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18. apríl 2008

ÈÍSLO 1

ROÈNÍK XI.

Ve¾konoèné sviatky

Slzy

„...Na tretí deň vstal z mŕtvych.“ Tieto slová vychádzajú z úst kresťanov v tomto
veľkonočnom období na celom svete. Ježiš svojím životným štýlom ukazoval
ľuďom, že je synom Božím. Jeho myslenie, správanie, jednanie, konanie je nám
vzorom, príkladom, ktorý chceme nasledovať. Historickú osobnosť Ježiša dnes
už nik nepopiera, ale málokto chce nasledovať jeho životný štýl. Možno je to
ťažké, náročné a namáhavé, ale za pokus to stojí. Náš život bude potom radostnejší, pokojnejší i spokojnejší. Veď o to nám ide, aby sme prežívali v našich
rodinách pohodu, radosť a pokoj cez tieto veľkonočné sviatky i po celý rok.

Slzy to nie sú iba kvapky vody,

Mgr. Mária Malá

máèané v soli.
Ani korále zamatových líc,
èi diamanty krištá¾ovej rosy,
aká sa skrýva na viniènom raždí.
Slzy sú slová nevypovedané, pierka holubíc,
ktoré potratia vo vetre a daždi.
Sú posli šastia, no obèas aj smútku,
ktorý do plaèu núti.

Veľkonočné sviatky patria k najstarším
sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou
z dôb predkresťanských bolo vítanie jari,
v prenesenom slova zmysle víťazstvo života
nad smrťou.
Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťanov jeden z najvýznamnejších. Predchádza mu dlhý
čas príprav - štyridsaťdňový
pôst, ktorý sa dodržiava už
celé stáročia. Nevzťahoval
sa len na jedlo, ale na celý
spôsob života. Prestali tanečné zábavy, veselé spolo če n s k é
v e č ie rk y .
Predveľkonočný pôst, ktorý vystriedal obdobie
vianočného hodovania a fašiangovej nestriedmosti, od základu zmenil stravovanie
našich predkov. Ešte na prelo me 19.
a 20. storočia sa v niektorých oblastiach
dôkladne vymyli hrnce, v ktorých sa varili
tučné jedlá a dočasne sa vyniesli na povalu.
V rodinách dokonca vymenili riad, z ktorého
jedli a kovové lyžice nahradili drevenými.
V čase pôstu sa často mastilo len rastlinným
olejom, zväčša konopným alebo ľanovým,
menej už maslom.
Strava bola veľmi jednoduchá. Skladala
sa z rôznych múčnych jedál, kaší, zemiakov,
strukovín, sušeného ovocia. Varili sa jednoduché polievky a omáčky, veľmi sa využívala kvasená kapusta, ktorá sa jedávala aj
surová s krajcom suchého chleba (z dnešného pohľadu ideálna kombinácia pre zdravú
výživu a redukčnú diétu) - nielen ako desiatu
či olovrant, ale aj ako hlavné jedlo (obyčajne
večera). Dospelým sa odporúčalo celkovo
obmedzovať množstvo stravy počas dňa, až
večer sa zjedlo trochu kyslej kapusty alebo
ovocie a chlieb.

Dnes by sme to považovali za ideálne
kontrastné odľahčovacie dni po vianočnom
a novoročnom hodovaní.
V období pôstu nebolo dovolené jesť
mäso, a to ani v nedeľu. Niekto sa dokonca
zriekal i mlieka, syrov a vajec. K pôstnemu
obdobiu patria aj typické jedlá.
Vyskytujú sa najmä na pôstne nedele, ktoré sú štyri
a o týždeň po nich nasleduje
Smrtná nedeľa, keď dievčatá
vynášajú smrtku - symbol
zimy. N a s l e d u je K v e tn á
nedeľa, keď sa svätia ratolesti, väčšinou z vŕby, rakyty.
Pôst sa končí Zeleným štvrtkom. Dodržiava
sa však až do Bielej soboty, keď večer
po slávnosti Vzkriesenia Krista z mŕtvych
sa po dlhom čase objaví na stole mäsité
jedlo.
Na Zelený štvrtok sa malo jesť vždy niečo
zelené, aby bol človek zdravý, či to už bola
polievka z jarných byliniek, špenát, alebo
hlávkový šalát.
Po dlhotrvajúcom pôste boli žiadanou
zmenou v jedálnom lístku i mäsité jedlá,
ku veľmi starej tradícii u nás patrí pečenie
jahňaťa alebo kozľaťa. Na dedinách sa však
najviac jedla šunka a klobásy zo zásob
po zabíjačke. Niekedy sa mäso na Veľkon oč n ú n e d e ľu na hrád z alo mlie čny m i
výrobkami, napríklad tvarohom, syrom,
oštiepkami. Veľkonočné jedlá dopĺňala
pálenka a víno.
Ku prastarým veľkonočným pokrmom
patril baranček. Pretože si každý nemohol
dovoliť skutočného barančeka, nahrádzal
sa barančekom upečeným z kysnutého alebo
treného cesta.
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Vedia by svetlom, zradi meèompomsty,
nežnou výèitkou, ráznym odmietnutím
dokážu poja, zradi aj ovládnu,
ich prúd nás èasto k chybným krokom
zláka.
Cena såz býva ve¾mi nerovnaká, èasto sa mení,
ako sa obèas ony samy menia.
Najvzácnejšie sú slzy vykúpenia,
ktoré kedysi cestou na Golgotu,
pretkané krvou a kvapkami potu
za naše hriechy na zem padali.
K tým posledným málokto sa hlási,
hoci práve tie zaslúžia si trón.
Takéto nám Pán, ako záloh spásy,
na nite našich zásluh navlieka.
Veï každú slzu stvoril vlastne On,
krátko potom èo stvoril èloveka.
Mária Kružliaková

Lutilský prameň

STRANA 2

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
dòa 20. februára 2008 na svojom 8. riadnom zasadaní
uznesením èíslo 74/ 2008
konštatovali, že uznesenia OZ sa plnia

uznesením èíslo 75/ 2008
zobrali na vedomie
plnenie rozpočtu k 31.12.2007 tak ako bol predložený (viď prílohu zápisu)

uznesením èíslo 76/ 2008
schválili
Františkovi Čiernemu a manželke predaj obecného
pozemku, časť z parc. KN-E č. 1182/ 4 diel 6, o výmere 25 m2, ostat.pl., ktorý sa pripája k dielu 5 a tvoria C-KN parc. č. 596, o výmere 266 m2, záhrada,
v cene podľa schváleného cenníka, t.j. 44 Sk/ m2,
t . j . v c e l k o v e j s u m e 1 1 0 0 Sk . Po d ľa G P
č. 36636029-306/ 07 z 11.12.2007.

uznesením èíslo 77/ 2008
schválili
Milanovi Hromádkovi a manželke predaj obecného
pozemku, časť z parc. KN-E č. 1182/ 3 diel. 1, ktorý
tvorí C-KN parc. č. 601/ 2, o výmere 179 m2, zast.
pl., v cene podľa schváleného cenníka, t.j. 89 Sk/
m2, t.j. v celkovej sume 15 931 Sk. Podľa predloženého GP č. 18/ 2007 z 23.3.2007.

uznesením èíslo 78/ 2008
zobrali na vedomie
správu o vykonaných prácach v nájomných priestoroch BORINKA v roku 2007 (viď prílohu zápisu)

uznesením èíslo 79/ 2008
požiadali
starostu obce p. Jána Pružinu
vykonať prieskum možnosti nákupu autobusu
pre potreby obce.

Po roku sa Vám opäť prihováram v mesiaci, ktorý je
u nás venovaný knihám.
Nenadarmo sa hovorí:"
Povedz akú knihu čítaš a ja
Ti poviem, aký si."
Keď sa tak nad Tým ale
zamýšľam, dnes by sme sa
mali pýtať:" Povedz, či vôbec niečo čítaš." Pýtate sa,
ž e p re čo t o h o vo rím ?
Už asi 10 rokov som knihovníčkou v našej obecnej
knižnici, ktorá hoci je malá
veľkosťou, veľká je svojim
ob s a h om . Má m e vy še

Marec
- mesiac
knihy

Zmeny pri vydávaní nových cestovných pasov od 15. januára 2008
Polícia v Banskobystrickom kraji
informuje obèanov, že v súvislosti s vydávaním nových cestovných pasov
s biometrickými údajmi, ktoré sa zaèali
vydáva 15. januára 2008 na oddeleniach dokladov odboru poriadkovej
polície okresných riadite¾stiev PZ boli
prijaté také opatrenia, aby obèania boli
vybavovaní priebežne a ich èakacia doba
bola minimálna. V prípade väèšieho
záujmu o nové pasy budú pod¾a potreby
upravené stránkové hodiny.
Popis nového cestovného pasu:
Na prednej strane obalu je vyznaèený
štátny znak Slovenskej republiky razbou
zo zlatej fólie a text „Európska únia“,
„Slovenská republika“ a oznaèenie druhu
cestovného dokladu.
Na zadnej strane obalu je reliéf
Európskej únie tlaèený t echnik ou
slepotlaèe.
Cestovné doklady majú 34 strán.
Sú oèíslované devämiestnym èíslom
pozostávajúcim z dvoch písmen a siedmich èíslic. Prvé písmeno cestovného
pas u bu de „B “ (a ko b iomet ria),
diplomatický pas bude ma písmeno „D
a s luž obný pas písm eno „S“.
Cudzineck é pasy budú oznaèené
písmenom „C“.

Pod ávanie žiadostí o vydanie
cestovného pasu:
Pri podaní žiadosti o vydanie nového
cestovného pasu na oddelení dokladov
odboru poriadkovej polície okresného
riadit e¾stva PZ, obèan predkladá:
* obèiansky preukaz; ak obèan nie
je držite¾om obèianskeho preukazu,
predkladá rodný list a osvedèenie o štátnom obèianstve SR, ktoré nesmie by od
jeho vydania staršie ako šes mesiacov,
prípadne ïalší matrièný doklad ak došlo
k zmene matriènej udalosti, prípadne
ïalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu,
* rodný list obèana mladšieho
ako 5 rokov, ak obèan žiada o zápis
údajov o obèanovi mladšom ako
5 rokov do cestovného pasu,
* rodný list obèana mladšieho
ako 15 rokov, ak nie je držite¾om skôr
vydaného cestovného pasu,
* skôr vydaný cestovný pas,
* správny poplatok.
Správne poplatky – biometrické
cestovné pasy:
Upravuje sa vydávanie cestovného
pasu. Platnos cestovného pasu je pod¾a
rozdelenia veku upravená tak, aby už
obèanom starším ako 13 rokov sa vydávali cestovné pasy s platnosou na 10 rokov

(doteraz to bolo až od 15 rokov) a obèanom mladším ako 5 rokov sa znížila
platnos z 5 na 2 roky z dôvodu
problémov pri snímaní, a najmä
využívaní biometrických údajov.
V tomto veku sa môžu získa iba
nekvalitné biometrické údaje, ktoré by
držite¾ musel používa 5 rokov, èo by
mohlo spôsobova problémy pri
kontrolách na hraniciach.
Taktiež sa súèasná lehota 5-roènej
èasovej platnosti neosvedèila pri
stotožòovaní obèanov mladších ako 5 rokov pri kontrole, èo vedie k vysokému
riziku potencionálneho zneužitia.
Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca osobe
staršej ako 13 rokov 1000 Sk
Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca osobe
od 5 do 13 rokov 400 Sk
Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca osobe
mladšej ako 5 rokov 250 Sk
Predåženie platnosti alebo vykonanie
zmeny údajov v cestovnom doklade,
za každý úkon 100 Sk
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3000 kníh a nie sú to len
staré knihy. Knižný fond je
pravidelne dopĺňaný a snažíme sa vyhovieť požiadavkám čitateľov, či už sú
to deti, alebo dospelí.
V našej obci žije1320
obyvateľov, knižnicu však
na vš t ev uj e v pri em ere
40 čitateľov, čo je na tak
vysoký počet obyvateľov
veľmi málo.
Skúsm e sa zamyslieť
nad tým, či by naše deti nemohli tráviť viac času možno
práve pri knihe a nie len pri
priateľovi menom Google,
či Pokec.
Vaša knižnica je otvorená v p i a t o k od 16 . 30
do 18. hodiny.
Rada uvidím každého
nového čitateľa. A nemusí
si len prísť požičať knihu.
Môže sa prísť len pozrieť,
posedieť si, či stretnúť sa tu
s kamarátmi a vymeniť si
čitateľské zážitky.
Zuzana Malová

STRANA 3
Anna O S V A L D O V Á
Naši učitelia nás vždy posúvali vpred a snažili sa nás správne
nasmerovať. Manželom Franti ško v i O s v a l d o v i a A n n e
Osvaldovej sa to darilo. Mnohí
z ich žiakov sú úspešní inžinieri,
lekári, právnici, svedomití učitelia, zdravotné sestry, snaživí
pracovníci na rôznych postoch,
no predovšetkým dobrí ľudia.
Prišli ako man že lia učitelia
k nám v roku 1956. Predtým
spolu učili v obciach Veľký Slavkov v okrese Poprad, Rohožník
na Záhorí a Sirk v okrese Revúca
na Gemeri. Ich cieľom bolo
vychovať z o s v o jic h žia k o v
dobrých a tvorivých ľudí.

Lutilský prameň

OSOBNOSTI
Alžbeta K.: „ Spomínam si na
dennodenné skúšanie násobilky, až kým sme sa ju poriadne
nenaučili.“
Mária R.: „ Pokusné políčka ,
kde sme sa učili pestovať rôzne
rastliny. Mali sme rôzne krúžky
šikovných rúk, kde sme dostali
základy pletenia a vyšívania .
Alžbeta K.: „Každý deň sme
písali diktát a keď sme prišli
na 1. ZŠ v Žiari nad Hronom
do 6. ročníka, boli sme najlepší
v gramatike. Spomínam si na div ad ielka , ta nč ek y, sc én ky ,

zriadený 1.5.1959 a tu p. Matilda
Minková pôsobila ako vedúca
útulku.
Kde je dnes Borinka a predajňa
Ria sa 1.9.1963 zriadila MŠ,
kde p. Minková učila deti predškolského veku spolu s p. Oľgou
D a n k o v o u . M n o h í d o s pe lí
Lutilčania d n e s s p o m í n a jú
s úsmevom na latríny na dvore
škôlky, splachovacie záchody
vtedy neboli, na prvé priateľstvá
z MŠ, ktoré pretrvali dodnes, na vynikajúci slivkový koláč pani kuchárky
B a r a n o ve j, n a p o poludňajší

Demografia
za rok 2007:
Stav obyvateľov
k 31.12.2007:

Trvalý pobyt - dospelí
1133
Trvalý pobyt - deti
180
Trvalý pobyt - cudzinci
3
V obci celkom
1316 obyvateľov
Narodilo sa
9 detí
Umrelo
17 občanov
Z pobytu sa odhlásilo
28 občanov
Do obce sa prihlásilo

6 občanov
Klub dôchodcov
- 10 rokov

Pozvánka
Tvorivosťou vynikal zvlášť
pán riaditeľ Osvald, ktorý hral
na organ, husle i harmoniku.
Spolu so svojou manželkou sa
venovali príprave programov
na každú významnú udalosť
v obci. Urobila som krátku anketu
medzi ich bývalými žiakmi.

čo s nami p. učitelia nacvičili.“
Spom ie nok je v eľmi veľa
a všetky sú pekné, po rokoch
až dojímavé. Sme radi, že pani
učiteľka je ešte medzi nami
a stále sleduje naše osudy.

Matilda M I N K O V Á
Ako si spomínate na p. uèite¾ku
Osvaldovú a p. riadite¾a Osvalda?
A n n a B .:„ S p o m ín a m s i
na transparent s vybranými slovami. Pani učiteľka ho vždy
na začiatku vyučovania rozvinula a museli sme odriekať
vybrané slová .“

Mnohí
nevedia,
že u nás
predtým,
a k o z ačala fungovať materská škola , existoval poľnohospodársky útulok,

spánok, keď sa zaspať nedalo,
na prechádzky po našej peknej
dedinke, na prvé básničky pre
mamičky k ich sviatku, ktoré deti
naučila p. učiteľka.
Materská škola je veľmi dôležitá na prípravu detí do ZŠ a pani
Minková patrila medzi tých, ktorí
sa o to kedysi v našej obci snažili.
Dnes už máme peknú, modernú MŠ, ktorá bola otvorená
2. 3.1992, kde sa milé p. učiteľky snažia pripravovať našich
najmenších na vstup do ZŠ.
Školské roky sú nezabudnuteľné a krásne, to tvrdíme my,
starší, a radi na ne spomíname.
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Výbor Klubu dôchodcov
v Lutile pozý va všetkých
svojich členov na slávnostnú
členskú schôdzu pri príležitosti 10. výročia založenia
klubu dôchodcov do Kultúrneho domu

dòa 5. apríla 2008
o 15.00 hod.
Program:
1. Slávnostné otvorenie
2. Zhodnotenie èinnosti
klubu za 10 rokov
3. Obed
4. Zábavný program (OZ Lutilienky)
5. Vo¾ná zábava pri dychovej
hudbe Lutilka

Lutilský prameň

STRANA 4

Fašiangy,

len o príjemne prežité chvíle,
ktorých je v dnešnom uponáhľanom svete stále menej a menej.
No a ako býva dobrým zvykom, spoločne sme na druhý
deň pochovali v kultúrnom dome
za sprievodu dychovej hudby
Lutilka, našu basu.
Kým sa tak ale stalo, ožil náš

vyhrať vreckový mobil značky
Calex, fúru dreva, alebo večeru
s Adelou.

r r r
Aj tento rok nás navštívili
taneční seniori zo Žiaru nad
Hronom, ktorí sa ladne vlnili
v rytme Polonézy.

Turíce,
Ale skôr ako príde Veľká noc,
ktorou začínajú sviatky jari, obzrime sa späť k Fašiangu. K tomu,
kto rý má u n ás v Lu tile u ž
niekoľkoročnú tradíciu.

nám veľmi nežičilo počasie,
potešili sme sa spolu s tými, ktorí
otvorili svoje brány a privítali
fašiangovú chasu.
Dedinou sa ozýval veselý

Ve¾ká
kultúrny stánok spevom známych spevákov z relácie Trepete.
Boli medzi nimi: Darinka Rolincová, Kora Zolinská, Obor
Gázik, Ňadranka Jablonská,
súrodenci Hečkovci, Krímeš...

A zlatým klincom programu bolo vystúpenie známej
dievčenskej skupiny Spice girls.
Aby nám hostia nevyhladli
a nevysmädli, ponúkli sme im

noc
Tí z Vás, ktorí sú tí „praví
fašiangovníci “ si ani tento rok
nenechali ujsť fašiangový sprievod masiek po dedine. Aj keď

spev a smiech. Na niektorých
uliciach ľudia dopredu čakali,
kedy už tí fašiangovníci prídu.
A tí, čo neotvorili, neprišli o nič,

príde...
Všetko toto sa odohrávalo
na doskách, ktoré znamenajú
svet.
Celým programom zabávajúcich fašiangovníkov sprevádzali
známi moderátori Adela a Pyco.
Nezabudli sme ani na našich
občanov a pripravili sme pre
nich sms-kovú súťaž, kde mohli
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šišky, ktoré dal napiecť obecný
úrad p. Pružinovej a vínko ponalievali naši dôchodci.
A k s t e ta m b o l i a p á čil o
sa vám, môžete nám o tom napísať. A ak ste tam neboli, tak
ste prišli o veľa, ale nevadí, o rok
sme tu s fašiangovým programom
znova.
Zuzana Malová

STRANA 5

Lutilský prameň

Urbárske pozemkové spoloèenstvo bilancovalo
Dňa 10.2.2008 sa vo veľkej sále kultúrneho domu konalo Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového
spoločenstva Lutila. Členovia výboru spoločenstva sa prostredníctvom podaných správ snažili predložiť
výsledky svojej práce, ako aj hospodárenia celého spoločenstva za hodnotiaci rok 2007.
Z rozboru podaných správ
a prijatého uznesenia zo zasadania tohto výkonného orgánu
spoločenstva je možné konštatovať, že rok 2007 bol jedným
z najúspešnejších, čo sa týka
dosiahnutých výsledkov hospodárenia a rozdelenia prebytku
hospodárenia za posledné roky.
Takúto priaznivú atmosféru
v priebehu konania valného
zhromaždenia bolo cítiť nielen
zo strany členov výboru pri
predkladaní jednotlivých správ,
ale aj z priebehu diskusie a pri
prijímaní uznesenia, ktoré prítomní urbárnici - podielnici prijali
s porozumením a uznaním.
Slávnostnú atmosféru konan ia v a ln éh o zh ro m až de nia
umocnili tiež členovia Poľovníckeho spolku pri Urbá rskom
pozemkovom s p o lo č e n s tv e
Lutila, ktorí pri otvorení, ako aj
ukončení programu svojimi fanfárami prispeli k slávnostnejšiemu priebehu a podporili tak
dôležitosť konania tohto významného každoročného aktu.
Členovia poľovného spolku
sa okrem tohto vystúpenia pravidelne podieľajú aj na ochrane
majetku Urbárskeho pozemkového spoločenstva vykonávan ím po žia rn yc h hliad ok pri
vyhlásení stavu zvýšeného požiarneho nebezpečenstva v letných suchých obdobiach, za čo
im bolo vyslovené poďakovanie
v hodnotiacej správe predsedu
spoločenstva.
Podstatou dosiahnutia dobrého hospodárskeho výsledku je
vytvorenie čo najvyšších príjmov z realizovaných činností
v hodnotiacom roku a pritom
usmerniť nutné výdaje tak, aby
prebytok hospodárenia bol čo
najvyšší.
Tento zámer sa výboru spoločenstva v r. 2007 podarilo splniť
nad očakávanie dobre. Vyťažená drevná hmota bola efektívne
odpredaná a aj ostatné príjmové položky boli splnené. Takto
sa dosiahol patričný prebytok
hospodárenia a bolo možné vyplatiť členom - podielnikom pod i e l y n a h o s p o d á rs k o m
výsl e d k u v s u m e ta k m e r
745 000 Sk.

No nie všetky výsledky práce
boli len dobré a bezchybné. Nepodarilo sa úplne dobudovať
dočasné lesné sklady potrebné
pre manipuláciu a odvoz deva,

nedostatočné prirodzené zmladenie porastov.
Na plochách po ťažbe je možnosť prípravy palivového dreva
formou samov ýroby. Výbor

preto s touto úlohou sa musíme
popasovať aj v roku 2008. Ešte
viac nás mrzia zbytočne vynalož e né fi n a n č n é p r o s trie dk y
n a lik vid áciu nep ovolených
skládok odpadu, ktoré sa tvoria
na p oz em ko ch Urbárske ho
pozemkového spoločenstva.
Náklady na odstránenie nahromadeného odpadu nás zaťažili
čiastkou takmer 30 000 Sk.
Tieto finančné prostriedky mohli byť účelnejšie použité, tak ako
o tom hovoril aj pán starosta obce v diskusnom príspevku. Každý
vlastník pozemku však zodpovedá za nepovolené skládky,
ktoré sa tvoria na ňom. Bolo by
veľmi potrebné, aby sme boli
všetci nápomocní pri odhaľovaní tých nespratníkov, ktorí takto
vyvážajú rôzne odpady na cudzie
pozemky a zbytočne nás oberajú
o financie, ktoré sa môžu využiť
rozumnejšie.
Nachádzame sa v súčasnej
dobe už v rozbehnutom roku
2008, kedy sa už plne začalo
s činnosťami, ktoré ukladá LHP
pre tento rok. Započalo sa už
s ťažbou, odvozom a predajom
drevnej hmoty, uhadzovaním
haluziny a v dohľadnej dobe
sa začne aj so zalesňovaním
vyrúbaných plôch. Zalesňovať
sa budú najmä plochy, kde je

Urbárskeho pozemkového spoločenstva prijal rozhodnutie,
že budú uprednostnení členovia - podielnici pred ostatnými
záujemcami o palivové drevo.
Jeden člen - podielnik si bude
môcť pripraviť 10 prm palivového

dreva na svoje meno v dohodnutých cenách pre členov spoloč en stva . U predno stn enie
svojich členov by sa zabezpeč o v a lo v o b d o b í o d 1 . d o
25.4.2008. Po tomto termíne
v prípade, že ešte zostane nespracovaná haluzina po ťažbe,
bude daná možnosť aj ostatným
záujemcom. O možnosti začatia
samovýroby palivového dreva
upozorníme ešte svojich členov
aj vyhlásením správy v miestnom
rozhlase.
O činnosti, práci a úlohách
urbárskeho p o z e m k o v é h o
spoločenstva by sa dalo napísať ešte veľa kladných, ale aj
záporných viet. Pravidelne však
bude zvolávaný výbor spoločenstva, ktorý je kompetentný
riešiť priebežne vzniknuté úlohy
a problémy, ako aj úlohy prijaté
uznesením z Valného zhromaždenia zo dňa 10.2.2008. O výsledkoch práce a problémoch
so zabezpečovaním hospodárskych opatrení pre rok 2008 poinformujeme čitateľov Lutilského
prameňa v nasledujúcich vydaniach.
Ján Imriš, predseda UPS

Polícia v Banskej Bystrici upozoròuje obèanov, aby boli obozretní pri vyberaní finanèných prostriedkov z bankomatov. Poèas tohto týždòa
sa v Banskej Bystrici vyskytli prípady, pri ktorých bolo zistené, že doposia¾
nezistený páchate¾ vsunul do bankomatov tenký predmet z plastu na zadržanie bankomatovej karty. Preto žiadame obèanov, ktorí si vyberajú
peniaze pomocou bankomatových kariet, aby si ešte pred vsunutím karty
do bankomatu všímali èi sa v bankomate nenachádza podozrivý predmet
a v prípade takýchto zistení, aby to oznámili na ktoromko¾vek útvare
Policajného zboru èi na známom telefónnom èísle 158.
V súèasnosti bolo zaèaté trestné stíhanie pre preèin neoprávnenej
výroby a používania elektronického platobného prostriedku a inej
platobnej karty, nako¾ko zistené skutoènosti nasvedèujú tomu,
že doposia¾ nezistený páchate¾ na bankomate banky neoprávnene
použil prostriedok špeciálne prispôsobený na zachytávanie
platobných kariet.
Takýto prípad polícia zaevidovala opakovane, prièom bolo zistené,
že na Starohorskej ulici v Banskej Bystrici na tam nachádzajúcom sa bankomate, ktorý je zabudovaný na vonkajšej stene obchodného domu doposia¾
nezistený páchate¾ taktiež neoprávnene použil prostriedok špeciálne
prispôsobený na zachytávanie platobných kariet. Polícia na týchto
prípadoch intenzívne pracuje. Páchate¾ovi takéhoto trestného èinu hrozí
až 5-roèné väzenie.
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Všetkým známe jednoduché slovo s jednoduchým chemickým vzorcom, s nespoèitate¾ným
a neporovnate¾ným významom pre existenciu akéhoko¾vek živého organizmu. Voda tvorí 70%
našej planéty, z 50 až 60% vody sa skladá každý živý organizmus. U novorodenca predstavuje
voda asi tretinu telesnej hmotnosti, v dospelosti asi tri pätiny. Bez kyslíka meriame èas v minútach, bez vody len pár dní, bez jedla pripustíme aj týždne.
m

Èo je to pitná voda?

Podľa zákona 355/ 2007 Z.z. o ochrane,
p od p ore a ro zv o ji ve re jné ho z dra via
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podľa §17 :
1)Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie,

rálov a stopových prvkov, transportuje živiny ku všetkým orgánom, udržiava správnu
funkčnú a reprodukčnú schopnosť buniek,
zabezpečuje krvný obeh, reguluje telesnú
teplotu, pomáha vyplavovať škodlivé látky
z organizmu atď.).
2) socio-ekonomický: je nevyhnutná pre

Pri chemickej kontaminácii môže dôjsť k
akútnemu alebo chronickému poškodeniu
organizmu, nedostatok zdravotne bezchybnej vody môže mať nepriamy dôsledok na
zdravie ako sú napríklad „ochorenia z nedostatku vody“ - infekčné (črevné, kožné) zo
zníženia osobnej hygieny. Nepríjemné sú
zmeny senzorických vlastností vody (chuť,

VODA (H2O) - zaslúži si svoj Svetový deò
aj vyhlásenie roku 2008 za rok sanitácie
prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola
dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo
ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych
podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok
určených na ľudskú spotrebu.
2) pitná voda je zdravotne bezpečná, ak
ani pri trvalom požívaní alebo používaní
nezmení zdravie prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie akútnym, chronickým alebo
neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti
vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Zdravotná bezpečnosť pitnej vody sa hodnotí a kontroluje
podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich
limitov.
m

Význam vody:

1) Fyziologický :(je základnou súčasťou
buniek, ovplyvňuje metabolizmus na všetkých úrovniach, je nosičom a zdrojom mine-

normálny život spoločnosti. Je významným prvkom regulácie mikro a makroklímy a nemožno
zabúdať na jej rekreačnú a estetickú funkciu.
m

Ko¾ko máme pi?

Človek by mal vypiť 2-2,5 l tekutín denne,
v letných horúčavách aj 3 litre. Na 1 kg
h motnos ti b y m al č lovek vypiť a sp oň
35 g vody. Podiel stopových a minerálnych vôd by nemal presiahnuť 1.
m

Zdravotné riziká z vody:

v prípadoch mikrobiologickej a chemickej
kontaminácie vody, pri zmenách senzorických vlastností vody alebo v prípadoch
nedostatku zdravotne bezchybnej vody
sa môže voda stať aj zdravotným rizikom.
Aby sme predišli zdravotným rizikám z vody
musíme si vodné zdroje chrániť, aby bolo
vody vždy dostatok, aby sme na pitie a užívanie používali len vodu pitnú lebo:
pri mikrobiologickej kontaminácii sa pitná
a odpadová voda môže stať dôležitým faktorom prenosu pôvodcov mnohých
infekčných ochorení, ktorými môžu
byť baktérie (napr. shigella-pôvodca
bacilárnej úplavice, Vibrio cholerae- pôvodca cholery, Salmonella
typhi- pôvodca brušného týfusu),
vírusy (napr.vírus zápalu pečene
typu A, Rotavírusy, Norwalk vírus),
parazity (Cryptosporidium, Giargia
intestinalis, meňavka úplavičná)
alebo pliesne. Patogénne mikroorga nizmy sa vo vode spravidla
nemnožia, ale sú schopné prežívať niekoľko dní a mesiacov.
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farba, zápach) spôsobené skupinou rias,
húb, actinomycét, železitých a sírnych baktérií.
Mestá a väčšina obcí má hromadné
zásobovanie pitnou vodou (zásobovanie
pitnou vodou z verejného vodovodu alebo
z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb).
Verejné vodovody sú v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. a v správe obcí. Monitoring
kvality vody vykonáva RÚVZ so sídlom
v Žiari nad Hronom v súlade s § 11 písm. m/
zákona NR SR č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane,
p o dp o re a roz v oji v erejn éh o zd ravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyšetrované ukazovatele kvality vody ustanovuje NV SR č. 354/ 2006 Z. z, ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody
určenej na ľudskú spotrebu. Prevádzkovatelia verejných vodovodov sú povinní
zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality
vody vo svojich verejných vodovodoch - vykonávať tzv. prevádzkovú kontrolu kvality
vody.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
(RÚVZ) so sídlom v Žiari nad Hronom vykonáva monitoring kvality pitnej vody na spotrebisku verejných vodovodov v okresoch
Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská
Štiavnica. Z výsledkov monitoringu kvality
vody, ktorý vykonáva RÚVZ so sídlom v Žiari
nad Hronom je možné konštatovať, že kvalita
vody je dobrá a ustálená, neboli zaznamenané
také výkyvy v kvalite vody, ktoré by ohrozovali zdravie obyvateľov.
V prípade zistenia akejkoľvek výchylky v
mikrobiologických a biologických, chemických
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parametroch vo vzorke vody je
prevádzkovateľovi vydaný cestou RÚVZ podnet na odstránenie n edos tatko v, v prípa de
opakovaného nevyhovujúceho
nálezu je prevádzkovateľovi verejného vodovodu rozhodnutím
vydané opatrenie na zabezpečenie dostatočného množstva
zdravotne nezávadnej pitnej vody.
Po vykonaných opatreniach
musí prevádzkovateľ preveriť
kvalitu vody a laboratórne rozbory
predložiť na RÚVZ so sídlom
v Žiari nad Hronom.
Tam, kde takéto zásobovanie
pitnou vodou chýba využíva sa
individuálne zásobovanie pitnou vodou (zásobovanie pitnou
vodou z jedného zdroja s denno u pro du kc iou m en ej ak o
10 m3 pitnej vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako
50 osôb). K tomuto účelu slúžia
pre občanov individuálne vodné
zdroje (studne):
U individuálnych vodných
zdrojov sa monitoring kvality pitnej
vody
n e v y k o n áv a .
Pre umiestňovanie a prevádzku
verejných studní a individuálnych vodných zdrojov je v platno sti ST N 75 5 115 Studn e
individuálneho zásobovania vodou.

Norma presne stanovuje podmienky na zabezpečenie kvalitnej pitnej vody zo studne, a to
už pri výbere miesta na základe
hydrogeologického posudku
v neznečistenom prostredí, stanovuje najmenšiu vzdialenosť
verejných (studňa verejne prístupná pre zásobovanie obyvateľstva vodou) a neverejných
(studňa verejne neprístupná,
slúžiaca k zásobovaniu vodou
jednotlivých objektov napr. rekreačné zariadenie) a domových
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studní (neverejná studňa slúžiaca pre zásobovanie jednej
a le b o v ý n i m oč n e n ie k oľk o
domácností) od zdrojov možného znečistenia (napr. žumpy,
septiky, kanalizačné prípojky,
chlievy, hnojiská a pod.), zriaďovanie studní, príslušenstvo
studní, úpravu okolia studní,
kontrolu a dezinfekciu studní.
Za umiestnenie, prevádzkovanie a kvalitu vody vo vlastnom
vodnom zdroji zodpovedá prevádzkovateľ vodného zdroja.
Pri verejných a neverejných
studniach prevádzkovateľ zaisťuje pravidelnú technic kú
prehliadku spojenú s odberom
a rozborom vody najmenej 1x
za rok. U domových studní sa
odporúča ich občasná kontrola
a rozbor vody.
Ako správne postupovať
pri dezinfekcii studne:
najvhodnejším dezinfekčným
prostriedkom na dezinfekciu vody
v studniach je SAVO, ktoré je
možné zakúpiť v predajniach
drogérie (potrebné dodržiavať
postup uvedený na jeho balení).
Dezinfekcii vody by mala predchádzať pravidelná mechanická
očista studne, pokiaľ je možné
ju vykonať. Vodu zo studne
odčerpáme, s te n y s t u d n e
opláchneme koncentrovanejším, napr. 2,5 % roztokom
SAVO (dosiahneme naliatím
0,5 l SAVA do 20 litrov vody)
a dezinfekčný roztok necháme
pôsobiť na stenách najmenej
1 hodinu.
Potom opláchneme vnútorné steny studne čistou vodou,
k to rú z n o v a o d č e rp ám e .
Z dna studne vyberieme nečistoty (kal a bahno) a podľa
možnosti vyčistíme vtokové
otvory do studne. Ak sú skruže
poškodené, treba ich opraviť
škárovaním, pokiaľ je studňa
z iného stavebného materiálu,
použijeme na opravu ten istý
druh materiálu. Vykonáme konečné opláchnutie stien a dna
s tu dne a v odu od čerpáme .
Studňu necháme naplniť.
Ak je voda zakalená pokračujeme v čerpaní studne. Na záver
pridáme dezinfekčný prostriedok
na samotnú dezinfekciu pitnej

vody (SAVO). Po 30 minútach
je voda dezinfikovaná.
Uvedený spôsob dezinfekcie
v o d y je m o ž né po u ž iť le n
v šachtových studniach. Vo vŕtaných môžeme svojpomocne
vodu zo studne vyčerpať a studňu dezinfikovať, ostatné práce
by mala vykonať odborná firma.
Ako má postupovať občan ak
má záujem o laboratórne vyšetrenie vody z individuálneho
vodného zdroja:
- zaslať objednávku na odber,
odvoz a vyhodnotenie vzorky
vody na RÚVZ v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 484/ 9, 965
24, kedykoľvek počas celého
roka. Ide o platenú službu.
Za minimálny mikrobiologický,
biologický a fyzikálno-chemický
rozbor vody je stanovená cena
3 590 Sk (28 ukazovateľov).
- so žiadateľom sa pracovníci
RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom skontaktujú a sami odoberú vzorku vody (neodoberať
vzorku samostatne), ktorá je
ihneď dopravená na analýzu
do laboratórií RÚVZ v Banskej
Bystrici.
R o k 2 0 0 8 b o l v y hl á s e n ý
za rok sanitácie. O vodu sa
musíme starať a chrániť ju.
Nech dnes i zajtra si môžeme
štrngnúť kalíškom čistej, priez ra č n e j v o d y a po p ria ť
„NA ZDRAVIE!“
V rámci svetového dňa vody
22.03.2008 budú pracovníci
odd elenia hygieny životného
prostredia RÚVZ poskytovať
konzultácie o ochrane vodných
zdrojov, čistení a dezinfekcii
vody v studniach.
V prípade záujmu o konzultáciu
môžete zavolať na číslo telefónu 672 3750 alebo sa osobne
dostaviť n a odde lenie HŽP
na ulici Cyrila a Metoda 23.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Žiari
nad Hronom, MUDr. Z.Košťanová, Mgr.D.Harachová. Oddele n i e p o d p o r y z d ra v i a,
Odd. hygieny životného prostredia.
Zdroj. www.uvzsr.sk,
www.vzbb.sk
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Podvodníci
opä úradovali
Polícia vyšetruje viaceré
prípad y, ke ď po dvod níci
využili dôverčivosť staršej
osoby a obrali ju o peniaze.
Polícia opätovne upozorňuje
na praktiky podvodníkov,
k t o rý
pod
rôznymi
zámienkami vylákajú najmä
od starších ľudí peniaze.
Polícia p re to o d p o rú ča
n e v p ú š ť a ť c u d z í ch ľ u d í
do s v oj ho
o b y d l ia .
Pod vodníci starších ľudí
oslovujú aj na ulici, naliehavo
prosia o pomoc a žiadajú
peniaze, pričom vystupujú
dôveryhodne. V takýchto
s it u á c iá c h v pr íp a d e
akéhokoľvek podozrenia je
potrebné ihneď kontaktovať
políciu na linke 158.
Obeťou podvodníkov sa
stala prednedávnom aj 69ročná žena, ktorú požiadali
na ulici o zapožičanie peňazí
na zaplatenie operácie pre
kamaráta, ktorý leží v nemocnici po autonehode.
Dôveryhodne vystupujúci
dvaja muži ženu úctivo a naliehavo žiadali o pomoc, až
ju napokon presvedčili a išla
si domov zobrať platobnú
kartu. Z účtu potom vybrala
4 0 0 0 0 k o rú n , k t o ré im
o do v z da la . P olícia toto
podvodné konanie vyšetruje.
D va j a
neznámi
páchatelia okradli aj 74ročnú starenku. Zlodeji
prišli d o jej rod in n ého
domu v obci a predstavili
s a je j a k o p ra c o v n í c i
sociálneho úradu.
Dvojica jej oznámila, že
jej prišli vyplatiť peniaze
za uväznenie počas II. svetovej vojny, predtým však
od nej chceli tisíc korún.
Kým sa babička zabávala
hľadaním, páchatelia jej
ukradli zo stola 20-tisíc
korún.
V prípade pohybu podozrivých ľudí s podobnými aktivitami odporúčame okamžite
volať telefónne číslo 158.
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ICM Lutila pomáha mladým ¾uïom z regiónu
Mladý èlovek je dnes ve¾mi ohrozeným a nespoèetnekrát aj odsúdeným prvkom súèasnej spoloènosti. Položme si ruku
na srdce, ko¾kokrát sme už poèuli poèas cesty autobusom pohoršenie nad nemiestnym správaním mládeže? Staršia generácia dospievajúcich ¾udí považuje za pova¾aèov, ktorí všetok vo¾ný èas trávia za poèítaèom, pred televíziou alebo
bezcie¾nym túlaním po uliciach. Na vine nie sú len rodièia, ale celá spoloènos. Mládež potrebuje niekoho kto ju bude
vies, niekoho komu bude dôverova, niekoho kto jej poskytne informácie pre jej ïalší rozvoj.
m

Na nemilý fenomén doby reagujú Informačné centrá mladých (ICM), ktoré na Slovensku existujú už od roku 1992. ICM-ká sú
založené na prenose bezplatných objektívnych informácií. Vychádzajú pri tom z myšlienky, že len na základe informácie si človek
dokáže vytvoriť objektívny názor a tým aj
vlastný pohľad na svet. Centrá teda nemajú
len poznávací, ale aj výchovný charakter.
m

ÈO JE TO INFORMAÈNÉ
CENTRUM MLADÝCH?

Informačné centrá mladých zastrešuje
Združenie Informačných a Poradenských
Centier Mladých v Slovenskej republike
(ZIPCeM). Poslaním ZIPCeM-u je spolupráca
s ICM, ich metodické usmerňovanie, spoločná metodika prá ce s cieľom vložiť
do všetkých ICM jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu, ktorý vychádza
z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a zabezpečuje žiadané informácie
a poradenstvo.
Tak ZIPCeM ako aj každé jedno ICM pri
svojej práci dôsledne rešpektuje ciele Európskej charty informácii pre mládež, v ktorej
je jasne definované, že každý mladý človek
má právo na úplné, pravdivé a bezplatné informácie z rôznych oblastí jeho života.
Poskytnutá informácia zároveň musí byť
nezávislá na akejkoľvek politickej, náboženskej orientácií alebo akejkoľvek ideológii, musí
byť prístupná všetkým mladým ľuďom bez
rozdielu pohlavia, rasy, presvedčenia alebo
ich ekonomického a sociálneho postavenia.
Úlohou ICM, ako som už spomínala, je
predovšetkým dodávať informácie mladej
generácii. Všetky centrá sú preto vybavené
najnevyhnutnejšou technikou, ktorá tvorí
základ ich činnosti. Počítač s pripojením na
internet, tlačiareň, „kopírka“ a fax sú najvernejšími priateľmi každého centra. Pre mlád e ž j e v u rč it o m č a s o v o m in t e r v a le
k dispozícii konzultant, ktorý im odpovie na
otázky týkajúce sa ich budúceho povolania,
práci v zahraničí, vzdelávania alebo cestovania. Centrum je taktiež akýmsi motivačn ý m m ot o ro m m lá d e ž e, a b y a ktí vn e
využívala voľný čas. A to nielen formou
táborov alebo výletov, ale aj v prospech
miesta, kde sa nachádza.

ICM LUTILA

V septembri 2007 sa Informačné centrum
mladých vytvorilo aj v obci v blízkosti Žiaru
nad Hronom - v Lutile. Riaditeľkou centra sa
stala pani Jana Knoppová, ktorá má skúsenosti s ICM v Banskej Štiavnici, kde predtým
pracovala. V súčasnosti tiež pôsobí ako
podpredsedníčka pre medzinárodné vzťahy
v strešnej organizácii. „O centre som sa dozvedela prostredníctvom súčasného banskoštiavnického primátora Mgr. Pavla
Balžanku. Spočiatku sme viedli len nevinné
rozhovory o ICM, až neskôr, keď som hľadala prácu, mi pán Balžanka, mimochodom
vtedajší riaditeľ ICM v Banskej Štiavnici, navrhol možnosť aktívne sa zapojiť do vedenia centra v Štiavnici,“ spomína na svoje
začiatky Janka.

r r r
Založenie ICM v Lutile iniciovala preto, lebo podobná inštitúcia v Žiarskom okrese neexistuje. Najskôr totiž zvažovala vytvoriť
organizáciu v Žiari nad Hronom, no neskôr
si to rozmyslela. Hlavným dôvodom bola ústretovosť a nadšenie zo strany kompetentných orgánov v Lutile. „Lutilu som si vybrala
hlavne preto, lebo ju považujem za vynikajúcu lokalitu z geografického pohľadu. O založenie centra prejavili záujem samotní
mladí ľudia. Rovnako dôležitým faktorom
bola aj plná podpora zo strany pána starostu
a obecného zastupiteľstva. Nechcem nahnevať miestnych obyvateľov, ale myslím
si, že obec je akýmsi predmestím Žiaru nad
Hronom. Zároveň je však blízko ostatných
dedín ako je Slaská, Kosorín alebo Janova
Lehota. Na druhej strane veľa obyvateľov
miest sa sťahuje na vidiek. Takže v popoludní cestuje do obce veľa mladých ľudí, ktorí nevedia ako vyplniť voľný čas, ani vhodne
spracovať informácie. Možno si poviete, že
dnes už má doma takmer každý internet, no
z vlastnej skúsenosti viem, že mládež nevie
efektívne pracovať s nadobudnutými informáciami,“ konštatuje.
Lutila je v podstate raritou medzi ICM-kami na Slovensku, pretože je to jediná obec,
kde sa takáto inštitúcia nachádza. Centrum
bude sídliť v budove Kultúrneho domu v Lutile. Bude mať však vlastný vchod aj sociálne
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zariadenie. Momentálne prebiehajú posledné úpravy priestorov, ktoré by mali byť hotové do marca. „Služby ICM-ka budú môcť
mladí ľudia využívať od marca, no slávnostn é otv ore nie plá nu jeme až 4.4.2 00 8
o 16. hodine. Za hlavnú cieľovú skupinu považujeme mládež vo veku od 12 do 35 rokov. Nebránime sa však ani iným vekovým
skupinám a budeme len radi, ak budú chcieť
s nami spolupracovať. Týmto by som taktiež
chcela všetkých pozvať na slávnostné
otvorenie,“ dodáva Janka.

r r r
V začiatku by ICM chcelo splniť základné
stanovy na fungovanie centra, v budúcnosti
má však ambíciu vytvárať aj vlastné projekty. Hlavným cieľom ICM okrem poskytovania informácii a poradenstva, je uľahčiť
mládeži štúdium a naučiť ich aktívne tráviť
voľný čas. V centre si môžu bezplatne vyhľadať informácie na internete alebo vytlačiť
či prefotiť podklady do školy.

r r r
Konzultantom pre ICM Lutila sa stal Mgr.
Ján Kučera. Jeho úlohou bude zhromažďovať
a sprostredkovávať informácie cieľovým
skupinám. Mládeži bude k dispozícii každý
pracovný deň od 11. do 21. hodiny. „O ICM
som sa dozvedel len náhodou, prostredníctvom Janky Knoppovej. Uplynulé leto som
dokončil štúdium na vysokej škole, momentálne som doma a pokračujem v externom
doktorandskom štúdiu. Myslím si preto, že
práca konzultanta mi v súčasnosti pomôže
k určitému kariérnemu rastu, no najväčšiu
výhodu vidím vo voľnom prístupe k nespočetnému množstvu informácií,“ hovorí Jano
na margo práce konzultanta. Za svoju najväčšiu prednosť v tejto pozícii pokladá fakt,
že v rámci našej obce sa dobre pozná
s mnohými mladými ľuďmi. V ICM by
chcel všetkým mladým ľuďom priateľsky pomôcť vyriešiť ich problémy a zároveň im pomôcť v ďalšom vývoji. „Okrem hlavných
poradenských služieb a sprostredkovania
informácii, by som chcel v centre organizovať výlety do prírody, tematické prednášky,
no jedným z mojich najväčších snov je
vy tvo re nie ak éhos i filmovéh o klu bu,“
konštatuje Jano na záver.
Katarína Pružinová
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VYHODNOTENIE

m

Mesto Žiar nad Hronom organizov alo 16. februára 2008
5. ročník hokejového turnaja
Mikroregiónu Žiarske Podhorie.

Zápas o 3. miesto :

Kosorín - Lutila
m

Aby naše futbalové mužstvá uspeli aj v tejto časti súťaže musí tomu predchádzať
dobrá príprava. „A“ mužstvo
začalo trénovať už v januári
v telocvični ale keď im to dovolilo počasie, veru tréner ich
popreháňal aj vonku. Pre utuženie kolektívu sa seniori
stretli na sústredení na Repišti, kde im ich tréner Ľubo
Bartolen nedal veľa oddychu.
Uvidíme či sa to odzrkadlí aj
n a h re p o č a s súť aže .

0:1

Zápas o 1. miesto :

Žiar nad Hronom - Slovalco 6:1

KONEÈNÉ PORADIE :
1. miesto - Žiar nad Hronom
2. miesto - Slovalco
3. miesto - Lutila
4. miesto - Kosorín
5. miesto - Janova Lehota
6. miesto - Lovčic- Trubín
7. miesto - Slaská
8. miesto - Prestavlky
Spracoval :
Ján ŽIAK, MsÚ - OŠaŠ

Turnaja sa zúčastnili všetci
členovia mikroregiónu - Lutila,
Slaská, Janova Lehota, Kosorín, Lovčica Trubín, Žiar nad
Hronom. V tomto roku sa k turnaju pripojili fy Slovalco a obec
Prestavlky.
Turnaj sa hral v dvoch skupinách:
Skupina „A“: Žiar nad Hronom, Lovčica Trubín, Kosorín,
Prestavlky.
Skupina „B“: Janova Lehota, Lutila, Slaská, Slovalco.

Prípravné zápasy:
V Ž ia r i n a d Hr o n o m
na umelej tráve sa odohrali
zápasy:
Lutila - Lovčica 1:2 (T. Krnčok)
Lutila - Žarnovica 1:1 (Forgáč)
15.3. odohrá Lutila ešte
zápas s Ladomerskou Vieskou

Výsledky

Vo Zvolene na umelej tráve:

- skupina „A“ :
Žiar nad Hronom - Prestavlky

Lutila - Sliač 1:3 (Majer)
23.3. sa odohrá prípravný
zápas s Banskou Štiavnicou
Ďalší prípravný zápas sa
hral po sústredení v Dolných
Hámroch, kde Lutila prehrala
1:3.

7:1
1:2
1:3

Lovèica Trubín - Kosorín
Prestavlky - Kosorín
Žiar nad Hronom - LovèicaTrubín
3:1
Lovèica Trubín - Prestavlky 3:0
Kosorín - Žiar nad Hronom 0:7

Výsledky

Na jarnú súťaž sa pripravujú už aj dorastenci a žiaci.

- skupina „B“
Janova Lehota - Slovalco
Lutila - Slaská
Slovalco - Slaská
Janova Lehota - Lutila
Lutila - Slovalco
Slaská - Janova Lehota

Do mužstva sa nám vracajú
ranení hráči ako Tomáš Miertuš a Lukáš Tulipán, tiež hráči
- vysokoškoláci. Získali sme
prestupom nového hráča Dušana Škorca, ktorý hrával
v IV. lige.

1:3
1:0
4:0
1:0
1:0
0:4

Naše ihrisko ožije futbalistami a tribúny fanúšikmi
až 5. a 6. apríla.
E.H.
m Starostovia si už rozde¾ujú poháre.
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Jubilanti v mesiaci január až marec
50-roèní

70-roèní

Mária Gretschová
Miloš Kollárik
Ing. Miloš Tesák
Anna Pružinová
Jozef Kapusta

Mária Žòavová
Anna Mužíková
Mária Štompfová
Dagmar Kollárová
Július Baláž

60-roèní
Kamil Pacalaj
Ondrej Poliak
Vladimír Kružliak
Mária Tisovèíková
MUDr. Marián
Brestovanský

65-roèní
Rudolf Babiak
Emília Hudecová
Milan Tatár
Marta Èierna
Kamil Tesák

¼udskos nepozná prekážky
Stalo sa to koncom januára tohto roku. Môjmu manželovi
voperovali kardiostimulátor a lekári mu zdôraznili, že na tri mesiace má zabudnúť, že má ľavú ruku. No život nezastavíš a nezadlho po operácii sme museli autom cestovať na Krahule.
Šoférovať mohol.
Zastavili sme sa na menší nákup na parkovisku pred Lídlom.
Tam vedľa nás zastavil mladý šofér - asi tridsiatnik. V aute mal
manželku a dve malé detičky. Upozornil nás, že máme defekt
na pravom prednom kolese. Hneď bol ochotný pomôcť. Ja som
bola veľmi rada, že sa našiel niekto takýto obetavý, lebo manžel
si ruku nesmel namáhať.
Obaja s mužom sme pri práci asistovali. No náš záchranca bol
veľmi aktívny a šikovne si počínal pri uvoľňovaní skrutiek a ostatnej
činnosti. Vtedy som si všimla, že má akýsi tenký ľavý rukáv.
Pýtam sa ho: „Čo vy máte s rukou?“ On na to: „Ja nemám ruku.“
Zostala som ako obarená. No on v práci pokračoval bez akýchkoľvek rozpakov ďalej. Vybral náhradné koleso z kufra a keď ho
chcel namontovať zistil, že pneumatika je mäkká. Preboha, čo teraz budeme robiť?
Náš ochotný pomocník však ani chvíľu nezaváhal, vzal koleso
do svojho auta, rýchlo cúvol a odfrčal na benzínovú pumpu.
Za chvíľu bol nazad a koleso nasadil. Keď som mu po skončení
práce núkala odmenu, striktne ju odmietol. Rýchlo naštartoval
a odišiel skôr, ako som si stačila všimnúť číslo auta. Veľmi nás
mrzelo, že sme sa mu nestačili ani poriadne poďakovať.
Prešlo pár dní. Nezabúdali sme na nášho šľachetného neznámeho pomocníka. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som ho
zazrela stáť pri dverách v kultúrnom dome na lutilských fašiangoch.
Nevedela som, že je z Lutily. No o to viac som sa potešila, že
práve v našej dedine máme takýchto nesmierne obetavých
mladých ľudí, ochotných pomôcť za každých okolností. Ešte raz
srdečná vďaka aj prostredníctvom Lutilského prameňa.
E.Š.

80-roèní
Rudolf Kretík
Ján Imriš
Pavol Bahno
Mária Mušutová
85-roèná
Rozália Imrišová
Nad 85 rokov
Rozália
Paálová
Rozália
Brezianska
Ján Kösegi

92 r.
88 r.
86 r.

Pohotovostné lekárne v Žiari n.Hr.
Pondelok 17.3.2008
Nukleus s.r.o., Sládkovièova
8, 045/672 34 64
Utorok 18.3.2008
Nukleus s.r.o., Sládkovièova
8, 045/672 34 64
Streda 19.3.2008
Doktor Max s.r.o.,
ul.Sládkovièova 11, Po-Pi
7,00 – 15,30 hod., 045/672
33 45 (Žiar nad Hronom)
Piatok 21.3.2008
U èierneho koòa
Janského lekáreò, Dr.
Janského 19 , 045/672 29 46
Nede¾a 23.3.2008
Iris, ul. SNP 94 , 045/672 35
90
Pondelok 24.3.2008
Alpínia, ul. Š. Moysesa 75,
045/672 36 53 , 045/672 54
94
Utorok 25.3.2008
Doktor Max s.r.o.,
ul.Sládkovièova 11, Po-Pi

7,00 – 15,30 hod., 045/672
33 45
Streda 26.3.2008
Doktor Max s.r.o.,
ul.Sládkovièova 11, Po-Pi
7,00 – 15,30 hod., 045/672
33 45
Štvrtok 27.3.2008
Nukleus s.r.o., Sládkovièova
8, 045/672 34 64 ,
Piatok 28.3.2008
Lekáreò Flora, s.r.o., Dr.
Janského 478 (bývalá NsP),
Po-Pi 6,30 – 15,00 hod.,
045/672 36 66
Sobota 29.3.2008
Alpínia, ul. Š. Moysesa 75,
045/672 36 53 , 045/672 54
94
Nede¾a 30.3.2008
Nukleus s.r.o., Sládkovièova
8, 045/672 34 64 ,
Pondelok 31.3.2008
Iris, ul. SNP 94 , 045/672 35
90.
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