boli polia a lúky najväčším
bohatstvom. Časti lutilského chotára majú
veľmi pekné pomenovania: Bukovská, Gočová,
Ohrad, Kapustnisko, Podskalka, Blatište,
Bažanica, Záhumnie, Trnoslivčie,...
Ako trávite teraz dlhé zimné veèery?

Veľmi rada čítam, Slovenku odoberám
od jej 1. čísla a páči sa mi doteraz, vždy ju celú
prečítam a tiež Katolícke noviny.
V súèasnosti robí starším problémy zmena korún
na eurá, ako to vy vnímate?

Vždy si to násobím 30, aby som vedela koľko
je to v korunách a nakupujem so synom.
A èo mobil, používate?

To už pre mňa nie je, používam pevnú linku,
ale syn má mobil.
Èo by ste si priali do budúcna?

Bez viery sa žiť nedá, aby v našom národe
zostala natrvalo.
Milej tete Beňovej prajeme k jubileu veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania
a ochranu Panny Márie.
Zhovárala sa M. Malá

Fórum pre pomoc starším národná sie s finanènou podporou s poradenskou spoloènosou
Deloitte Slovensko ponúka pomoc všetkým starším obèanom v krízových situáciách.
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m Jarmoèník zo súboru Makovièka

m Makovièka Hliník

m Ako sme strie¾ali

m Stre¾ba na terè

m Vystúpenie detí MŠ Lutila

m Vystúpenie detí ZŠ Lutila

m Jarmoèníci

m Predaj šperkov
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Buï stále so mnou
Doèkali sme sa toho, že sa v našom vynovenom
KD opä zaèali kona tradièné slovenské svadby.
Je pekné, že sa naši obèania vracajú k svojim
tradíciam: k svadbe so starejším, s dychovkou,
s krásnymi spevmi nášho lutilského zboru
pod vedením p. uè. Imriša. Aj skutkami dokazujeme, že sme obèanmi našej obce. Takto
sa naša milovaná Lutila zvidite¾ní aj svadobným hosom, ktorí prichádzajú z rôznych èastí
Slovenska. Takáto svadba je malou slávnosou
pre celú našu obec.

STRANA 9
Spevácky zbor Magnificat sa
už druhý rok borí s problémami.
Najväčším problémom je nedostatok spevákov najmä v mužských
hlasoch. Máme v zbore päť stabilných mužov troch tenoristov
a dvoch basistov, čo je dosť málo
i keď sme komorný zbor. V našej
obci a aj v blízkom okolí je ťažko
získať pre tento žáner hudby
(sakrálna tvorba) mužov. Len
môžeme závidieť zborom, s ktorými sa stretávame, 6, 7 a aj 10
spevákov. So ženskými hlasmi je
to trochu lepšie ale ani tých nie je
dostatok. Privítali by sme každého
speváka, ktorý by mal záujem
účinkovať v našom zbore.
Na pr ie k tý m to ťa žk os tia m
sa nám v II. polovici tohto roka celkom
darilo. V našom regióne spevácky
zbor vystúpil v mesiaci júli na Spomienkovom koncerte ku 140. výročiu úmrtia Štefana Moysesa
v Žiari nad Hronom v kostole Povýšenia sv. Kríža. Ďalej náš zbor koncertoval v Horných Opatovciach,
pri príležitosti 40. výročia zániku
obce 5. septembra.
Na Krajskej prehliadke speváckych zborov a cirkevných spevokolov pod názvom „Chrámová
pieseň“, v rímsko-katolíckom
kostole sv. Antona v Modrom
Kameni 7.11. si náš zbor Magnificat vyspieval 3. miesto v Zlatom
pásme. Je to najvyššie ocenenie
aké sme za celý čas účinkovania
dosiahli. Načo sme patrične všetci
hrdí.
Tento úspech nám zabezpečil
pozvánku na VIII. Gorazdove dni
chrámovej piesne a sakrálnej
tvorby vo Zvolene 21. novembra
2009 v Evanjelickom kostole Svätej
Trojice. Bola to celoslovenská
prehliadka zborov.
Regionálna prehliadka speváckych zborov sa uskutočnila
5. decembra v rímsko-katolíckom
kostole Sedembolestnej Panny
Márie v Žiari nad Hronom. Tejto
prehliadky sa okrem nášho zboru
zúčastnil zbor Žarnov zo Žarnovice,
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mužský zbor z Banskej Štiavnice
a nový spevácky zbor z Tekovskej
Breznice, ktorý nás všetkých zúčastnených milo prekvapil. Hodnotiteľ prehliadky Ing. Ján Glos,
dirigent speváckeho zboru Rozkvet
z Prievidze, konštatoval, že prehliadka v Žiari nad Hronom mala
vysokú úroveň najmä kvalitou prítomných zborov. Ešte nás čaká
vystúpenie na nám estí v Žiari
nad Hronom 21. decembra od 16.
do 17. hodiny, v Žarnovici v kostole
sv. Petra a Pavla 28. decembra
a na Troch kráľov 6. januára v kostole v Janovej Lehote, a samozrejme
ako každý rok, na Vianoce spievame
v lutilskom kostole.
V tomto roku sa náš zbor
majster pán Ján Imriš dožil
krásneho životného jubilea. Celý zbor Magnificat mu praje všetko dobré, hlavne zdravie, aby
ešte dlho náš zbor viedol.
Eva Hromádková

m Nový spevácky zbor z Tekovskej Breznice na regionálnej

prehliadke.

Ján Imriš umelecký vedúci zboru

60-roèný

Janko, našim obèanom sa od svojho
detstva javíš ako hudobník. Mnohí si
a pamätajú, keï si v 60-tyh rokoch
minulého storoèia zaèal hra na organe
na podnet d.p.f. Flimela. Väèšinou
si nás vítal pred sv. omšou melódiou
„Dominiku, niku, niku... .Ako Ty spomínaš na svoje zaèiatky?
Kto a nasmeroval na štúdium hudby
do Žiliny na konzervatórium?

Príchod p.f. Flimela, ktorý ma ako miništranta, poèul spieva a prehovoril mojich
rodièov, aby ma mohol uèi základom hry
na organ (organista v tom èase nebol), a tak
po necelých 10 mesiacoch, som mal premiéru organistu v našom kostolíku. A to
bol vlastne zaèiatok mojej životnej cesty.
Hru na ktorých hudobných nástrojoch
si vyštudoval?

Hru na akordeón (harmoniku), flautu
a klavír. Organ som študoval vlastne externe so svojim profesorom vo farskom kostole v Žiline (v tom èase vlastne tajne).
Akú hudbu si rád poèúval, keï si bol
mladý a èo rád poèúvaš dnes?

V èase mojej mladosti to bolo hlavne rádio
a tam som poèúval najmä piesne zo Záhoria,
dr. J. Blahu dodnes, a dnes je to široký
repertoár, ale najmä muzikálovú zborovú
tvorbu, a stále mám ve¾mi rád aj dychovku
a ¾udovú hudbu.
Vieme, že hudobníci vnímajú hudbu
ve¾mi intenzívne, dokonca pri rôznych
tónoch majú pocit urèitej farebnosti.
Ako Ty cítiš a vnímaš vážnu hudbu,
prípadne spev, ¾udský hlas ....

Tá otázka sedí, presne také pocity
hudobníci majú, ale predsa najkrajší je
¾udský hlas viachlas a tým sa dostávam
k zborovému spevu, ktorý ma fascinuje od
študentských èias, keï som spieval v Žilinskom
miešanom zbore, ktorý bol viacnásobným

nosite¾om najlepšieho zboru v Európe.
Som ve¾mi rád, že sa mi po urèitom èase
podarilo založi zbor Magnificat a že sme
sa dostali tam kde sme a získali si meno doma
a už aj v zahranièí. Som ve¾mi hrdý na všetkých
èlenov zboru a ve¾mi si ich všetkých vážim.

otcov, napr. Vyleteli jarabice, Naèo som
na svete narodený a podobné staré melódie,
aby mali aj historické opodstatnenie.

Si umelecký vedúci nášho zboru, chodíte na rôzne súaže, podujatia, slávnosti. Èo si so zborom smiešne, veselé,
èi dramatické zažil?

„Ten sa má dobre, má medu, zarobí
peòazí.“ To sú názory ¾udí ktorí tomu
nerozumejú. Treba si to skúsi a zistíte,
že najprv treba investova, potom sa nauèi
vèelári, vytrpie stovky žihadiel a potom èaka
ten nejaký zisk. Je to o trpezlivosti dennom
pozorovaní, ale napriek tomu je to pre mòa
už zá¾uba na celý život.

Na dlhších cestách v autobuse býva
vždy dobrá nálada a vždy sa nieèo smiešne
udeje. ažko si teraz odrazu na nieèo
spomeniem. Sme dobrá partia a aj komikov máme medzi sebou, tak sa vôbec nenudíme.
Keby si mal vytvori hymnu našej obce,
aká by to bola melódia?

ažko na toto odpoveda, ko¾ko ¾udí to¾ko
chutí, ale predsa. Z vlastnej skúsenosti
viem, že po rôznych svadbách a oslavách
by to boli piesne našich otcov a starých

Vieme, že si zanietený vèelár, ako
èasto sa venuješ svojim vèelièkám?
Èo všetko to obnáša?

Na záver Ti chcem popriať
v mene všetkých občanov Lutily
pevné zdravie, rodinnú pohodu
a ve ľa ús pec hov s l utilský m
zborom Magnificat.
Rozprávala sa Mária Malá

Lutilský prameň

STRANA 10

I. country bál v Lutile
Bravó koníèkari!
Nezvyknem reagovať na to, čo sa udeje v obci,
ale teraz musím - chcem. Konečne niečo nové,
pekné, nezabudnuteľné. Vďaka organizátorom
„Country bálu“ za pekne pripravené podujatie.
Bolo sa na čo pozerať, zabaviť sa a myslím, že nie
som sama čo budú spomínať na príjemné prostredie.
Teraz píšem za seba.
Ďakujem a pomyslený klobúk dolu. Ja, čo by
divák - laik mám príjemný zážitok z úvodu a sprievodnej piesne, kde koník majestátne s krásnou
jazdkyňou vošiel na parket tanečnej sály v kultúrnom
dome. Nádhera!
Tanečná skupina z Martina - paráda. Taký bol
aj bál. Uvoľnení hostia, dobrá hudba. Neviem ako
všetko skončilo. Je mi ľúto, musela som predčasne
odísť. No a čo dodať? Ďakujem za pekný zážitok.
Verím, že nebol posledný.
m Cou nt r y bál ot vor il i koní èk ári

netradiène - vjazdom koníka do sály

Veronika Nárožná m Vykrúcal sa aj hlavný organizátor bálu

pl. Kicko

m Aj starosta si dobre zatancoval s dcérou Mirkou

m Niektorí hostia sa obliekli do štýlových kostýmov

m Najmladšia milovníèka koníkov sa uèí ako má sedie v konskom sedle

m Výzdoba sály
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m Futbalový súboj
Od marca do konca októbra skoro každá
dedina, okrem iných kultúrnych aktivít,
žije najmä futbalom. Chlapi po zimnej
p r es t áv k e u ž le n t ak č ak a jú k e dy
sa začne futbalová sezóna. Keď sme
sa udržali po súťažnom ročníku 2007/
2008 v V. lige začali sa hľadať možnosti
ako ďalej, aby sme sa vyhli problémom,
že naši futbalisti budú musieť bojovať
o udržanie v tejto súťaži. Zohnať dobrého
hráča v našom regióne je veľmi ťažká
vec. Preto je potrebné nadviazať kontakty
mimo nášho regiónu čo sa nášmu manažérovi Jankovi Meliškovi a nášmu starostovi
aj podarilo.
Preto, aby sa dosahovali dobré výsledky
na ihrisku sú samozrejme potrební hráči,
tiež tréner, ktorý vie dostať z chlapcov čo
najviac po hernej stránke, ale aj vytvoriť
z nich dobrý kolektív. Ďalším článkom
tohto súkolia je tiež výbor, ktorý hľadá
hráčov, komunikuje s predstaviteľmi
i n ý c h k l u b o v , v yt v á r a p o d m i e n k y
pre spokojnosť hráčov, fanúšikov, predstaviteľov obce.
V sezóne 2008/2009 sa v našom športovom klube udialo niekoľko zvratov
vo výbore OŠK. Výbor ak chce dobre fungovať musí vytvárať tiež dobrý kolektív,

m Seniori OŠK Lutila
m Patrik Kanina napåòa víazný pohár šampusom.

m Nástup futbalistov na otvorenie turnaja.

V pozadí Miško Chromík - lutilský brankár.

ktorý ťahá za jeden koniec. Musí to byť kolektív, ktorý vie čo chce a vie sa dopĺňať.
Veľmi dôležitým v tomto národnom športe
je náš fanúšik. Fanúšik vie psychiku hráčov
tak pošliapať a zničiť a ťažko sa potom
pokazené napráva. Aj naši fanúšikovia, keď
sa hráčom darí tak by ich vyniesli aj do neba,
ale keď im to nejde tak im nadávajú, ubíjajú
ich nepeknými slovami a vtedy sú všetci zlí
- hráči, tréner a aj výbor. Všetci sme ľudia,
a aj hráči majú právo na slabšie momenty.
Ale aj tak ďakujem všetkým fanúšikom
ktorí chodia na futbal lebo tým podporujú
náš športový klub a bez nich by to nebolo
ono a niekedy aj ten krik vyburcuje a donúti
k vyšším výkonom, len treba správne zareagovať.
Ja ďakujem tiež všetkým sponzorom, ktorí
sa pričinili aby sa v našej obci hral dobrý futbal
a mali sme kvalitných súperov. Sú to najmä
Obec Lutila, LITA s.r.o. Lutila, p. Ján Prôčka,
p. Ján Pargáč, p. Ernest Minár. Firma Energogaz Košice, firma Jaroslav Engler - ENSPOL a tiež ďakujem aj tým, ktorí prispeli
dvomi percentami na podporu futbalu.
Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2010 zdravie,
šťastie a rodinnú pohodu.
Eva Hromádková

m Starosta obce Lutila odovzdáva víazný pohár Romanovi Majerovi.
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DEZINFEKCIA RÚK NÁRODNÁ KAMPAÒ
Umývanie rúk je najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako
zamedziť prenosu infekcie. Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) realizuje program „ Clean care is Safer care“ ako súčasť globálnej výzvy pre bezpečnosť pacientov. V rámci tohto
programu sa dňa 5. mája 2009 organizovali v zdravotníckych
zariadeniach národné kampane na zvýšenie informovanosti o nových poznatkoch v problematike hygieny rúk, k správnym návykom
v hygiene rúk a zdôrazneniu úloh hygieny rúk v prevencii nozokomiálnych nákaz.
V zdravotníckej praxi rozlišujeme:
Mechanické umývanie rúk je umývanie rúk mydlom (bez dezinfekènej látky) a vodou.
Kedy sa vykonáva?
- pred jedlom, fajèením a po použití toalety,
- keï sú ruky vidite¾ne zneèistené,
- pred manipuláciou s jedlom a liekmi,
- po preba¾ovaní detí,
- pred a po bežnom kontakte s pacientom
- po zložení rukavíc
Hygienické umývanie rúk je umývanie rúk s vodou a mydlom alebo detergentom
obsahujúci dezinfekènú látku.
Kedy sa vykonáva?
- keï sú ruky vidite¾ne zneèistené a môžu by kontaminované mikroorganizmami
- pred prípravou stravy
- pred vydávaní stravy
- pred osobnou hygienou
Hygienická dezinfekcia rúk je vtieranie bezvodného alkoholového dezinfekèného
prípravku do pokožky rúk.
Kedy sa vykonáva?
- ako súèas hygienického filtra,
- po náhodnej kontaminácii rúk biologickým materiálom,
- v prípade pretrhnutia rukavíc v priebehu výkon
Chirurgické umývanie je umývanie rúk s vodou, mydlom alebo detergentom s obsahom dezinfekènej látky a kefkou.
Kedy sa vykonáva?
- pred zaèiatkom operaèného programu,
- medzi jednotlivými operáciami,
- pri pretrhnutí alebo výmene rukavíc v priebehu operácie. Naša legislatíva neumožòuje pri ošetrovaní pacienta nosi dlhé, nalakované alebo umelé nechty ako aj
nosenie prsteòov a ozdôb na rukách. Je to z tých dôvodov, že v priestore pod nechtami
je vysoká koncentrácia baktérií, popraskaný lak na nechtoch a umelé nechty podporujú
množenie baktérií. Pokožka pod prsteòmi je tiež viac kolonizovaná baktériami ako inde
a prstene ako aj dlhé nechty sažujú navliekanie rukavíc a zvyšujú pravdepodobnos
ich pretrhnutia.

Kaderníctvo Anna Urblíková
ponúka svoje služby
v priestoroch Kultúrneho domu v Lutile,
Štefánikova 84 na I. poschodí.

Otváracie hodiny:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok
od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Po 15 hodine na objednávku
Sobota na objednávku
Kontakt: ( 045/ 673 90 62, mobil: 0908 943 530
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Jubilanti v mesiaci máj až december
50-roèní
Ladislav Mesároš
Alena Kuèerová
Mária Èierna
Štefan Faško
Eva Malatincová, Mgr.
Mária Pružinová
Ivan Bublák
Anna Procházková
Alena Èierna
60-roèní
Ján Imriš
Sigfríd Rákoci
Miroslav Dvonè
Marcela Janeková
Vladimír Haraburda
František Urgela
Rastislav Víglašský
Viera Valentová
Zdenìk Èierny
Eliška Némethová
Vladimír Kabát
Milan Hromádka
Milan Bièár
Anna Bakošová
Anna Tatárová
Zita Pacalajová
Štefan Spišák, Ing.
65-roèní
Viera Krnèoková, MUDr.
Štefan Jankulár
Eva Lichnerová
Peter Šoltés
Štefánia Krupová
Valéria Baranová
Dušan Hanzel
Anna Jankulárová
Emília Kösegiová
Mária Pradidová
Berta Schmidtová
Miroslav Matuška
70-roèní
Terézia Urblíková
Mária Hricová
Jozef Breziansky
75-roèní
Terézia Èierna
Alžbeta Spodniaková

Terézia Vencelová
Jozef Janèok
Terézia Valentová
Irena Rendeková
80-roèná
Emília Ivanová
85-roèný
František Kuruc
Nad 85 rokov
Ján Paál
Mária Pružinová
Mária Gašparíková
Terézia Beòová
Anna Víglašská
Anna Osvaldová
Rozália Rošková
Zuzana Ponièanová

94 r.
90 r.
90 r.
90 r.
89 r.
89 r.
88 r.
88 r.

Opustili nás
Pružinová Mária vo veku
Jozef Èernák
vo veku
Jozef Šurka, Ing.
vo veku
František Nárožný
vo veku
¼udmila Nárožná
vo veku
Jozef Mikuš vo veku
Mária Èierna vo veku
Mária Èierna vo veku
Gregor Šnapko vo veku

82 r.
84 r.
71 r.
51 r.
72 r.
78 r.
64 r.
98 r.
68 r.

Vyjadrujeme úprimnú
sústras!

Narodili sa
Sofia Valentová
7.4.2009
Samuel Nárožný
14.4.2009
Max a Alex Hurajovci
11.5.2009
Timotej Gorduliè
9.6.2009
Jakub Šedivý
8.8.2009
Radko Breziansky 21.8.2009
Šimon Kakara
28.9.2009
Šimon Schmidt
19.10.2009
Vítame nových obèanov
a prajeme im ve¾a zdravia
a šastia!

V mesiaci októbri sa významného životného jubilea
80 rokov
dožil Èestný obèan Lutily
Univerzitný profesor
MUDr. Michal Valent, DrSc.
Univerzitný profesor je mimoriadne vzácny èlovek,
ktorý je ešte stále èinný vo svojom odbore, ale najmä
pri vydávaní èasopisu Praktická gynekológia.
Prajeme mu v ïalších rokoch najmä ve¾a zdravia,
ïalších tvorivých úspechov a všetko dobré.
Obèania jeho rodnej obce.
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