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Jaslièková slávnos
Všade je ticho, vládne už noc,
celý svet spí ticho pod hviezdami,

vnímame krásu belostných hôr.
Vianoce sú už pred dverami.
Takto nás, malých aj veľkých, deti z Lutily pozvali na Slávnosť
pri jasličkách, ktorá sa konala 25. decembra o 14. hodine
v rímsko-katolíckom kostole v Lutile.
Jasličkovú slávnosť s deťmi pripravila - ako každý rok,
katechétka Majka Pružinová.
m Deti pri nácviku kolied.

ABY...
Aby bolo všetko nežné... ako snežné kvapky
Aby Vám niè neskazilo tieto Božie sviatky...
Závis a svár, nech Vám boèia do dverí
ako vloèka..., èo dychu pier neverí
Aby ako jezuliatko v nás - dobro sa zrodilo,
nie na chví¾u, nie na krátko..., by èas v sebe povilo...
Zaspievam ti do uška,
pohladím ti rúèky.
Vezmem si a do náruèia,
obujem papuèky.
V tomto roku sa do tejto slávnosti zapojili aj deti z tanečného
krúžku pod vedením Viktórii Sučákovej. Vytvorili obraz starých
zvykov, ako sa chodilo vinšovať po domoch a zaspievali
slovenské koledy.
Ďakujeme im, že nám obohatili vianočné sviatky takýmto
milým obrazom!
m Nácvik kolied s hudobným doprovodom

Dieatko tak nevinné
prišlo si ma spasi.
Ty bojuješ srdieèkom,
kým iný meè tasí.
Lež ty vyhráš! Zachrániš svet!
Verím v tvoju silu.
Tak ma nechaj kolísa a
v tú vianoènú chví¾u
Pripájam sa i ja k vinšu,
by sa lepšie žilo.
Zaželám vám trochu inšiu,
èo znie pekne milo.
Nech sa ve¾a milujete,
nech vás hreje láska.
Nech v rodinnom krbe teplom
Božia milos praská.
Nech máte len štastlivé dni,
tie zlé nech vás obídu.
To vám prajem na Nový rok
a pripájam koledu.
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Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile dòa 15.12.2011
na svojom 6. riadnom zasadnutí
Uznesením è. 65/ 2011

Schválili program zasadnutia

Uznesením è. 66/ 2011

Žiadosť Ing. Miloša Tesáka a manželky Jany Tesákovej o kúpu obecného
pozemku C-KN parc. č. 944/ 374, o výmere 184 m2, ostatná plocha, do najbližšieho zasadania,

zobrali na vedomie
Informáciu p. Milana Mračku, konateľa
Uznesením è. 75/ 2011
spoločnosti LITA s.r.o. Lutila o stave
A.zobrali na vedomie, že
spoločnosti
1.Obec Lutila má vo vlastníctve neUznesením è. 67/ 2011
hnuteľnosť pozemok C-KN parc.
č. 944/ 43 o výmere 122 m2, zastavaschválili
parc.č. 1192 o výRozpočtové opatrenie č. 2/ 2011 tak né plochy a E-KN
mere 29944 m2, ostatná plocha
ako bolo predložené aj s úpravou
2.Predaj časti C-KN parc. č. 944/ 43
Uznesením è. 68/ 2011
o výmere cca 61 m2 bol zverejnený
schválili
n a w e b st r á n k e o b ce Lu t i l a
A.VZN o dani z nehnuteľnosti na rok od 22.11.2011.
2012 (č. 1/ 2011) s úpravou dani:
3.Ing. Milan Novák a manželka Pavla
· Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovoc- nie sú osoby, na ktoré je prevod vlastníctva priamym predajom vylúčený
né sady na 1,2 %
(§ 9a ods. 6 zák. č. 138/ 1991 Zb.).
· Trvalé trávne porast yna 1,2 %
B. VZN o nakladaní s odpadom a po- B.schválili
platkoch za zber, prepravu a zneškod- 1. prípad hodný osobitného zreteľa
ň o va n i e ko m u n á l n yc h o dp a do v v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
a drobných stavebných odpadov (č. 2/ písm. e) zák. č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2011)
C. O miestnych daniach a miestnom a noviel, pri predaji nehnuteľnosti C2
p o p la tku za ko mu ná ln e od pa dy KN parc. č. 944/ 382, o výmere 80 m ,
zastav.
plocha,
ktorá
je
vytvorená
z
Ca drobné stavebné odpady (č. 3/
KN parc. č. 944/ 43 a predaj dielu
2011)
1 z E-KN parc. č. 1192/ 2, ktorý vytváD. O povinnosti vypracovať a aktuali- ra C-KN parc. č. 876/ 40, o výmere
zovať povodňový plán záchranných 2 m2, vodná plocha.
prác
2. predaj C-KN 944/ 382, o výmere 8
m2, zastav. plocha, ktorá je vytvorená
Uznesením è. 69/ 2011
z C-KN parc. č. 944/ 43 a predaj dielu
schválili
Informačnému centru mladých v Lutile 1 z E-KN parc. č. 1192/ 2, ktorý vytvára
2
dotáciu vo výške 500 Eur z rozpočtu C-KN parc. č. 876/ 40, o výmere 2 m ,
obce Lutila na rok 2012, na materiálne vodná plocha Ing. Milanovi Novákovi,
vybavenie detského tanečného krúž- narod. 26.11.1943, a manželke Pavle
Novákovej, rod. Strnadovej, narod.
ku.
17 .03.1 944, obidvaja trv. bytom
Ul. podhorská 10, Lutila,
Podľa GP č. 36636029-260/ 2011,
Uznesením è. 70/ 2011
3 . C e n u p r e d á va né h o po z e m ku
schválili
2
Finančný rozpočet Obce Lutila na rok vo výške 163,18 €, t.j. 1,99 Eur/ m
2012 2014 so schválenými úpravami
(uzn. č. 68/ 2011 a uzn. č. 69/ 2011) N á klad y za vyhotove nie zm luvy
s tým, že zvýšenie v príjmovej časti sa vo výške 20,00 € a kolky na zavkladopremietne do výdavkov na opravy MK vanie do katastra vo výške 66,00 € bua opravu strechy na kultúrnom dome. de znášať kupujúci.
V prípade, že kúpna zmluva nebude
Uznesením è. 71/ 2011
uzatvorená do 15.12.2012 uznesenie
schválili
stráca platnosť.
Finančný rozpočet Základnej školy
Uznesením è. 76/ 2011
s materskou školou v Lutile tak, ako
bol predložený
Zamietli
Žiadosť spoločnosti Regula SK, s.r.o.,
Uznesením è. 72/ 2011
Snežienková 34, Prievidza o odpredaj
schválili
o be cné ho p oz em ku C - KN p ar c.
Programový rozpočet Obce Lutila č. 945/ 9, o výmere 2000 m2.
na rok 2012 tak ako bol predložený

Uznesením è. 73/ 2011

A.žiadali
Hlavnú kontrolórku obce Lutila
Doplniť Plán kontrolnej činnosti na rok
2012 o vykonanie inventarizácie majetku v spoločnosti LITA s.r.o. Lutila
Zodpovedná: Ing. Eva Vincentová,
HKO
B.schválili
Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky Obce Lutila na rok 2012 s doplnkom.

Uznesením è. 74/ 2011

odročili

Uznesením è. 77/ 2011

A.zobrali na vedomie, že
1.Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť pozemok E-KN parc.
č. 444 o výmere 8602 m2, ostatná plocha, vedenú na LV 829.
2.Predaj C-KN parc. č. 456/ 2, o výmere 108 m2, vodná plocha, v celosti bol
schválený uznesením č. 282/ 2010
zo dňa 14.10.2010 Ing. Jurajovi Galovi, a manželke Zuzane Galovej, obidvaja trv. bytom Ul. Jesenského 873/
58, Žiar nad Hronom
B.schválili
Cenu predávaného pozemku vo výške
241,92 €, t.j. 2,24 €/ m2 na základe

predloženého GP č. 34611886-33/
2011
N á kla dy za vyh otoven ie zmluvy
vo výške 20,00 € a kolky na zavkladovanie do katastra vo výške 66,00 € bude znášať kupujúci.
V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 15.12.2012 uznesenie
stráca platnosť.

Uznesením è. 78/ 2011

A.zobrali na vedomie, že
1.Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť pozemok C-KN parc.
č. 346/ 24 o výmere 156 m2, trvalý
trávnatý porast, vedenú na LV 829.
2 .U z n es e n í m
č.
61/
2011
z 21.09.2011 bol schválený predaj pozemku, časť C-KN parc. č. 346/ 24 Ľud o v í t o vi Č er ť a sk é m u , n ar o d .
29.07.1955 a manželke Gabriele Čerťaskej, rod. Allerámovej, narod.
17.08.1963, obidvaja trv. bytom Boženy Němcovej 1, Lutila
B.schválili
1.P o d ľa
p r e d l o že n éh o
GP
č. 36636029-238/ 2011 z 9.11.2011
predaj C-KN parc. č. 346/ 64, o výmere 64 m2, trvalý trávnatý porast, vytvor e n e j z C - K N p a r c . č. 3 4 6 / 2 4 ,
o výmere 156 m2, trvalý trávnatý porast, Ľudovítovi Čerťaskému, narod.
29.07.1955 a manželke Gabriele Čerťaskej, rod. Allerámovej, narod.
17.08.1963, obidvaja trv. bytom Boženy Němcovej 1, Lutila
2.Cenu predávaného pozemku vo
výške 116,48 €, t.j. 1,82 €/ m2.
N á kla dy za vyh otoven ie zmluvy
vo výške 20,00 € a kolky na zavkladovanie do katastra vo výške 66,00 € bude znášať kupujúci.
V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 15.12.2012 uznesenie
stráca platnosť.

Uznesením è. 79/ 2011

A.zobrali na vedomie, že
1.Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť pozemok E-KN parc.
č. 1188 o výmere 1888 m2, ostatná
plocha, vedenú na LV 829.
2.Predaj časti pozemku E-KN parc. č
1188 o výmere 273 m2 bol uznesením
č. 62/ 2011 z 21.9.2011 schválený Mir o s l a v o v i P r u ži n o v i , n ar o d .
25.12.1967 a manželke Andrei Pružin o v e j , r o d . P o l i a k o v e j , n ar o d .
17.09.1973.
B.schválili
1.Podľa predloženého geometrického
plánu č. 36636029-221/ 11
z 25.10.2011 predaj dielu 1, z E-KN
parc. č. 1188, o výmere 1888 m2,
ostatná plocha, ktorý tvorí C-KN parc.
č. 133/ 2 o výmere 273 m2, ostatná
plocha, Miroslavovi Pružinovi, narod.
25.12.1967 a manželke Andrei Pružin o v e j , r o d . P o l i a k o v e j , n ar o d .
17.09.1973, obidvaja trv. bytom Lesná
ul. 12, Lutila.
2 . C e nu p r e d á v an é ho p o ze m k u
vo výške 797,16 €, t.j. 2,92 €/ m2.
Náklady za vyhotovenie zmluvy vo
výške 20,00 € a kolky na zavkladovanie do katastra vo výške 66,00 € bude
znášať kupujúci.

V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 15.12.2012 uznesenie
stráca platnosť.

Uznesením è. 80/ 2011

A.zobrali na vedomie, že
1.Obec má vo vlastníctve parc. C-KN
č. 346/ 26, o výmere 229 m2, ostatná
plocha a C-KN parc. č. 347/ 7, o výmere 136 m2, ostatná plocha.
2.Znaleckým posudkom č. 91/ 2010,
vyhotoveným znalcom Ing. Štefanom
Sviržovským Jesenského 27, Žiar nad
Hronom, bola stanovená hodnota pozemkov v k.ú. Lutila,
C-KN parc. č. 346/ 26, o výmere 229
m2, ostatná plocha v trhovej cene
1 218,28 Eur a C-KN parc. č. 347/ 7,
o výmere 136 m2, ostatná plocha, v trhovej cene 723,52 Eur, čo je spolu
1 941,80 €, zaokrúhlene 1 940,00 Eur.
3.Miroslav Ziman a manželka Xénia,
na základe kúpnej zmluvy vyhotovenej 18.6.2009, zaplatili do pokladne
Obecného úradu v Lutile sumu vo výške 1 434,45 Eur.
Rozdiel medzi zaplatenou sumou
a hodnotou pozemkov danou znaleckým posudkom vo výške 505,55.
B.schválili
Rozdiel 505,55 Eur, ktorý vznikol
na základe znaleckého posudku.
C.požiadali
Obecný úrad Lutila
Za b e zp e či ť do pl at en ie ro zd ie lu
vo výške 505,55 € do pokladne Obecného úradu v Lutile od Miroslava Zimana a manželky Xénie, trv. bytom
Na rybníky 19A, Lutila, za predaj pozemku
Zodpovedná: Eva Hromádková,
prac. OcÚ

Uznesením è. 81/ 2011

A.uložili
Obecnému úradu
nariadiť v zmysle § 94, ods. 1 Stavebného zákona č. 50/ 1976 Zb., v znení
neskorších predpisov a niektorých zákonov, cez Spoločný stavebný úrad
Žiar nad Hronom, vlastníkovi rodinného domu súpisné číslo 20 na Štefánikovej ulici p. Aurelovi Rozinovi, trv.
bytom Žiar nad Hronom, vykonať
neodkladné zabezpečovacie práce
na uvedenom rodinnom dome.
Zodpovedná: Eva Hromádková

Schválením všeobecne
záväzných nariadení
sa zvýšili na tento rok
miestne poplatky
a dane:

Za odpad - sa poplatok
zvýšil o 1,00 €/ osoba, t.j.
na 16,00 €, zostávajú 4 žetóny, pre študenta bol schválený poplatok vo výške 6,00 €
Daň za psa - upravená
na 8,00 € a 18,00 € za psa,
ktorý je využívaný na podnikateľské účely,
Daň z nehnuteľností zvýšená - VZN je zverejnené na web stránke obce.

(Dokonèenie z 1. str.)
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2011 TRAJa - výstava v rámci projektu Made in ZH
Dňa 16.11.2011 som sa zúčastnila v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom vernisáže umeleckých diel troch
umelcov, rodákov zo Žiaru nad Hronom. Svoje diela vystavovali Mgr. Dominika Dodeková, Dorota Sykorjaková
a Roman Gašparík z Lutily.
Vernisáže sa zúčastnili aj občania Lutily, a nebolo ich málo.
Prišli podporiť umelca z našej
dediny.

Roman Gašparík od narodenia žije v našej obci, tu býva a aj
tu tvorí. Nebudem si ja vymýšľať
niečo o jeho tvorbe. V bulletine
tohto podujatia, ktorý vydalo
MsKC Žiar nad Hronom bolo
o Romanovi napísané:

nielen ako drevo žije, ale i jeho
rôzne konštrukčné vlastnosti,
ktoré môže zúročiť pri tvorbe jedinečných bytových solitérov,

vyjadrením a tvorbe veľkoplošných reliéfov.
Miluje život a učí sa zo života.
Čo cíti, čo potrebuje, to hľadá...
Prvotná myšlienka sa zhmotní
a cez zmysly hmatom a rukami
prežije úžasný stimul z tvorby, ktorý ho ženie k ďalším neprebádaným technológiám práce
s materiálom a témami. Učí sa
z prvotných chýb tak, ako voľakedy
ľudia, keď objavovali nepoznané.“
Občania Lutily si veľmi vážia takýchto umelcov, ktorí sa dostali
do pozornosti širšej verejnosti.
Prajeme Roman ovi, aby
mal tvorivé nápady, aby sa

mu darilo v práci, ale tiež aj
v osobnom živote!
Eva Hromádková

narúšajúcich základnú formu
práce s drevom.
Neohraničená vnútorná sila
poznania ho posúva postupne
k objavovaniu iných náročnej-

„Od malička ho zaujímali
nepoznané a n e p r e b á d a n é
veci. Ako žiak základnej školy
navštevoval Základnú umeleckú
školu v Žiari nad Hronom, kde
mu pomohli odhaliť výtvarné
zákonitosti Mgr. Andrej Jánoška
a akad. mal. Terézia Brezányová.
Vyštu do val SOU drevársk e
v Žarnovici, tu dôkladne spoznal
jeden z najušľachtilejších materiálov, ktorý sprevádzal život človeka od nepamäti. Spoznal

Ján Hromádka „Kamoško“

ších materiálov. Ako samouk
neustále intuitívne hľadá to, čo
potrebuje pre svoj život. Cez
množstvo odbornej literatúry
o umení a remeselnej tvorbe dospieva k poznaniu technológií
práce s hlinou a sklom. Vyvrcholením nahromadených vedomostí a skúseností bolo v roku
2009 otvorenie ateliéru v Lutile.
S keramickou tvorbou začal
už v novovybudovanom ateliéri.
V súčasnosti sa venuje hlavne
figurálnej tvorbe s expresívnym

Rodák z Lutily. Veľký fanúšik lutilského futbalu,
bývalý hráč, potom funkcionár a človek, ktorý
keď ho futbalový výbor alebo starosta požiadali
pokosiť ihrisko, opraviť kosačku, pomôcť pri rôznych prácach alebo akciách na ihrisku, nikdy neodmietol. Tento náš Kamoško sa 2. decembra
dožil pekného životného
jubilea 70 rokov.
Celý futbalový výbor
ako aj obecný úrad mu
prajeme do ďalších
rok ov ešte zdravie, optimizmus a nech ho humor,
jemu vlastný, nikdy neopustí.
Na zdravie, Kamoško!
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Pani Hromádková, k Vášmu okrúhlemu jubileu Vám chcem srdeène zablahožela a pri tejto príležitosti sa opýtam na pár vecí, ktoré sa týkajú našej obce. Za tie roky, èo pracujete na obecnom
úrade, ste nahliadli do histórie našej obce. Prezraïte nám:
V ktorom roku bola prvá
zmienka o našej obci?
Naša obec, tak ju už nazývam
aj ja lebo v Lutile žijem aj s rodinou už 31 rokov, v tomto roku
oslávila už 520 rokov od prvej
písomnej zmienky.

Ján Vaňa, Ján Jombík a od roku
1964 Jozef Kružliak, ktorý vo funkcii
pôsobil do 1.7.1980 kedy obec
prešla pod mesto Žiar nad Hronom.
Obec sa od mesta odčlenila
od 1.4.1991 a za starostu obce
od 1.6.1991 bol zvolený Ján
Pružina, ktorý je vo funkcii doteraz.

niky
existovala osada pod názvom LUTINA, ktorá patrila Svätokrížskemu panstvu už okolo roku 1300.
Rozprestierala sa za potokom popri Rapkovcoch až po lúky za Lutila. Prvá písomná zmienka o Obci
Lutila je z roku 1491 z príležitosti
vysvätenia dreveného kostolíka.

Teraz už poïme k otázkam,
ktoré sa týkajú Vás. Odkia¾
pochádzate a odkedy ste
Lutilèankou.
Narodila som sa v Kremnici.
Môj otec pochádzal z Dolnej Vsi,
kde sme aj asi rok žili a potom,
ako sa postavil závod SNP v Žiari
n ad Hron om, kde oco začal
pracovať, sme sa presťahovali

Eva Hromádková - jubilantka

Uveïte zopár mien aj dátumov o obecných richtároch.
V richtárskom protokole, ktorý
je uložený na obecnom úrade, je
prvý zápis o richtárovi z roku 1828
kedy bol richtárom Michal Baška,
pôsobil až do roku 1830.
Do roku 1883 boli richtármi Ján
Hrubiš, Ján Gergel, ktorý richtárčil
najdlhšie (1832-1837 a 18461850), Jozef Martinca, Pavol Pavlov,
Matúš Paal, Jozef Paal, Gašparík,
Jozef Loučičan, Juraj Vaňa, Ján
Kitkay, Ján Majer.
Od roku 1918 do r. 1944 boli
richtármi Ján Futák, Ondrej Kanina,
Jozef Pinka, Juraj Pružina, Pavol
Mikuš, Ján Čierny.
Od roku 1945 boli už predsedovia
MNV, a to Štefan Pinka, Imrich
Jokel, Jozef Kružliak, Martin
Mikuš, Jozef Černák, Felix Čierny,

do Ladomerskej Viesky na sídlisko do bytov, ktoré boli postavené
pre zamestnancov závodu. Keďže
moji rodičia pochádzali z dedín,
tak stále túžili po svojom rodinnom
dome a tak začali stavať v Lutile,
vo Vieske bol v tom čase stavebný
uzáver. Tak sme sa dostali v auguste 1980 do Lutily.
Kde ste študovali?
Chodila som v Žiari nad Hronom na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, (teraz aj pred tým
gymnázium, 3 roky. Potom som
nastúpila do zamestnania a popri
zamestnaní som si spravila nadstavbu ekonomickej školy v Banskej Bystrici.
Od ukonèenia štúdia ste
mali aj iné zamestnania?
Áno. Mojim prvým zamestnávateľom v roku 1970 bola Slovenská sporiteľňa, pobočka Žiar nad

Hronom, kde som pracovala
po škole len na dohodu. Stále zamestnanie som po roku získala
v podniku Reštaurácie v Žiari
nad Hronom. Na kolektív v tomto
podniku veľmi rada ešte stále spomínam a priateľstvá ešte stále
udržujeme. Potom som prešla
do štátnej správy, bývalé ONV,
na odbor obchodu. Na ONV som
pracovala na viacerých odboroch
na rôznych postoch až do roku
1996 kedy som prišla na Obecný
úrad v Lutile.
Zrejme Vás práca na OcÚ
baví a zaujíma a urèite ste
sa podie¾ali na mnohých
projektoch, ktoré našej obci pomohli. Ktoré to sú?
Viete, ozaj ma táto práca baví.
Je to rozmanitá práca lebo musíte
ovládať veľa vecí či už z práva,
stavebného zákona, životného
prostredia, obec, resp. obecný
úrad zabezpečuje kultúrne dianie
v obci, šport a ďalšie a ďalšie veci
a toto všetko musíme spolu aj
s mojimi kolegyňami zabezpečovať. A musím povedať, že táto
obec je špecifická aj v tom, že máme tu občanov rôznej mentality.
Sú tu starousadlíci, ku ktorým sa
musíte správať trošku inak ako
k občanom, ktorí sa do obce prisťahovali. Ono tí, ktorí sa prisťahovali si veľa zvykov, spôsobov
priniesli z prostredia z ktorého prišli. Ale zase toto všetko Vám rozširuje obzor a aj vedomosti lebo
musím stále študovať zákony.
Čo sa týka projektov, ktoré sa
v obci realizovali, nemôžem hovoriť, že ja som sa podieľala, to sa
nedá. Na takom projekte pre obec
pracuje viacej ľudí - starosta, poslanci, moje kolegyne a ďalší externí spolupracovníci.
Vo¾ného èasu máte urèite
málo, ale predsa. Èím ho
napåòate? Èo je Vašim koníèkom, zá¾ubou?
Mojím koníčkom je práca, pretože ona zaberá široké spektrum
rôznych činností. Pôsobením na
obecnom úrade som začala robiť
kultúru a pri tejto príležitosti som
stretla niekoľko žien z dediny, ktoré tiež chceli a chcú robiť pre obec
a tak sme založili občianske združenie Lutilienka. Mám troch synov, ktorí hrávali za Lutilu futbal
a tak som popri nich zabŕdla do lutilského futbalu a ostalo mi to až
doteraz. Teší ma tiež, že môžem
byť členkou speváckeho zboru

Magnificat, s ktorým sme, pod vedením Janka Imriša, získali niekoľko ocenení a tým, že sme
chodili na rôzne festivaly a súťaže
v sakrálnej tvorbe spoznali sme
rôzne časti Slovenska a stretli
sme sa s rôznymi ľuďmi, čo mňa a myslím si, že aj ostatných
členov - obohatilo.
Èím by ste ešte chceli
našej obci prispie, aby
patrila k tým kultúrnym
a prospievajúcim v našom
regióne?
Ja už môžem ťažko niečím výrazným prispieť, nakoľko mám už
vek, ktorý mám. Chcela by som sa
- keď už ostanem dom - možno
viac venovať občianskemu združeniu Lutilienka, lebo kolegyne sú
odo mňa dosť mladšie a pracujú.
Možno sa zapojím do diania v klube
dôchodcov. Ťažko teraz povedať.
Čo mňa dosť mrzí, že v tejto obci
sa málo angažuje mládež. Nič nevytvára sama a aj keď ich o niečo
požiadam, je veľmi ťažké získať
ich. Možno je to dobou, alebo neviem čím. Sú obce v našom región e , k d e si m l á d e ž za lo ži la
občianske združenie a sama organizuje aktivity v obci, pomáha.
Toto mi tak chýba.
Ale rada žijem v tejto našej obci,
ako aj moji synovia, ktorí dvaja
ostali tu a tretí
by tiež rád, keby sa mu podarilo. Obec je
pekná, má
svoje výhody
a je špecifická
tým, že je blízko mesta a nie
ste v meste.
Pani Marienka, dovoľte, aby
som pri tejto príležitosti spomenula pani Marienku Jančokovú z Kamennej ulice, ktorá sa dožila
v tomto roku tiež okrúhleho jubilea. Ona tiež pracovala na miestnom národnom výbore v Lutile,
a nie málo. Od svojich 24 rokov
slúžila štátu a občanom - lebo táto
práca nie je práca ale služba do svojich 44 rokov. I keď je medzi
nami generačný rozdiel, predsa
nás tá práca spája.
Na záver, v mene obèanov
tejto obce Vám a aj pani
Janèokovej želám zdravie,
šastie, Božie požehnanie
v osobnom živote a úspechy v práci.
Mgr. M. Malá
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symbióza farebných
gúľ, človeka a Vianoc. Vratný, periodicky sa opakujúci
nekonečný príbeh.
Svetlo majáka, ktoré
v nemom úžase rozširuje oči detí. Svetlo
majáka, ktoré nám
o d ú t le ho d et s tv a
ukazuje ten správny
smer.

Jozef Senko
Čas voňavého ihličia
A burských orechov.
Slávnostný hlahol zvonov,
I polnočné Te Deum
Čo rozochvieva múry chrámov,
Keď doznie chorál Tichá noc.
Čas rozžiarených detských očí,
Pod rozsvietenou jedličkou.
Čas pre symbolický tanier,
Pred osirelou stoličkou.
Čas plný nehy, krásy, ticha,
Keď celý kraj mrazom dýcha.
Čas, keď cítiš vôkol tajomnú moc
Vianoc,
Keď v tebe ozve sa ich
Magické chvenie,
Čas na lásku,
Čas na odpustenie.

Z

imný slnovrat ovládol oblohu.
Skrátil dni, dlhé večery a noci sú
plné čarovnej moci. Na oblohu vystúpi
strieborný mesiac, aby svojím svetlom ožiaril dedinu vianočného ticha,
ktoré vládne nad strechami domov,
zakrytými bielym závojom. Za ním,
ako ovečky za vodcom stáda, postupne rozsvecujú svoje svetielka tisíce
hviezd. Povetrie sa chveje dychom
mrazu nad krajinou, akoby odetou
do snehového zamatu.

D

ojemná atmosféra Vianoc
otvára knihu spomienok. Pri jej čítan í n á m s ti ah ne
hrdlo a zvlhnú oči.
Odkiaľsi zvnútra sa
do krku tlačí množstvo slov, no bojíme
sa ich vysloviť. Veď
tie najkrajšie slová
sú práve tie nevypovedané. Priam
pudovo cítime túžbu

po prítomnosti svojich blízkych. Dotýkať sa ich, tešiť sa z ich radosti pri rozbaľovaní vianočných darčekov.
... Mnohým už nemôžeme dať nič,
iba úctu v podobe symbolického
taniera s oblátkou s medom, položenom na štedrovečernom stole pred
„IC H “ s t o l i č k o u a n a m i e s t e i c h
posledného odpočinku zapálené
sviece s vianočným motívom. Vzduch
v izbách je presýtený prenikavou,

V

ianoce - to je obraz, ktorého stredobodom je dieťa v jasličkách symbol života, lásky
a nádeje. Dieťa, ktoré svojimi drobnými roztiahnutými rúčkami, akoby
chcelo objať nielen celú zem, ale spolu s ňou i celý vesmír s jeho nekonečnými diaľavami. Toto všetko spolu
vytvára priam nadčarovnú atmosféru,
ktorá nenápadne preniká do podvedomia každého z nás a počas Vianoc
nevtieravo ovplyvňuje naše myslenie.

Vianoèný èas
jantárovou vôňou ihličia. V ňom ako
maják žiaria pestrofarebné svetlá vianočných stromčekov, odrážajúce sa
od krehkých sklenených gúľ. Večná

N erobme s i z V ianoc iba os lavu
pre oslavu. Týmto najkrajším sviatkom roka nechajme to, čo im patrí
a vždy patriť bude ich duchovné
posolstvo pre nás.

N

ič na svete predsa nie je vznešenejšie, ako „mystické svetlo slávy“ svietiace nám na cestu už dve
tisícročia. Preto, pri pohľade na žiariaci vianočný stromček a za zvukov majestátnych tónov „Tichá noc, svätá
noc“ v pokore skloňme hlavu a veďme tichý, vnútorný dialóg sami
so sebou o hľadaní večnej pravdy.
Pravdy, ktorá tu vždy bola, je a bude
aj po nás. Pravdy, ktorá je v plnej miere obsiahnutá v slovách:

„GLORIA IN EXCELSIS DEO“
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Mons. Rudolf BALÁŽ
27. júla 2011 umrel náš diecézny biskup mons. Rudolf Baláž, rodák
z neïalekého Nevo¾ného. Narodil sa 20.11.1940, ako najmladší
zo šiestich detí. V r. 1958-1963 získal vysokoškolské vzdelanie
na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Kòazskú vysviacku prijal 23.6.1963. V r. 1963 - 1965 pôsobil
ako kaplán v Brezne, potom v Krupine, vo Vrútkach, v Kláštore
pod Znievom a vo Vrícku.
Pôsobil aj ako aktuár Biskupského úradu v Banskej Bystrici,
neskôr ako farár v Pitelovej. Počas najtvrdšej totality nemohol
vykonávať svoje kňazské povolanie, lebo nedostal štátny súhlas.
V r. 1982 sa stal farárom v Turčianskom Petri.
19.3.1990 prijal biskupskú vysviacku v Banskej Bystrici a udelil
mu ju náš slovenský kardinál Jozef Tomko. Od 13.4.199431.8.2000 bol predsedom Konferencie biskupov Slovenska.
Blahoslavený pápež Ján Pavol II. na jeho pozvanie navštívil
12.9.2003 Banskú Bystricu a slávil tu sv. omšu, kde otvoril
diecéznu synodu.
3.8.2011 dopoludnia v Banskej Bystrici v kostole Nanebovzatia
Panny Márie sa konala pohrebná sv. omša za zosnulého otca
biskupa, ktorú celebroval mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup - metropolita. Prítomných bolo 5000 ľudí, ktorí prišli
odprevadiť svojho otca biskupa na poslednej ceste.

Pohrebné obrady sa konali v Nevoľnom, jeho rodisku, kde je
na miestnom cintoríne uložené i jeho telo.
Zastupovaním biskupa Rudolfa Baláža na biskupskom úrade
v Banskej Bystrici je poverený mons. Marián Bublinec.
Mons. Rudolf Baláž kráčal životom s očami upretými na Ježiša
Krista a jeho matku Máriu. Odpočinutie večné daj mu Pane.
Mgr. Mária Malá

STRANA 6
Dominantou obce Lutila je kostol zasvätený
sv. Ladislavovi, ktorý pôvodne bol postavený v gotickom slohu s renesanènou prestavbou. Prvá
písomná zmienka o kostole je z roku 1491. Ïalšou
kultúrnou pamiatkou je v strede obce ståp sv. Jána
Nepomuckého z prelomu 18. a 19. storoèia.

m Pôvodný oltár v kostole sv. Ladislava

Pôvodný čelný oltár v kostole sv. Ladislava v Lutile, ktorý bol
v osemdesiatych rokoch spálený.
Madona - Panna Mária s Ježiškom v rukách - drevená socha
z 15. storočia, reštaurovaná v roku 2008. „Roku 1682, dňa 28. septembra spálený bol celkom chrám lutillský podobne aj 72 domov,
skrze Turkov tak, že len 72 domov, mlyn a pivovar zostal. Turkov
týchto bolo kolo 4000, ktorí na pomoc Imrichovi
Tökölyimu prišli a ktorí od Zvolena a z táborov
Tökölianskych napádali okolie lutillské, krížske
skadial odrazu 707 ľudí zajali. Tenže deň 28. septembra v Pálfitskom panstve a Majthányhovskom z Lehotky zajali vyše 500 obyvateľov,
z ktorými na lutilských lúkach prenocovali, aby
ich ale týmto lepšie strážiť mohli zapálili Lutillu.
Mimo vyše naznačeného zhorel kostôl celý, jedine socha B.P. Márie oproti bočným dverom nedotknutá ostala, jako sa to stalo sám Pán Boh vie. Tolkoto nachodí
sa naznačené od farára lutillského Marka Kútika, ktorý bol pôvodne
Lutilčan.“
Takto zachytil v Kronike Lutilskej dňa 16. augusta 1881 Ján
Kytkay administrátor fary Lutillskej históriu vzácnej sochy Madona
s dieťaťom.
Táto socha bola dlho odložená, pretože bola znehodnotená
časom, ale aj módnymi trendmi tej-ktorej doby. Odborníci pri pohľade na túto sochu vždy pripomínali, že je to vzácne dielo, ktoré treba
zreštaurovať a uložiť na dôstojné miesto v kostole, na oči všetkých
veriaci. A tak sa to aj po dlhej dobe podarilo.
Začiatkom mesiaca decembra 2008 bola prinavrátená socha
Madona s dieťaťom, po vykonaných reštaurátorských prácach z ateliéru Vysokej školy výtvarných umení Bratislava, späť do kostola sv.
Ladislava v Lutile. Socha bola umiestnená na podstavec v ľavej časti
kostola.
Oltár sv. Jána Nepomuckého umiestnený v kostole sv. Ladislava v Lutile v bočnej časti kostola. Oltár sv. Jána Nepomuckého sa
nachádza v kostole sv. Ladislava v Lutile. Jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom bol postavený v rokoch 1489 – 1491, v nasledujúcich storočiach prechádzal prestavbami.
Kostol spolu s tromi oltármi vysvätil neapolský
biskup Hopolyt d´ Este de Aragonia, ako to dokladá
zápis v bulle zo 16. mája 1491.
Do dnešných čias sa zachoval oltár sv. Jána
Nepomuckého. Pri reštaurovaní oltára došlo k objaveniu pôvodného stavu. Odhalením jeho rodového erbu bolo zistené tiež datovanie vzniku
oltára rok „1757“. Je príkladom zjednodušenej
formy barokového oltára, určenej pre skromnejšie vybavenie interiéru vidieckeho chrámu.
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Okresné riadite¾stvo Policajného
zboru v Žiari nad Hronom
upozoròuje
Neu¾ahèujte prácu vreckárom! Preto vám
po-skytujeme nieko¾ko dobrých rád, ako
sa chráni:
- na odľahlé miesta choďte
v sprievode niekoho známeho,
- po zotmení sa vyhýbajte rizikovým miesta: parkoviská, okolie pohostinstiev, diskotékové
kluby, železničné stanice,
- nenoste so sebou väčšie sumy peňazí alebo drahé predmety,
- udržujte bezpečnú vzdialenosť od tmavých priestorov
a vchodov do domov,
- ak to zníži váš pocit ohrozenia, kúpte si ochranný sprej
a noste ho pri sebe,
- aj v obchodoch buďte opatrní pri výbere a nákupe tovaru,
n i k d y n e s tr á c a jt e k o n t ro l u
nad svojou taškou a vreckami.
Neuľahčujte prácu vreckárom!
- peniaze a kreditné karty si
ukladajte vždy do vnútorných
vreciek oblečenia a nie do zadných (napr. u nohavíc),
- ak sa dostanete do tlačenice
na ulici, v obchode, či v autobuse, venujte pozornosť bezprostrednému okoliu a presvedčte
sa, či máte svoje veci stále
vo vrecku, - tašku a peniaze nenoste na chrbte, kam nevidíte,
- venujte pozornosť aj kabelkám prehodeným cez rameno,
- svoju batožinu nikdy nespúšťajte z očí,
- ak ste majiteľom bankomatovej, či kreditnej karty, identifika čné č í s lo n ik d y n e ma jte
pri karte.

Dôveruj a preveruj!
Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú
za vašimi dverami, majú dobré
úmysly.
To však neznamená, že môžete byť dôverčiví a neopatrní.

Je stále dosť tých, ktorí vás môžu pripraviť o majetok alebo vám
ublížiť a niektorí sa o to môžu
pokúsiť aj vtedy, keď ste doma.
Nikdy neotvárajte dvere svojho bytu, kým si nie ste úplne istí,
že človeka za dverami poznáte.
Ak vás niekto osloví menom, neznamená to ešte, že vás pozná.
Meno si mohol prečítať na menovke vašich dverí. Stáva sa, že
si páchatelia lúpežných prepadnutí obstarávajú falošné preukazy a vymyslia si dôvod, aby
ste im otvorili dvere (nevoľnosť,
porucha kúrenia, kontrola telefónnej prípojky, odkaz, telegram
a podobne).
Nikdy takých ľudí nevpúšťajte
do bytu (do domu), aj keby vyzerali dôveryhodne. Ak máte telefón, môžete si preveriť, či
uvedený podnik k vám takého
človeka naozaj poslal. Pre takéto prípady je dobré si na zvláštny
papier poznačiť telefónne čísla
na políciu, hasičov, záchrannú
službu a susedov. V prípade
bezprostredného ohrozenia volajte o pomoc z okna.
Buďte opatrní, ak chcete nadviazať kontakt s inými osobami
prostredníctvom inzerátu (predaj,
kúpa, zoznámenie, výmena
bytu a pod.).
Ak sa už stanete obeťou
trestnej činnosti, je dôležité,
aby ste si zapamätali výzor
páchateľa, jeho spoločníkov,
zapísali si evidenčné číslo
motorového vozidla, na ktoro m sa pohybovali a toto
uviesť pri podávaní oznámenia o trestnom čine na polícii.
Práve tieto informácie môžu
pomôcť polícii pri rýchlej
identifi kácii páchateľa.
OR PZ ZH

Narodili sa ïalší obèania:
Dávid Kakara
14.11.2011
Katarína Michalíková
25.11.2011
Michal Herchel
8.12.2011
Vítame nových obèanov a prajeme im ve¾a
zdravia a šastia

Opustila nás
Terézia Valentová
vo veku 77 rokov
Vyjadrujeme úprimnú
sústras pozostalým!

Zber odpadu v obci Lutila
v roku 2012
Zmesový kom. odpad:
03.01., 10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 07.02., 14.02., 21.02., 28.02.,
06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04.,
10.04., 17.04., 24.04.,
01.05., 08.05., 15.05., 22.05., 29.05., 05.06., 12.06., 19.06., 26.06.,
03.07., 10.07., 17.07., 24.07., 31.07., 07.08., 14.08., 21.08., 28.08.,
04.09., 11.09., 18.09., 25.09., 02.10., 09.10., 16.10., 23.10., 30.10.,
06.11., 13.11., 20.11., 27.11.,
04.12., 11.12., 18.12., 25.12.

Plasty, kovy, tetrapaky:
06.01., 03.02., 02.03., 06.04., 04.05., 01.06.,
06.07., 03.08., 07.09.,05.10., 02.11., 07.12.

Papier:
10.01., 07.02., 27.03., 10.04., 08.05., 12.06.,
10.07., 14.08., 11.09., 09.10., 13.11., 11.12.

Bioodpad:
12.01., 09.02., 01.03., 12.04., 10.05., 14.06.,
12.07., 16.08., 13.09., 11.10., 15.11., 13.12.

Elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky,
šatstvo:
31.03. a 20.10.

Sklo:
veľkokapacitný kontajner umiestnený v obci oproti Jednote na Štefánikovej ulici.

Pozvánka

Obèianske združenie Lutilienka a Obecný
úrad pozýva obèanov na

Silvestrovskú zábavu

Začiatok: 20.00 hod.
Vstupné: 7 €
Do tanca hrá: dídžej P. Figa
O pol noci - kapustnica

Obèerstvenie: kto si èo donesie,
ale bude aj šenk
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