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Slávnostné otvorenie Klubu dôchodcov
Mesiac úcty k starším, ale najmä 24.október, sa stal
pre seniorov z obce Lutila významným. Po úžasnom
programe, ktorý si pre svojich drahých starkých
pripravili detičky z materskej škôlky a základnej školy
čakalo ešte jedno prekvapenie - slávnostné otvorenie nových priestorov pre Klub dôchodcov.
Starosta obce Ján Pružina spolu s predsedkyňou
KD Máriou Gašparíkovou spoločne prestrihli stuhu
a za potlesku vstúpili do nových priestorov. Všetkým
členom KD pán starosta zaželal veľa pekných, spoločne strávených chvíľ vo vynovených priestoroch.
Mária Gašparíková
Predsedníèka KD

Modlitba ženy
Bože môj. Komu to povedať? Nikto ma nechce počúvať, že
ubúda mi už síl. Nevládzem. Už dobre nevidím. Sluch - ide
kdesi do ticha. Na listoch života píše sa nová rubrika depresia. V úzkosti pridlho čakám na dobré slovo. Všetko je
inak. Nič už nie je tak, ako bolo. Na dvere klope mi staroba.
Pst! - ani muk - to je ona. Neotvorím! Pre nikoho nie som doma.
Tak ako po búrke steblo trávy, či poľný kvet zodvihnem
hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek. Veď život krásny
je pre každý vek. Ďakujem za každý nový deň a vodu,
za vzduch, za zeleň, za každý kúsok chleba, čo ako manna
mi padá z neba. Ďakujem!
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Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali
čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že
sa máme radi. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne.
Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň. Nedá sa tomu
vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska, skôr,
či neskôr obelejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni života
a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti,
ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja. Napokon
- vďačíme im za život.
Aj v tomto roku, v rámci Mesiaca úcty k starším, sa konala
v Lutile slávnosť pre naše babičky, dedkov, starké, starkých.
Už tradične si veľmi pekný program pripravili deti Základnej
školy s Materskou školou v Lutile pod vedením svojich
pani učiteliek. Na úvod sa prítomným prihovoril pán
starosta milým slovom a potom už javisko hýrilo pestrosťou
detských vystúpení - básničkami, pesničkami, tancami
a milými scénkami.
Žiačka našej školy Mima Mokrošová vo svojom úvodnom
príhovore povedala aj tieto slová: „Každý z nás je akýmsi
pútnikom na ceste životom. Niekedy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili a čo
všetko nás ešte v živote čaká. Objavíme na svojej prejdenej ceste krásne chvíle radosti z dobre vykonanej práce.
Chvíľky, ktoré ako náruč rozkvitnutých poľných kvetov by
sme chceli rozdať svojim blízkym, aby sme sa spolu s nimi
tešili zo svojich veľkých i malých úspechov. Z týchto chvíľ
čerpajte radosť a silu do tých dní obyčajných, do dní každodenného života.“
V závere programu spravil prítomným náladu lutilský
talent Ivan Červenka ktorý na gombíkovej harmonike
heligónke vylúdil prekrásne tóny ľudových piesní. Hneď
sa chytili aj v hľadisku a zaspievali si s ním.
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Dòa 22.7.2010 na svojom
22. riadnom zasadnutí
Uznesením èíslo 258/ 2010

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
dòa 29.4.2010 na svojom 21. riadnom zasadnutí

konštatovali, že
predložený program s doplnením
o žiadosti Jozefa Finku a Anny Uhríkovej, Klubu dôchodcov v Lutile
a Romana Šedivého s manželkou.

Uznesením èíslo 259/ 2010
Uznesením èíslo 239/ 2010
schválili
predložený program s doplnením
o Plán práce hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2010.

Uznesením èíslo 240/ 2010
skonštatovali, že
uznesenia OZ sa plnia

Uznesením èíslo 241/ 2010
zobrali na vedomie
p l n e n i e r o zp o č tu k 3 1 .3 . 20 10
za Obec Lutila a Základnú školu
s materskou školou Lutila

Uznesením èíslo 242/ 2010
žiadali starostu obce
Vykonať prieskum u rodičov potenciálnych žiakov, ktorí by mohli
navštevovať Základnú školu s materskou školou v Lutile od septembra 2011.

Uznesením èíslo 243/ 2010
Zobrali na vedomie
S p r á v u n e z á vi s l é h o a u d í to r a
pre Obec Lutila.

Uznesením èíslo 244/ 2010
schválili
nevyčerpané finančné prostriedky,
vo výške 760,00 €, speváckeho zboru
Magnificat z roku 2009 previesť
do roku 2010 z prebytku obce.

Uznesením èíslo 245/ 2010
schválili
prebytok hospodárenia Obce Lutila
vo výške 17 855,25 € previesť do rezervného fondu obce.

Uznesením èíslo 246/ 2010
schválili
p. Silvii Přenosilovej jednorázový finančný príspevok vo výške 100,00
€ účelovo viazaný. s tým, že nákup
bude vykonaný za asistencie pracovníčky OcÚ.

Uznesením èíslo 247/ 2010
zamietli
žiadosť p. Dezider Nagy a manželka
Viera, Lesná 21, Lutila - žiadosť
o pripojenie na obecný vodovod.

Uznesením èíslo 248/ 2010
schválili
P. Eve Mokrošovej, Slobodné 9, Lutila, predaj obecného pozemku CKN parc. č. 418/ 6, o výmere 606 m2,
zast. pl., v celosti, v celkovej cene
2 627,82 EUR. Ide o pozemok v intraviláne obce Lutila.
Na pozemok C-KN parc. č. 418/ 6
bol vypracovaný znalecký posudok
číslo 22-1/ 2010 zo dňa 18.3.2010,
ktorý vypracoval Ing. Miroslav Hric,
Slaská 210, ev. č. 911192. Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku je 2 520,96 €. Rozdiel
medzi schválenou cenou pozemku
a hodnotou podľa znaleckého posudku je 106,86 €.
P. Eva Mokrošová, trv. bytom Slobodné 9 Lutila nie je fyzickou osobou
v zmysle § 6 ods. a) až g) zákona č.
238/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúca je vlastníčkou nehnuteľnosti v k.ú. Lutila vedenej na LV
č. 204.

Uznesením èíslo 249/ 2010
schválili
Petre Rusnákovej, J. Hollého 447/
11, 965 01 Žiar nad Hronom, predaj
obecného pozemku, z KN-E
parc. č.
1254/ 1, o výmere 245 m2, trv.tráv
porast, diel 2, ktorý vytvára C-KN
parc. č. 940/ 18,
trv. tráv. porast,
o výmere 161 m2, v cene 2,81 €/ m2,
t.j. v celkovej sume 452,41 €.
Situácia je riešená GP č. 36636029204/ 2009. Ide o pozemok v intraviláne obce Lutila.
Na uvedený pozemok bol vypracovaný znalecký posudok číslo 22/
2010 zo dňa 9.4.2010, ktorý vypracoval Ing. Štefan Sviržovský, Jesenského 27, Žiar nad Hronom.
Všeobecná hodnota pozemku podľa
znaleckého posudku je 441,14 EUR.
Rozdiel medzi schválenou cenou
pozemku a hodnotou podľa znaleckého posudku je 11,27 EUR.
Petra Rusnáková, trv. bytom J. Hollého 447/ 11, 965 01 Žiar nad Hronom nie je fyzickou osobou v zmysle
§ 6 ods. a) až g) zákona č. 238/ 1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kupujúca je vlastníčkou nehnuteľnosti v k.ú. Lutila vedené na LV
č. 728.

Uznesením èíslo 250/ 2010
schválili
Vratkovi Grolmusovi a manželke Ľubici, bytom Štefánikova 33, 966 22
Lutila, predaj obecného pozemku
časť z KN-E parc.
č. 1182/ 4, o výmere 2418 m2, ostatná pl., diel 1,
ktorý vytvára C-KN parc. č. 599/ 3,
o výmere 136 m2, zastav. pl., v cene
2 ,6 0 € / m2, t.j. v celkovej cene
353,60 €. Situácia je riešená GP
č. 208-46/ 2010 z 24.3.2010. Ide
o pozemok v intraviláne obce Lutila.
Na uvedený pozemok bol vypracovaný znalecký posudok číslo 32/
2010 zo dňa 26.4.2010, ktorý vypracoval Ing. Štefan Sviržovský, Jesenského 27, Žiar nad Hronom.
Všeobecná hodnota pozemku podľa
znaleckého posudku je 344,08 €.
Rozdiel medzi schválenou cenou
pozemku a hodnotou podľa znaleckého posudku je 9,52 €.
Vratko Grolmus a manželka Ľubica,
trv. bytom Štefánikova 33, 966 22
Lutila, nie sú fyzickou osobou
v zmysle § 6 ods. a) až g) zákona
č. 238/ 1991 Zb. o majetku obcí
v zn e n í n e skor ších pr ed pi sov
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Kupujúci sú vlastníkmi nehnuteľnosti v k.ú. Lutila vedené na LV č. 2195
Náklady za vyhotovenie zmluvy
vo výške 20 €, za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 100 €
a kolky na zavkladovanie do katastra vo výške 66 € bude znášať kupujúci.
V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 12.05.2011 uznesenie stráca platnosť.

Uznesením èíslo 251/ 2010
schválili
Vladimírovi Koreňovi, Ing. a manželke
Sylvii Slažneva, Ing., obidvaja bytom B. Němcovej
č. 11, Lutila, predaj obecného pozemku C-KN
parc. č. 366/ 2, o výmere 732 m2, záhrada,
v celosti, v cene
2
5 , 0 0 € / m , t.j. v celkovej cene
3 660,00 €. Ide o pozemok v intraviláne obce Lutila.
Na pozemok C-KN parc. č. 366/ 2
bol vypracovaný znalecký posudok
číslo 47/ 2010, zo dňa 30.5.2010
ktorý vypracoval Ing. Štefan Sviržovský, Jesenského 27, Žiar nad
Hronom. Všeobecná hodnota
pozemku podľa znaleckého posudku je 3 580,00 €. Rozdiel medzi
schválenou cenou pozemku a hodnotou podľa znaleckého posudku je
80,00 €.
Vladimír Koreň a Sylvia Slažneva,
trv. bytom B. Němcovej 11 Lutila nie
sú fyzickou osobou v zmysle § 6
ods. a) až g) zákona č. 238/ 1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Náklady za vyhotovenie zmluvy vo
výške 20,00 €, za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 100,00 €
a kolky na zavkladovanie do katastra vo výške 66 € bude znášať kupujúci.
V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 12.05.2011 uznesenie stráca platnosť.

Uznesením èíslo 252/ 2010
zamietli
žiadosť Róberta Peszekiho, Dobšinského 13, 966 22 Lutila o kúpu obecného pozemku parc. č. 369,
o výmere 1490 m2, záhrada.

Uznesením èíslo 253/ 2010
požiadalo
starostu obce
Zverejniť na internetovej stránke
obce ponuku na voľné priestory
po ICM.

Uznesením èíslo 254/ 2010
Zobrali na vedomie
informáciu o organizačno-technickom zabezpečení volieb do NR SR
v roku 2010 v obci Lutila.

Uznesením èíslo 255/ 2010
požiadali
starostu obce
Písomne požiadať vlastníka rodinného domu na Štefánikovej ulici
č. 20/ 6 o uzatvorenie domu, aby
nebol voľný prístup cudzích osôb
do domu.

Uznesením èíslo 256/ 2010
schválili
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok
2010 tak ako ho predložila Hlavná
kontrolórka obce Lutila.

Uznesením èíslo 257/ 2010
požiadali
Hlavnú kontrolórku obce p. Ing.
Alenu Čerťaskú
doplniť do Plánu kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2010 hlbšiu kontrolu
spoločnosti s r.o. LITA Lutila.

Obecné zastupiteľstvo
konštatovali, že
uznesenia OZ sú splnené

Uznesením èíslo 260/ 2010
schválili
1. Prijatie úveru v celkovej výške
50 000 € z vybranej banky na financovanie akcie: Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce
Lutila.
Z toho: 24 000 € revitalizácia verejných priestranstiev centre obce Lutila oprávnené náklady.
26 000 € revitalizácia verejných
priestranstiev v centre obce Lutila
neoprávnené náklady.
2. Zaručenie úveru „vista biankozmenkou“ vo vybranej banke
3. Poukazovanie príjmov obce z podielových daní na účet vo vybranej
banke.

Uznesením èíslo 261/ 2010
schválili
Rozpočtové opatrenie č. 1/ 2010 tak
ako bolo predložené.

Uznesením èíslo 262/ 2010
Zobrali na vedomie
žiadosť JUDr. Milici Vinarčíkovej
s tým, že nateraz obecné zastupiteľstvu neuvažuje s predajom týchto
pozemkov.

Uznesením èíslo 263/ 2010
zamietli
žiadosť JUDr. Jána Hudeca a manželky Evy bytom Bratislava o súhlas
s nadobudnutím vlastníckeho práva2
k parc. č. 875/ 1 o výmere 187 m
v k.ú. Lutila v prospech JUDr. Jána
Hudeca a jeho manželky Evy Hudecovej na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní.

Uznesením èíslo 264/ 2010
zamietli
žiadosť p. Jozefa Finku a Anny Uhríkovej o nadobudnutie vlastníckeho
práva k parc. č. 722/ 2, o výmere
194 m2 v ich prospech na základe
notárskeho osvedčenia o vydržaní.

Uznesením èíslo 265/ 2010
schválili
p. Jozefovi Finkovi a Anne Uhríkovej
predaj obecného pozemku parc.2
KN-C č. 722/ 3, o výmere 194 m
v celkovej cene 586 €, t.j. 293 €.
Náklady za vyhotovenie zmluvy vo
výške 20 €, za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 100 € a kolky na zavkladovanie do katastra
vo výške 66 € bude znášať kupujúci.
V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 22.7.2011 uznesenie
stráca platnosť.
Uznesením číslo 266/ 2010
zobrali na vedomie
žiadosť Ing. Romana Šedivého
s manželkou berie na vedomie
s tým, že predaj pozemku parc. CKN č. 944/ 274 bude riešený na najbližšom zasadaní OZ.

Uznesením èíslo 267/ 2010
schválili
Klubu dôchodcov v Lutile prenájom
priestorov po ICM v kultúrnom dome
s tým, že uvedené priestory budú,
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v prípade požiadania, poskytnuté aj
iným spoločenským organizáciám
v Lutile.

Uznesením èíslo 268/ 2010
zobrali na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lutila na II. polrok 2010.

Uznesením èíslo 269/ 2010
určuje
1.počet 9 poslancov pre celé volebné obdobie 2010 2014
2.rozsah výkonu funkcie starostu
plný pracovný úväzok pre celé
volebné obdobie 2010 - 2014

Uznesením èíslo 270/ 2010
A) zobrali na vedomie
Vyhodnotenie spotreby PHL pre motorové vozidlá užívaných spoločnosťou
LITA s.r.o. Lutila za rok 2009 a 2010.
B) požiadali
konateľa LITA s.r.o.
- opraviť tachometre na motorových
vozidlách
Termín: do 31.8.2010
- skontrolovať spotrebu PHL na multikáre cez motohodiny
Termín: trvale
- dotankovávať nádrže do motorových vozidiel doplna pohonnými
hmotami k poslednému pracovnému dňu v mesiaci
Termín: trvale
- predložiť na najbližšie zasadanie
OZ písomnú správu o stave s.r.o. LITA k 30.6.2010.
Termín: na najbližšie zasadanie
OZ
C) uložili
p. Darine Müllerovej, ekonómke LITA s.r.o. Lutila
zaviesť analytiku na účtoch 501
spotreba pohonných hmôt, pre jednotlivé motorové vozidlá používané
v L I T A s . r . o . L u t i l a s p ä tn e
od 1.1.2010
Termín: do 31.7.2010
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Uznesením èíslo 273/ 2010
konštatovali, že
Uznesenia OZ sa plnia

Uznesením èíslo 274/ 2010
predĺžili
plnenie uznesenia č. 270/ 2010/ B predložiť na najbližšie zasadanie OZ
písomnú správu o stave s.r.o. LITA
k 30.6.2010.
Zodpovedný: Stanislav Gontko,
konateľ LITA s.r.o.
Termín: do najbližšieho zasadania
OZ

Uznesením èíslo 275/ 2010
schválili
2 t a b u l e n a Š te fán iko vej u li ci
pri kostole ako miesto na nalepovanie plagátov vo volebnej kampani
na komunálne voľby 2010.

Uznesením èíslo 276/ 2010
zamietli
žiadosť Ing. Sofiane Hattab, trv. bytom Š. Moysesa 417/ 35, Žiar nad
Hronom o zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez
pozemok C-KN parc. č. 246/ 2, záhrady, o výmere 296 m2, ktorý je
vo vlastníctve obce Lutila, v prospech vlastníka pozemku C-KN
parc. č. 365, záhrady, o výmere
1013 m2.

Uznesením èíslo 277/ 2010
uložili
Obecnému úradu v Lutila
zabezpečiť zmenu kultúry na pozemku parc. C-KN č. 246/ 2 z záhrady na ostatnú plochu.
Zodpovedný: Obecný úrad v LutileTermín: do konca roka 2010

Uznesením èíslo 278/ 2010

Uznesením è. 271/ 2010

schválili
Ivete Šurkovej predaj obecného pozemku časť parcely E-KN č. 1192/ 2,
ktorý tvorí C-KN parc. č. 876/ 37
s vyznačením vecného bremena
na GP na priznanie práva uloženia
potrubia o priemere 600 mm za účelom odvedenia dažďových vôd
a práva vstupu na tento pozemok
v prípade živelných pohrôm.

A/ konštatovali, že
pre predchádzanie škôd vzniknutých povodňami na súkromnom
i obecnom majetku je potrebné prehĺbiť koryto Kopernického potoka
a vykonať vypílenie drevných porastov v koryte vodného toku.

zamietli
žiadosť p. Ing. Pavla Radiča s manželkou na predaj pozemku C-KN
parc.2 č. 839/ 6, zast. pl., o výmere
20m .

dòa 25.8.2010 na mimoriadnom zasadnutí

B/ požiadali
starostu obce
písomne vyzvať
-Stredoslovenské vodárne a kanalizácie o vyčistenie kanalizačných
šácht
-Povodie Hrona o prehĺbenie koryta
Kopernického potoka a vypílenie
drevných porastov v koryte vodného
toku
-Zvolať jednanie s Biskupským úradom Banská Bystrica, firmou Máles
a Urbárskym spoločenstvom Lutila
ohľadom zrealizovania jarku na odvedenie vody z lesa mimo zastavaného územia.

dòa 14.10.2010 na svojom
23. riadnom zasadnutí
Uznesením èíslo 272/ 2010
schválili
Program zasadania obecného zastupiteľstva tak, ako poslanci dostali
v pozvánke

Otázky na telo, pre starostu obce
Po obci sa rozširuje, že ste dali
odstráni sochu sv. Jána Nepomuckého z námestia.
Socha sv. Jána Nepomuckého
je súčasťou Revitalizácie centra
obce a v projekte sa počíta s jej
zreštaurovaním, nakoľko je v havarijnom stave a v jeseni 2009
sa socha musela demontovať
a uložiť na suchom mieste, aby
v zimnom období nebola celkom
zničená nepriazňou počasia.
S o c h a bude premiestnená
do areálu kostola sv. Ladislava,
kde získa nový podstavec a hlavne
dôstojnejšie miesto. Reštaurovanie
a premiestnenie bolo prerokované
s pánom farárom Michalom Slašťanom, s pánom dekanom Miroslavom Hlaváčikom a s Otcom
Biskupom Rudolfom Balážom,
ktorí nemali žiadne námietky
a práve naopak, boli veľmi
potešení s realizáciou tohto projektu.

Tiež sa šíria reèi, že ste vlastníkom pozemkov pod vodojemom ako aj pozemkov v èasti
Nová Lutila (Blatište).
V časti pod vodojemom a ani
v časti Nová Lutila nevlastním ja

a ani moji blízki príbuzní, ani
meter štvorcový a kto sa chce
o tom presvedčiť, je na verejnom portáli www.katasterportal.sk. Ja si myslím, že tieto
reči sú už súčasťou volebnej
kampane, ktoré šíri jeden
z kandidátov na poslanca.
Navštevuje rodiny v našej obci
a presviedča ich o týchto
nepravdách. Je to absurdnosť,
ku ktorej sa nemienim už ďalej
vyjadrovať. Kto má záujem
o pravdu, zistí si to sám.

Ako si vysvet¾ujete výskyt takýchto otázok?
Som starostom už niekoľko
volebných období a človek si
na klebety začne časom
zvykať a v čase príchodu
komunálnych volieb počet
klebiet rastie.
Mrzí ma však keď sa prekrúcajú fakty, ktoré sú verejne
dostupné alebo je možné túto
informáciu získať na obecnom
úrade. Nedá sa zabrániť šíreniu
takýchto rečí a preto mi
neostáva nič iné len dúfať,
že ľudia sa ma priamo opýtajú
a na základe faktov zvážia,
kde je pravda.

Uznesením èíslo 282/ 2010

Koncom apríla minulého roka sa začalo s rekonštrukciou
a rozšírením Domu nádeje. Práce boli vykonávané svojpomocne pracovníkmi LITA s.r.o., podľa projektu vypracovaného našim občanom p. Vladimírom Šoucom. Rozpočet
stavby bol 32 530 €. Vzhľadom na to, že práce na stavbe
sa realizovali svojpomocne, ušetrili
sa finančné prostriedky vo výške
9 150 €.
Rekonštrukcia pozostáva z rozšírenia
a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších
priestorov, rekonštrukcie strechy a výmeny
vnútorného zariadenia.
Dom nádeje bol po
prvýkrát sprístupnený 9. októbra 2010 pri rozlúčke so zosnulým
p. Františkom Kurucom. Oficiálne otvorenie a vysvätenie
priestorov za účasti veľadôstojného pána Michala Slašťana sa bude konať dňa 1.11.2010 o 14.00 hodine.

schválili
Ing. Jurajovi Gallovi s manželkou
predaj obecného pozemku časti EKN parc. č. 444, o výmere cca 90
m2. Cena pozemku bude schválená
po spresnení výmery geometrickým
plánom na najbližšom zasadaní OZ.

Ďakujem hlavne Vám, vážení občania, ktorí ste sa v období
rekonštrukcie posledný krát lúčili so svojimi príbuznými a nemohli ste využiť priestory Domu nádeje. Ďakujem veľadôstojnému
pánovi Michalovi Slašťanovi, že obrady rozlúčky so zosnulými
sa vykonávali v kostole sv. Ladislava.

Uznesením èíslo 279/ 2010

Uznesením èíslo 280/ 2010
schválili
predaj pozemku C-KN parc. č. 839/
5, zast. pl., o výmere 6 m2 po vybudovaní brány do cintorína p. Radičom. Realizáciu stavby brány riešiť
so starostom obce.

Uznesením èíslo 281/ 2010
odročili
ž i a d o s ť Ľ u d o ví ta Č e r ť a sk é h o
s manželkou a Anny Búgelovej
o kúpu obecného pozemku C-KN
parc. č. 346/ 24 na ďalšie zasadanie
obecného zastupiteľstva na základe
vzájomnej dohody.
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Po¾ovnícke zvesti
Za uplynulé mesiace sme zorganizovali v Po¾ovníckom spolku
zaujímavé akcie o ktorých by som chcel informova èitate¾ov.
Okrem bežných poľovníckych povinností sme sa rozhodli prihlásiť na súťaž
vo varení poľovníckych jedál Hubert Gastro Terchová 2010. Súťaž sa konala
18.septembra v Terchovej ako súčasť dní
svätého Huberta. Traja kuchári - teoretici,

vyslaného kuchárskeho pracoviska.
Keby nás videli naše manželky, určite
nám doma varenie prischne do smrti.
Zdeno varil guláš, ja pečienku a Lutilského
stehlíka.
Mladší z tímu robili všetko, čo bolo treba.

Knopp Peter, Ing. Saxa Andrej a ja, plus
jeden profesionál Zdeněk Čierny. Ani
sme sa dlho nechystali, ale na šťastie
sme si zobrali všetko čo bolo treba, nič
sme nezabudli. Srnčie mäso, dva kotlíky,
gril a ešte tisíc drobností. Až keď sme sa
mali baliť domov, sme zistili, koľko
cárachov odvezú dve osobné autá.
Po privítaní samotným prezidentom
Poľovníckej komory a otvorení súťaže
sme sa dali do rozkladania a stavania nášho

Od stráženia ohňa, cez čistenie cibule,
zemiakov, miešanie, a taktiež obsluhovali
návštevníkov, redaktorov a redaktorky,
porotcov. Občas sme zatrúbili poľovnícky
signál, aby vedeli, že prišli poľovníci
z Lutily. Dokonca sme hrali niekoľko
signálov spolu so skladateľmi Ing. Hatiarom
a Ing. Olosom ich najnovšie skladby diviak, bažant. Spolu so študentmi, ktorí
hrali na lesných rohoch, boli k nám veľmi
zhovievaví a ocenili naše trubačské
výkony.
Ale naspäť k vareniu špecialít z diviny.
Pečeň na cibuľke bola výborná, tak sme
ju zjedli spolu s redaktormi medzi desiatou
a jedenástou. Potom sa dovarilo mäsko
na stehlíka a tak sme od jedenástej
do druhej poobede pohostili návštevníkov
so stehlíkom. Keď sme nestačili napichovať, obslúžili sa sami. Na jednej z fotografií
je vidieť redaktorov Markízy pani Kleinovú,
pána Lechana a ďalších ako si servírujú
pod našim stánkom. Podujatie pre nás
bolo o to príjemnejšie, že naše kuchárske
umenie ocenila aj porota. Guláš, dekorovaný

brusnicami a šľahačkou, od majstra Čierneho, vyhral v kategórii kotlíkových jedál
prvú cenu. Lutilský stehlík z mojej dielne
sa v kategórii jedál na rošte umiestnil
na druhom mieste a získal ešte zvláštnu
cenu za originálny nápad. Recept
na stehlíka som zverejnil a budem len
rád, keď ho raz aj vy vyskúšate.
Touto cestou chcem poďakovať súťažiacim, mojim kolegom poľovníkom,
za účasť a dobrú reprezentáciu spolku.
Poľovnícky spolok má vypracovaný
projekt na zazverenie revíru jarabicou
a bažantom. Na začiatku tohto roka sme
požiadali o financovanie projektu z envirofondu. Neprešli sme a finančnú podporu
sme nezískali. I napriek nepriazni osudu
sme hľadali pomoc u našich známych
podnikateľov. V mesiaci september
sa nám podarilo zabezpečiť od sponzorov
a z časti z vlastných zdrojov finančné krytie
na nákup 25 jarabíc a 30 bažantov.
Vypustená pernatá zver za predpokladu
tlmenia škodnej a prikrmovania by sa mala
ešte do zimy zorientovať a nájsť si
najvhodnejšie stanovištia v revíre.
Výmery neobrobených plôch každoročne
rastú a mali by sme sa ich naučiť aspoň
poľovnícky využiť.
Patrilo by sa, aby dobrý hospodár
popri jelenej, srnčej, diviačej zveri
vytvoril podmienky pre zajace, bažanty
a jarabice. Potom budeme raz pripravovať špeciality napr. pečený zajac
v mlieku po lutilsky alebo jarabica
podľa starostovho receptu.
Ing. Dušan Hronský
Predseda PS UPS Lutila
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Recept „Lutilský stehlík“
Recept vznikol v roku 2009 na Jarmoku ľudových remesiel v
Lutile, ktorý sa usporadúva koncom júna. Poľovnícky spolok

UPS Lutila pri tejto príležitosti zriaďuje vzduchovkovú strelnicu na streľbu na stojacie i pohyblivé terče líšky a diviaka.
Návštevníkom sa podáva malé občerstvenie v podobe lutilského stehlíka.
Suroviny:
Srnčie mäso, najlepšie vykostený chrbát, alebo stehno,
údená slanina, cibuľa, paprika, čerešne, koreniny, špáradlá,
alebo špajdle, chlieb.
Príprava:
Srnčie mäso uvaríme s pridaním korenín, nerozvariť!
Potom nakrájame na porcie a pečieme na rošte spolu
so slaninou, cibuľou a paprikou, najlepšie napichnuté
na ražni. Po upečení ražeň rozoberieme a naaranžujeme
nasledovne: krajec chleba, mäsko, cibuľka, slaninka, paprika
a na ozdobenie dáme čerešňu. Všetko prepichneme
špáradlom alebo špajdľou.
Konečná podoba by mala byť ako vtáčik s paprikovými
krídlami a červenou hlávkou.

Vznikol Miestny zväz SDKÚ-DS Lutila
Milí spoluobčania,
dovolím si Vás prostredníctvom tohto
článku informovať o posledných politických udalostiach, ktoré zmenili
politickú scénu v našej obci.
Dňa 16. septembra 2010 sa uskutočnila
na pôde Obecného úradu v Lutile ustanovujúca
konferencia Miestneho zväzu SDKU-DS, ako
organizačnej zložky koaličnej politickej strany
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Demokratická strana, s pôsobnosťou na území
našej obce. (MsZ SDKU-DS) Ustanovujúcu
konferenciu zvolal koordinátor pre jej založenie
p. Ján Pružina, starosta obce, za prítomnosti
hostí: Ing. M. Baníka Predsedu Regionálneho
zväzu SDKÚ-DS v Banskobystrickom kraji,
PhDr. M. Svatušku - riaditeľa Krajskej agentúry
SDKU-DS, Ing. M. Novotného - predsedu
Okresnej rady SDKU-DS v Žiari nad Hronom
a MVDr. I.Korbeľu - člena Predsedníctva MZ
SDKU-DS v Žiari nad Hronom. Konferencia
si zvolila svoje Predsedníctvo, ktorého členmi

sa stali: Ing. Ľ. Holička, Š. Maceják st., M. Šebesta, M. Čerťaský, A. Valentová, J. Macejáková, Bc.N. Šebestová, a z titulu doteraz
zastávanej funkcie starostu obce a poslanca
obecného zastupiteľstva, sa jeho členmi stali
aj p. J. Pružina a p. D. Hrčka. Za predsedu MsZ
SDKU-DS členovia zvolili p. Ing. Ľuboša Holičku.
Po uskutočnení ustanovujúcej konferencie
MsZ SDKU-DS sa z pôvodného počtu uchádzačov o členstvo 35, dobrovoľne vzdalo
svojho práva stať sa plnohodnotným členom
nášho miestneho zväzu, neuhradením vstupného členského poplatku, až 17 potenciálnych
členov. Toto ich slobodné rozhodnutie bolo
zo strany vyšších politických štruktúr SDKUDS plne rešpektované.

s hodnotami, programom a cieľmi našej strany.
Chceme byť otvorení rozumným nápadom
a podnetom nových ľudí našich sympatizantov
so záujmom o politickú prácu v radoch SDKÚDS. V komunálnej politike budeme podporovať
také návrhy, ktoré budú v súlade so záujmami väčšiny občanov a budeme poukazovať
na oblasti, ktorým zastupiteľstvo nevenovalo
náležitú pozornosť. Našou prioritou bude
i oživenie obce a väčšia zaangažovanosť
občanov z pohľadu „Sami pre seba“.

Chcem zdôrazniť, že naším hlavným cieľom
je sformovanie predovšetkým dôveryhodného
miestneho zväzu, ktorý sa v nastávajúcich
komunálnych voľbách bude uchádzať o podporu svojich kandidátov u občanov našej obce.
Budeme otvorenou politickou stranou pre každého občana našej obce, ktorý sa stotožňuje

MsZ SDKÚ-DS Lutila pozýva všetkých ľudí
dobrej vôle, všetkých, ktorým nie je ľahostajné
aký život žijeme, k spolupráci pod heslom:
„Aby ľudia boli ľuďmi!“
Ing. ¼uboš Holièka
predseda
MsZ SDKU-DS Lutila

Týždeò proti rakovine
Na jeseň každého roka vyhlasuje Európska asociácia líg proti
rakovine (ECL) Týždeň proti rakovine, ktorý sa uskutočňuje prevažne
v októbri daného roka. V rámci neho sa aj LPR zapája do viacerých
aktivít a organizuje niekoľko projektov prevažne výchovného a preventívneho charakteru, aby tak oslovila verejnosť a pripomenula
dôležitosť starostlivosti a záujmu o vlastné zdravie.
Počas aktivít Týždňa proti rakovine sa už tradične koná Deň jabĺk,
keď dobrovoľníci rozdávajú okoloidúcim čerstvé šťavnaté jablká, aby
aj takto pripomínali občanom potrebu pamätať na zdravý životný štýl.
Jablko taktiež symbolizuje náhradu za cigarety, ktorej sa žiaľ dnešná
mládež omnoho viac chytá ako zdravého ovocia.
Kampaň, štartujúca 18. októbra 2010 s trvaním približne jeden mesiac,

Náš MsZ SDKU-DS bude vo svojej politickej
činnosti vychádzať z takých základných hodnôt,
akými sú: sloboda, zodpovednosť, rovnosť,
spravodlivosť, solidarita a tolerancia.

si kladie za cieľ upozorniť širokú cieľovú skupinu na primárnu prevenciu,
ktorá je zhrnutá v Európskom kódexe proti rakovine a konkrétne na jeho
prvé štyri body - fajčenie, alkohol, nedostatočný pohyb a zlé stravovacie návyky.
Tieto každodenné „neduhy“ súvisia s naším životným štýlom a sme
s nimi tak zžití, že si často ani neuvedomujeme ich škodlivosť na naše
zdravie a zdravie našich blízkych. Pritom práve ony sa podieľajú
na vzostupe ochorení, onkologické nevynímajúc (rakovina hrubého
čreva, prsníka, tela maternice, vaječníkov, žlčníka, pankreasu,
pečene...).
Liga proti rakovine sa rozhodla poukázať na riziká s nimi spojené
prostredníctvom jednoduchých, ľahko spoznateľných predmetov
denného používania s „provokatívnym“ nadsadením a ukázaním
scenára, ktorý nastane, ak nepochopíme škodlivosť denne vykonávaných, zdanlivo bežných aktivít.
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Euro fondy
Tak èasto spomínané vo všetkých masmédiách, ale aj v našej obci.
Obec Lutila sa zapojila do projektov s možnosou èerpa finanèné
prostriedky z fondov EÚ.
Finančné prostriedky z fondov EÚ sú na základe podpísanej zmluvy prísne účelovo
viazané, dokonca na jednotlivé rozpočtové položky a nem ôž u s a t ed a použ iť
na žiadny iný účel, ani na odstraň o v a n i e
následkov
po povodni.
Získali sme finančné prostriedky na dva projekty:
Prvý projekt na rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu v erejného
osvetlenia sme
začali pripravovať
v augus te 2008.
Projekt bol spracov an ý a po daný
13.februára 2009
a po jeho schválení
bola 17.mája 2010
podpísaná zmluva
s M i ni s t er s tv om
hospodárstva SR.
Rozpočet projektu
je 249 990,93, z čoho obec hradí 5 %
celkových nákladov, čo predstavuje
sumu 12 499,55 €.
Realizáciou projektu sa verejné osvetlenie rozšíri z terajších 131, na 149 svetelných
bodov, zároveň sa zníži spotreba elektrickej energie. Ide
o tzv. inteligentné osvetlenie
riadené z priestorov obecného
úradu, kde na monitorovacom
počítači budú prípadné poruchy jednotlivých svietidiel
zobrazené okamžite. Podľa
zmluvy s ministerstvom
hospodárstva sa musí tento
projekt zrealizovať do konca
septembra 2011.
Momentálne sú na rôznych
miestach obce v skúšobnej
prevádzke zapojené rôzne
typy LED svietidiel, z ktorých
sa vyberie najvhodnejšie svietidlo pre rekonštrukciu.
Druhý úspešný projekt je Revitalizácia centra obce Lutila.
Pôvodne mal byť vyhlásený

grand na rekonštrukciu miestnych komunikácií, z v marci
2007 zťektovou prípravou
spočívajúcou vo vysporiadaní
pozemkov, ktoré mali byť
predmetom grantu a to ulice
Gaz dov s k á, K uz mányho
a Moyzesova. Postupne ministerstvo v r ám c i výzvy
R O P 4.1 m enilo z adanie,
až definitívne oznámili, že
v uvedenej výzve sa môže
realizovať revitalizácia centier
obcí a miest s priľahlými
komunikáciami.

A tak sa v januári 2009
začalo pracovať na projektovom zámere revitalizácia centra. Spracovaný návrh bol
predložený na rokovanie OZ
dň a 21 .4 .2009 a d ňa
24.4.2009 bol na verejnom
z hr om až dení občanov,
za účasti projektanta, v sále
kultúrneho domu predstavený
občanom obce. Po zapracovaní vážnych pripomienok OZ
schválilo projekt uznesením
č. 195/ 2009 dňa 31.8.2010.
Následne obec podala žiadosť o vydanie územného
rozhodnutia a stavebného povolenia a dňa 18.septembra
2009 bola žiadosť podaná
na odbor So/ Ro VÚC Banská
Bystrica.
P r oj ek t b ol s c hválený
30.marca 2010 rozhodnutím
m inistr a v ý s tav by a d ňa

27.mája 2010 bola podpísaná
zmluva o poskytnutí nenávr atného finančného príspevku. P o vyhodnotení
verejného obstarávania bola
13.septembra 2010 podpísaná Zmluva o dielo s víťaznou
firmou STRABAG na celkovú
sumu 678 294,43. Realizácia
stavby začala po odovzdaní
staveniska 17.septembra
2010 s dobou výstavby 9 mesiacov.
Každá stavba začína prípravou pozemku. V našom
prípade búraním časti tohto
centra a miestnej komunikácie Lesná ulica, čo spôsobuje
starosti občanom našej obce
a hlavne občanom bývajúcim
v priľahlých rodinných domoch.
Podľa harmonogramu
výstavby by miestna komunikácia Lesná ulica a časť Kam en ne j u lice
mala byť dokončená do konca
novembra t.r.
K úspešnej
realizácii projektu je potrebné
vynaložiť oprávnené náklady
a neoprávnené
ené náklady sú
až vo výške
9 5% hradené
z fondov E Ú
a len 5 % sa hradí z rozpočtu
obce, čo predstavuje sumu 30
319,07. Neoprávnené náklady
ako zostávajúce finančné
prostriedky vo výške 71 913,
sú náklady, ktoré sú potrebné
k realizácii celého diela, ale
nie sú hradené z fondov EÚ,
ale z rozpočtu obce.
Získavanie prostriedkov
z fondov EÚ je mimoriadne
zložitý proces, preto chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa
na tomto procese zúčastnili,
predovšetkým pracovníkom
obecného úradu a poslancom
obecného zastupiteľstva.
Prostriedky sme získali,
zmluvy podpísali a už nás delí
len trpezlivosť od hmotných
výsledkov, nového osvetlenia
a nového centra našej obce.
Ján Pružina,
starosta obce

Vážení občania!
J e d n o u zo zá kl a d n ýc h
foriem predchádzania požiarom
počas zimného vykurovania je
včasné zistenie príčin ich vzniku
a ich odstránenie.
Št a t i st i k a p o ž i a r o v o sti
dokazuje, že hlavnými príčinami týchto požiarov sú najmä
nevedomosť, nedbalosť občanov, nesprávna inštalácia
a prevádzka vykurovacích
telies, deti bez dozoru a nedodržanie najzákladnejších požiarno-bezpečnostných
predpisov a pod.
Pred začiatkom zimného
vykurovacieho obdobia je
povinný každý užívateľ vykurovacieho alebo ohrievacieho
telesa vykonať kontrolu a zamerať sa hlavne na:
- Inštaláciu vykurovacích
telies, sporákov a pod. môže vykonať len osoby s odbornou spôsobilosťou, pri
plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
- Inštaláciu vykurovacích telies na nehorľavých podložkách a spôsobom určeným
výrobcom,
- Vysýpanie popola z vykurovacích telies zásadne
do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
- Nepoužívanie horľavých
kvapalín k rozkurovaniu v lokálnych spotrebičoch na pevné pa livo (n ajmä be nzín,
petrolej, acetón atď.),
- Skladovanie horľavých
materiálov v blízkosti vykurovacích telies dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti,
- Udržiavanie poriadkuna povalách v blízkosti komínov a v pivniciach,
- Používanie vykurovacích telies len v dobrom
technickom stave.
Vážení občania, nepodceňujte vyššie uvedené podm i e n ky a l e n d ô sle d n ým
dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich
domovoch. Želáme Vám aby
celá Vaša rodina prežila zimné
obdobie spokojne a bez obáv
z požiarov.
Kontaktné adresy osôb
pôsobiacich v našom regióne,
ktoré sú oprávnené vykonávať
kontroly a čistenie komínov:
Štefan Hudec, Kollárova
ul. Nová Baňa, mobil: 0903
510 026.
Milan Toryský, Obrancov
mieru 15, Banská Štiavnica
( 045/ 692 2121, mobil:
0903 541 743.
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Povodeò aj v Lutile dòa 15. a 16. augusta 2010
Pre ochranu rodinných
Neuplynulo ve¾a èasu odvtedy èo naša obec prežívala krušné chvíle pripravené prírodou. Keï sme v televízii videli nešastných ¾udí na Východnom Slovensku, ktorých povodne trápili už od mája tohto roku, každý domov na Podhorskej ulici
ich ¾utoval a dúfal, že našu obec to nepostihne. Verili sme, že žijeme v oblasti, kde sa takéto pred prívalovými vodami z lesa,
sa plánuje vyhĺbenie jarku, ktokatastrofy nestanú.
rého realizáciu už odsúhlasil
vlastník pozemku Biskupský
Prišiel však 15. august. V nedeľu
V pondelok 16. augusta okolo 13. hodiny
úrad Banská Bystrica spolu s nájomcom
dopoludnia sa obloha zachmúrila úplne
prišiel veľký čierny búrkový mrak tlačiaci
firmou MALES, čo by sa malo uskutočniť
na čierno a spustil sa prudký dážď. Jeho
sa k zemi a začali sme tušiť, že sa voľačo
do konca novembra t.r.
zomelie. O 13.20 hod. začal padať
ľadovec veľkosti slepačích vajec až
Vážení občania, prežili sme strašné
tenisových loptičiek. Krupobitie narobilo
chvíle, neviem či naša obec zažila väčšiu
rozsiahle škody na strechách rodinných
povodeň ako bola táto. Som rád, že sme
domov, na strechách a oknách áut,
to všetci prežili v zdraví. Touto cestou
porozbíjalo skleníky, okná, poobíjalo
chcem poďakovať všetkým občanom,
fasády, poškodilo vonkajšie lamelové
ktorí akokoľvek pomohli postihnutým
žalúzie, o zničených záhradách ani
nehovoriac. V tento deň to ale nebolo
všetko. Po ľadovcovej búrke vykuklo
síce slniečko, ale len nakrátko.
O hodinu sa znova doslova zotmelo
a začala sa prietrž mračien. V priebehu
následkom sa prívalová voda valila
40 minút Kopernický potok stúpol tak,
z lesa na hornú časť obce a z polí
až sa začal vybrežovať v celej dĺžke
na nižšie položené časti obce. Nakoľko
intravilánu obce. Veľká prívalová voda
kanalizácia takéto množstvá vody
strhla most na Kamennej ulici a most
nestíhala odvádzať, voda z kanalizačnapájajúci Kuzmányho ulicu so Štefáných šácht vyvierala na povrch a vytonikovou ulicou. Vytopilo ulice Kuzmápila domy v dolnej časti Štefánikovej
nyho, Kollárovu, časť Štefánikovej
ulice. Zaplavilo aj záhradkársku osadu
a Bottovej ulice. Na ulici Podhorská
na Školskej ulici, záhrady a suterény
vytopila rodinné domy prívalová voda
susedom, priateľom a známym pri zaz lesa. Tvrdú skúšku podstúpili aj nochraňovaní ich majetku, ako aj pri odstravostavby v Novej Lutile, ktorých topila
ňovaní škôd v obci.
prívalová voda z poľa. Prudká voda
V tejto ťažkej chvíli sme však nezostali
brala všetko čo jej prišlo do cesty sami, pomohli nám aj iné organizácie.
stromy, stavebný materiál, metrovicu
Preto by som rád poďakoval primátorovi
a všetko z dvorov a záhrad. Vo večermesta Žiar nad Hronom p. Ivanovi Černajovi
ných hodinách bola na štátnej ceste
a riaditeľke Technických Služieb a.s.
zastavená doprava kvôli podmytiu
p. Gallovej za poskytnutie piesku, vriec,
mosta pri rodinnom dome rod. HroUDS bagra. Poďakovanie patrí aj pracovmádkovej. Nakoľko bolo poškodené aj
níkom spoločnosti LITA s.r.o., ktorí vykoplynové potrubie, došlo od 17.45 hod.
návali záchranné a zabezpečovacie
z bezpečnostných dôvodov v našej
práce, poďakovanie patrí taktiež p. Jozefovi
obci k odstávke dodávky plynu, ktorá
Verešovi z firmy ENERGOGAZ a.s. Košice,
trvala do 14.30 nasledujúceho dňa.
rodinných domov na Školskej a Bottoktor á bezplatne poskytla výkonné
vej ulici. Most na štátnej ceste v časti
čerpadlo na odčerpávanie vody, firme
Za obdobie osamostatnenia obce
Bukovská bol neprejazdný jeden a pol
NDF za bezplatné poskytnutie nakladača,
od mesta Žiar nad Hronom, správca toku
hodiny. V popoludňajších hodinách voda
p. Milošovi Hurtíkovi za vykonané práce
Povodie stredného Hrona nerobil v Koopadla a začali sme skúmať škody. Vtedy
so zemným strojom, firme MELIOR Július
p er n ic k o m p ot ok u ž iadne úpravy,
sme si mysleli, že nič horšie nás už ani
Šály, ktorý bezplatne poskytol zemný
ak neberieme do úvahy vypilovanie stronemôže postihnúť - netušiac, čo nás čaká
stroj na odstraňovanie škôd.
mov v deväťdesiatich rokoch pracovníkmi
na druhý deň.
obecnej spoločnosti LITA s.r.o.
Veľké ďakujem patrí obci Lúčnica nad
Prichádza mi na um príslovie, „Všetko
Žitavou a jej starostovi Ing. Ladislavovi
zlé je na niečo dobré“, pretože praCagáňovi, ktorý spolu s Umeleckým
covníci Povodia stredného Hrona v súsúborom Lúčnica, s Poľnohospodárvislosti s povodňou v našej obci
skym podnikom Lúčnica s.r.o. a Poľnočiastočne koryto vyčistili, s prísľubom
hospodárskym družstvom Lúčnica
pokračovania týchto prác. Vyznačili
venovali obci Lutila finančné prostriedky
stromy zasahujúce do vodného toku,
na odstraňovanie škôd po povodni, získané
tieto budú vypilovať a odstraňovať
z vystúpenia Lúčnice v obci Lúčnica
v zimných mesiacoch. Pripravujú aj
nad Žitavou vo výške 820 €.
projektovú dokumentáciu na úpravu
koryta v intraviláne obce Lutila. Veríme,
Ešte raz všetkým veľká vďaka!
ž e v š etko k čom u sa zaviazalo,
Ján Pružina,
starosta obce
aj splní.
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Výroèná èlenská schôdza sa konala dòa 31.1.2010 o 15. hodine v malej sále kultúrneho
domu. Okrem èlenov klubu dôchodcov sa výroènej schôdzi zúèastnili aj pozvaní hostia starosta obce Ján Pružina a p. Eva Hromádková za OZ Lutilienka. Predsedníèka p. Vlasta
Vaštíková privítala hostí a èlenov klubu, ktorých sa zišlo tohto roku 43. Schôdzu viedol
podpredseda p. František Èierny. Èlenovia výboru oboznámili všetkých prítomných
s rozpoètom, kde sa èo minulo a aké príjmy do pokladne prišli, tiež ich oboznámili s aktivitami, ktoré sa uskutoènili za uplynulý rok. Tohto roku skonèilo volebné obdobie výboru
a konali sa nové vo¾by.
Nový výbor sa na svojom 1. zasadaní
stretol 4.2.2010, kde bol pozvaný aj odchádzajúci výbor a starosta. Starosta
vo svojom príhovore poďakoval členom
odchádzajúceho výboru za ich prácu
v klube dôchodcov a novému výboru
poprial veľa úspechov. Sľúbil, v rámci

združenia Lutilienka. Klub dôchodcov
sa podieľal na občerstvení. Niektorí
členovia sa 16.2. zúčastnili kultúrneho
programu v Žiari nad Hronom, ktorý
sa niesol v duchu známych piesní z Repete.
Naša pokladníčka Helenka Veľká
pre 16 našich členov zabezpečila lístky

m Èlenky KD na fašiangovej zábave.

dúfame, že sa im bude medzi nami páčiť.
Naše spoločenstvo nie je uzavreté

ÈO SA UDIALO V LUTILSKOM KLUBE DÔCHODCOV
možností obecného úradu, pomoc finančnú i morálnu.
Nový výbor sa dohodol na rozdelení
funkcií nasledovne:
Mária Gašparíková - predsedníčka
Elena Čierna - podpredsedníčka
m E. Olajec, Z.Èierny (hlavný kuchár),

Š. Velký na dôchodcovskom guláši

Želmíra Loučičanová - tajomníčka
Helena Velká - pokladníčka
Členovia výboru: Lýdia Pružinová,
Valéria Baranová, Eduard Olajec,
Emília Kösegiová - kronikárka
Novozvolený výbor ďakuje členom
doterajšieho výboru menovite pani predsedníčke Vlaste Vaštíkovej, podpredsedovi Františkovi Čiernemu, p. Libiakovej,
nebohej p. Anne Kunkelovej za vykonanú
doterajšiu prácu v klube dôchodcov.
Srdečná vďaka patrí manželom Jančokovým, ktorí boli vždy nápomocní pri prípr a ve r ô z n y c h ak ci í a z ábav ný c h
podujatí. Prajeme im veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti, aby sa mohli naďalej
schádzať medzi nami v klube dôchodcov, a už bez starostí.
Od začiatku roku 2010 sa naši členovia
klubu dôchodcov zúčastnili rôznych podujatí a posedení.
Či už fašiangového posedenia, kde kultúrny program pripravili členovia občianskeho

na divadelné predstavenie „Čertice“
a privítame i ďalších nových členov, ktorí
do divadla vo Zvolene.
sa chcú s nami tešiť na rôznych podujaV apríli sa uskutočnil zájazd na predajnú
tiach.
a záhradkársku výstavu v Trenčíne.
A na záver mi dovoľte poďakovať pána
Výstavy sa zúčastnilo 19 našich členov.
starostovi Jánovi Pružinovi za ústretoTradičný guláš pre všetkých členov, privosť, ďalej Stankovi Gontkovi konateľovi
pravený manželmi
Čiernymi na tenisom Posedenie pri guláši
vých kurtoch v Lutile
sa uskutočnil 10. júla
2010. Okrem dobrého
gulášu boli na stoloch zákusky a koláčik y p r ipr avené
členkami klubu.
Tento rok bolo i vynik aj ú ce po časi e
a dôchodcovské posedenie spríjemnil
mladý harmonikár
Miško Faško. Posedenia sa zúčastnili aj hostia p. starosta
LITA s.r.o. za poskytnutie autobusu
a p. Hromádková.
na zájazdy. Ďakujem tiež vodičovi autoV letných mesiacoch pripravujeme
busu, ktorý nás v zdraví vždy doviezol
pre našich dôchodcov zájazd na kúpanie.
domov usmiatych, trochu unavených
V jeseni pripravujeme niekoľko podujatí
ale bez havárie.
návštevu divadla, zájazd do Jablonky
Mária Gašparíková
predajné trhy, zájazd na Agrokomplex
predsedníèka KD
do Nitry, návšteva kostola
v Novej Bani, kde bývajú
z plodov zeme vytvorené
rôzne sakrálne obrazy.
Tiež pripravujeme zájazd m Poh¾ad na dôchodcov pri posedení na tenisových
kurtoch
na vinobranie do Pezinka
alebo Modry.
Samozrejme to je náš
plán a ponuka pre členov
klubu dôchodcov. Všetko
závisí od dopytu a záujmu.
V to m t o r ok u s m e
do klubu dôchodcov prijali
6 nových členov. Srdečne
ich medzi nami vítame,
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Poslednú júnovú sobotu sa už po šiestykrát konal
v Lutile jarmok ľudových remesiel. Tradične si návštevníci mohli pochutnať na dobrých koláčikoch, ktoré
napiekli žienky Lutilienky, pozrieť ručné výrobky
od zručných remeselníkov. Program tento rok pripravili
deti ZŠ s MŠ Lutila , detský tanečný krúžok z Lutily
a tradične dychová hudba Lutilka. Atrakciu jarmoku
pripravili naši poľovníci. Umožnili návštevníkom
strieľať na pohyblivý terč na diviaka a líšku, pripravili
ochutnávku z diviny (Lutilský stehlík). Na záver
si mohli deti zajazdiť na koni a prejsť sa v koči
s konským záprahom.
E.Hromádková

Lutilský prameň
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ICM v Lutile už druhé leto pripravilo poèas letných prázdnin týždòový tábor, ktorý sa konal v priestoroch Základnej školy s Materskou školou v Lutile. Okrem denného programu strávili deti
aj jednu celú noc v telocvièni školy.

Ako bolo kedysi
Žiačka 4. ročníka ZŠ v Lutile urobila rozhovor so svojím
starkým Dušanom Reichm a n om o t om, a k o bol o
kedysi v ich kováčskej dielni.
Ko vá čstvo je p ovažovan é
za jedno z najstarších remesiel
na svete. V našej obci bola kedysi
k o v á č sk a d i e l ň a p ri p o t o ku
za mostom, na pozemku pána
Pavla Pružinu. Majstrom kováčom bol Jozef Reichman, prastarý
otec Emky Reichmanovej.

Rozhovor žiaèok
so svojou pani uèite¾kou
Pani uèite¾ka chceme Vám
položi zopár otázok.
1. Boli ste dobrou žiaèkou a študentkou?
To by mali posúdiť páni učitelia, ktorí ma učili, ja si myslím,
že áno.

2. Ktorý predmet ste mali najradšej?

Starký, porozprávaj mi nieèo
o kováèskej dielni.

Bola to hudobná výchova,
telocvik, matematika a prírodoveda.

V kováčskej dielni sa vykonávali kováčske práce. Tu v Lutile
ich vykonával môj otec Jozef
Reichman, tvoj prastarký, Emka.

3. Kedy ste sa rozhodli, že budete
uèite¾kou?
Bolo to na strednej škole.

Ako vyzerala kováèska dielòa?
Bola v nej nejedna nákova, najväčšia, stredná a veľa menších.
Na nich sa kuli podkovy a iné
kovové predmety. Nachádzala sa
tu vyhňa s dymníkom a mechmi,
kde sa rozpaľovalo železo
do žerava, aby sa mohlo ukovať
do takej podoby, ako bolo potrebné.
Na poličkách bolo množstvo rôznych nástrojov a náradí: kladivá,
kliešte, pilníky, rašple...

Kto využíval, potreboval kováèsku dielòu?
Sem chodili gazdovia podkúvať
svoje kone, pomocou ktorých
vykonávali rôzne práce na poli,
lebo vtedy len málokto mal traktor.
S koňmi orali, siali, bránili, vozili
seno, hnoj i drevo z hory. Prichádzali tiež takí, ktorí používali kone
na jazdenie.

Mal kováè aj pomocníka?
Áno. Potreboval pomoc pri ťah a n í kováčskych mechov. Tak
sa rozdúchaval oheň vo vyhni.
Koňom bolo potrebné pri podkúvaní držať nohu, aj to robil
pomocník. Na konci pracovného
dňa poupratoval pracovnú dielňu.
Veľmi rád som sa pozeral na práce
vykonávané v dielni, tu v Lutile
ju domáci nazývali šmikňa.

Ïakujem, starký, že si mi porozprával o tom ako bolo kedysi.
Emka Reichmanová

4. Ktoré predmety najradšej
uèíte?
Matematiku, Slovenský jazyk,
prírodovedu, ale aj hudobnú
výchovu.

5. Prináša Vám uèenie rados?
Mám veľmi rada prácu s deťmi,
takže áno.

6. Poèas vyuèovania ste zažili
aj nejaké veselé príhody?
Určite áno. K veselým zážitkom patria rôzne „brepty“ žiakov,
ktoré sú veľmi vtipné, a je ich
neúrekom.

7. Èo bolo poèas školského roka
2009/2010 najvýznamnejšie?
Každý školský rok je výnimočný
privítaním nových prváčikov
a na konci rozlúčkou so štvrtákmi.
Tento školský rok bol mimoriadne
významný tým, že sa začala spolupráca s ICM, ktoré sa presťahovalo do priestorov našej školy.
S ich pomocou sa nám podarilo
viac projektov napr. „Tekvicová
škola“, „Mikuláš“ a zapojili sme sa
vďaka CM do projektu „Zdravý
úsmev“ a zorganizovali sme rôzne
zaujímavé besedy.
Pani učiteľka, ďakujeme
za rozhovor, prajeme Vám veľa
dobrých a poslušných žiakov!
Vaše štvrtáèky Kamilka,
Paulínka a Emka
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ŠPORT
1. ŠK Badín
12
2. OŠK
Hodruša-Hámre12
3. ŠK Hrochoť 12
4. ŠK Sásová 12
5. OFK Slovenská
Ľupča
12
6. FC Junior
Radvaň
12
7. ŠK Selce
12
8. OFK 1950
Priechod
12
9. OŠK Lutila 12
10. FK 1928
Jasenie
12
11. MFK Strojár
Krupina
12
12. FK Šalková 12
13. Tatran VLM
Pliešovce
12
14. MFK
Žarnovica
12

7 4 1

26:11

25

8 0 4
6 5 1
7 1 4

30:23
24: 7
23:17

24
23
22

4 6 2

17:13

18

5 2 5
4 4 4

17:19
24:24

17
16

4 3 5
4 2 6

21:28
20:22

15
14

4 2 6

18:22

14

3 3 6
2 6 4

15:18
8:12

12
12

Prvú polovicu súťažného ročníka 2010/2011 máme už za sebou. Je čas bilancovať, aby sme
sa vedeli pripraviť na jarnú časť
súťaže. Treba si povedať čo sa
nám podarilo a čo by bolo treba
vylepšiť počas zimnej prípravy.
V predchádzajúcom ročníku
súťaže sme sa umiestnili na veľmi
peknom 8. mieste. Keď sme si
vo výbore prehodnotili situáciu
v zložení mužstva zistili sme, že
musíme hľadať posily do zadných radov, zálohy ale aj do útoku.

Z mužstva odišiel Radoslav m Futbalisti A mužstva.
Vanko, dlhoročná posila nášho
2 2 8
12:28
8
klubu, tak isto Marcel Gordík, je pracovne
veľká škoda lebo mužstvo je v dobrom
mimo Žiaru nad Hronom, s futbalom
zložení.
skončil Tomáš Miertuš.
r r r
Do mužstva sa nám začleňujú aj dorastenci
Získali sme nových troch hráčov Dana
Drienovského zo Žitavian,
Detaily klubu
okres Zlaté Moravce - do útoku,
Martina Ondríka do zadných
OŠK Lutila
radov, Štefana Francza zo Starej
V. liga dospelí - skupina C
Kremničky do útoku, vrátil sa
Zápasy: 12 - 4 výhier, (2 doma, 2 vonViktor Šurka a podarilo sa preku), 2 remíz (0 doma, 2 vonku), 6 prehier
dĺžiť hosťovanie hráčom, kto(3 doma, 3 vonku).
rých sme mali na hosťovanie,
Body: 14 (6 doma, 0 trestných, 8 vonna ďalší rok. Nástup do súťaže
ku).
pre naše mužstvo nebol najSkóre: 20:22 (doma12 : 10, vonku 8 :
12).
šťastnejší po prvej remíze hneď
2 zápasy sme prehrali, no poDorastenci
tom sa nám začalo dariť a 2 zá1. Lutila
8 7 0 1
42: 7 21
pasy sme vyhrali a potom to
2. Voznica
8 6 0 2
43:12 18
bolo na striedačku.
3. Bzenica
8 6 0 2
31: 6 18
4. Tr. Hora
7 6 0 1
28: 6 18
m Zápas dorastencov poèas obedòajšej prestávky
5. Brehy
7 4 1 2
14:13 13
na futbalovom turnaji.
Myslím si, že máme tohto času
6. B. Belá
8 3 1 4
11:25 10
7. Prestavlky
7 2 2 3
18:32
8
dobré mužstvo. Stred tabuľky môžeme
ako Adam Baran, Matúš Hudec a najnovšie
8. Lovčica-Trubín 9 2 1 6
30:27
7
uhrať, len predsa to má jeden háčik. V pr9. D. Ždáňa
9 1 1 7
10:39
4
Filip Gábor. Myslím si, že je to veľký
vom rade ide o zodpovednosť jednotli10. Lovča
9 0 0 9
5:65
0
prínos
a musíme mužstvo omladzovať.
vých hráčov, o ich prístup
Za
celý
výbor OŠK prajem našim futbak tréningom a k zápasom.
listom, aby sa počas zimnej prestávky
Viem, že sú aj objektívne príčizregenerovali, aby si preliečili zranenia,
ny kvôli ktorým sa nedá, ale
oddýchli si a hlavne nabrali síl a chuť
povedzme si úprimne: „Je to
v jarnej časti súťaže zabojovať o stred
vždy tá objektívna príčina?“
tabuľky.
Odohraný zápas vždy ukáže,
ako sa hráči pripravili.
Dorastenci nám robia radosť. Ich súťaž
je okyptená, nakoľko je v okrese málo
dorasteneckých mužstiev a vôbec mláNaši hráči nám predviedli
dežníckych mužstiev. Prehrali len jeden
zápasy, pri ktorých fanúšikovia
zápas vo Voznici. Pred posledným zápatlieskali od radosti nad ich výsom (dohrávkou s Bzenicou) sú na prvom
konom, ďakovali im, ale boli
mieste. Výbor OŠK sa teší z ich úspezápasy pri ktorých sa zdalo, že
chov a je to predpoklad, že viacerí z nich
majú zviazané nohy a myseľ im
prejdú do A mužstva.
m Turnaj svojou úèasou poctil aj legendárny hráè blúdi kto vie kde len na zápase
Eva Hromádková
sú akoby nie prítomní. Je to
bývalej Èeskoslovenskej republiky p. J. Èapkoviè.
2 4 6
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Kampaò Európskej agentúry
pre BOZP „Zdravé pracoviská
bezpeèná údržba“
Celoeurópska informačná kampaň Zdravé pracoviská
je v rokoch 2010 - 2011 zameraná na oblasť bezpečnej
údržby.
Hlavným cieľom kampane
„Zdravé pracoviská bezpečná
údržba“ je zvýšiť informovanosť
o rizikách súvisiacich s údržbou
na pracovisku, poukázať na to, že
tieto riziká je možné a nevyhnutné
odstrániť alebo znížiť. Nevyhovujúca úroveň a zanedbávanie udržiavania pracovného prostredia
sú hlavnými príčinami vzniku
chorôb z povolania a úrazov.
Kampaň sleduje podporenie
dobrej praxe v oblasti údržby,
podporenie v prijímaní právnych
predpisov, uskutočňovaní krokov
na zvýšenie bezpečnosti procesov
údržby.
Kampaň koordinuje Európska
a g e n t ú r a p r e b e z peč n os ť
a ochranu zdravia pri práci (EU
- OSHA) a jej partneri v 27 členských štátoch EÚ aj mimo nej.
Podporuje rad aktivít, ktoré presad zu j ú b e zp e čn o sť v ú d r žb e
na vnútroštátnej, ako aj európskej
úrovni. Oficiálne otvorenie kampane sa uskutočnilo 28. apríla
2010, pri príležitosti Svetového
dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Viaceré podujatia
kampane sú sústredené v čase
Európskeho týždňa bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci, ktorý
sa uskutoční v 43. kalendárnom
týždni v októbri 2010 a 2011.
V rámci Európskeho týždňa bezp e čn o sti a o ch r a n y zd r avia
pri práci v októbri 2010.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Žiari
nad Hronom Oddelenie preventívneho pracovného lekárs t v a p o s k y t uj e v rá mc i
kampane „Zdravé pracoviská bezpečná údržba“ v októbri
2010 konzultácie pri hodnotení
a odhaľovaní rizík na Vašich pracoviskách pri procese údržby.
Hodnotenie rizík je kľúčom ku
zdravým pracoviskám. Táto kampaň má podnietiť zamestnávateľov,
aby plánovali vopred a hodnotili
riziká predtým, ako dôjde k nehode,
poškodeniu zdravia zamestnancov.
Bližšie Informácie môžete získať
na telefónnom čísle: 045/ 678 20
51, 045/ 678 20 52, alebo 914
320 314, denne od 8.00 14.00
hod.
Ing. Ivana Darmová
Oddelenie preventívneho
pracovného lekárstva
RÚVZ Žiar nad Hronom

Z tvorby Zdenka Èierneho
Môj život jediný
Stromy, hory, výšiny,
Vy ste pre mňa život jediný.
Zdravý kyslík môjmu telu
dávate
A tak moje zdravie udržiavate.
Hory, kopce, výšiny,
Môjmu telu zabrať dávate,
Liečia reumu, kríže, kĺby,
Holiny, pre môj život jediný.
Čoby som si bez Vás počal,
Jaseň, hrab, dub, buk, jedliny,
Pre môj život jediný.

Po oddychu peknom,
Letím o preteky s vetrom,
Cez doliny, járky, strminy,
Potoky a mláky, jedliny.
Cez rozkvitnuté lúky,
Voňavú bôrinu, kde končí les,
Až vtedy som si uvedomil,
Kde je môj pes.
Pes beží o preteky s vetrom
A ja po jeho boku vernom.
V sile zdravý spolu domov
bežíme
A spolu sa v zdraví tešíme.

Jubilanti v mesiaci apríl až december
50-roèní
Darina Gontková
Jana Rašlíková
Ing. Jozef Barniak
Jozef Demko
Ing. Peter Baranèok
Milan Kováèik
Vladimír Mokroš
Danka Mikušová
Dušan Janèok
Mária Holosová
Beáta Krnèoková
Dagmar Lancková
Mária Tomášová
Milan Boanský
Milan Paal
Alena Sedliaková
Jana Macejáková
Darina Pinková
Jozef Buzalka
Ing. Božena Al Muaqetová
Pavol Raffay
60-roèní
Anna Kabátová
Ing. Helena Pavlová
Terézia Macejáková
Helena Dvonèová
Milan Marko
Božena Štefanková
Anna Bubláková
Eva Tesáková
Marián Bahno
Dušan Hrèka
Dušan Hrèka
Ing. Eva Mokrošová
O¾ga Žiaková
Jana Orságová
65-roèní
Imrich Gašparík
Štefánia Libjaková
O¾ga Miškovská
Vladimír Šouc
70-roèní
Jarmila Louèièanová
Mária Èierna
Ervín Neuschl
Alžbeta Ivanová
František Osvald
Mária Urblíková
Milan Ivan
Ján Štepo
75-roèní
Anna Janèoková
Vilma Hrkútová
František Èierny
Anna Babuchnová

Ing. ¼udovít Baran
Jolana Kudláèková
Karolína Holosová
Ing. Felix Krnèok
80-roèní
Jozef Pružina
Kveta Hrášková
Felix Imriš
Paulína Magulová
Mária Kurucová
Mária Svetlíková
Rozália Murgašová
85-roèní
Juliana Bubláková
Anna Verešová
Eliška Pichlerová
Emília Janèová
Nad 85 rokov
Rozália Rošková 89 r.
Mária Petrovièová 89 r.
Anna Osvaldová 90 r.
Anna Víglašská
90 r.
Anna Pružinová 90 r.
Terézia Beòová
91 r.
Mária Gašparíková 91 r.
Mária Pružinová 91 r.
Emília Jasenáková 91 r.
Ján Paál
95 r.
Opustili nás v období
september október
Jozef Nárožný
vo veku 71 rokov
Július Urblík
vo veku 80 rokov
František Kuruc
vo veku 86 rokov
Vyjadrujeme úprimnú
sústras!
Narodili sa
Adam Láska
24.6.2010
Denis Kanina
28.7. 2010
Ester Tafernerová
2.9.2010
Benjamín Peszeki
10.9.2010
Pavol Štefanoviè
24.9.2010
Natália Pappová
29.9.2010
Vítame nových obèanov
a prajeme im ve¾a
zdravia a šastia!
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