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Deti oslavovali svoj sviatok tohto roku dva dni,
v piatok v areáli základnej školy, v sobotu na tenisových kurtoch
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Osobnosti
Štefan Flimel
Pán farár Flimel sa po tieto dni dožíva krásneho jubilea,
85 rokov oslávil 17. augusta 2007. K tomuto jubileu mu srdeène
blahoželáme a prajeme ve¾a zdravia a Božieho požehnania.
V našej obci pôsobil od roku 1959 do roka 1971. Pri tejto
príležitosti poskytol pre Lutilský prameò pár informácií zo
svojho života.


Pán farár, odkia¾ pochádzate?
„Mojím rodiskom sú Brezany, toho èasu Nedožery-Brezany
v okrese Prievidza.“
K d e s t e c h o d i l i do
školy?
„do základnej školy som
chodil v Brezanoch 5 rokov
a potom na Štátne reálne
gymnázium Františka Sasinka
v Prievidzi. Pokraèoval som
v Banskej Bystrici, kde som
študoval teológiu.“


Aká je teraz Vaša pastorácia?
„Sv. omše a povedanie sú teraz náplòou mojej pastorácie.
Chcem veriacim v •ažkostiach poradi• a v bolestiach ich
poteši•.“
Nakoniec pán farár poprial Lutilèanom ve¾a Božieho požehnania.


Mgr. Mária Malá

Preèo ste sa rozhodli
práve pre teológiu?
Bolo to Božie volanie, vyvolil
si ma Pán Ježiš. Od mala som
rá s to l v Kre s • anskom
prostredí.


Kde všade ste pôsobili?
„Ako kaplán som pôsobil v Chrenovci, Handlovej, Banskej
Bystrici, Lopeji, v Slovenskej ¼upèi, vo Zvolene, Žarnovici a na
Èiernom Balogu. Ako farár v Beòuši, vo Zvolenskej Slatine,
v Lutile a v Janovej Lehote.“


Na ktoré pôsobisko máte najkrajšie spomienky?
„Všetky farnosti boli pre mòa obohacujúce, rád spomínam
na všetky pôsobiská.“




Ako spomínate na Lutilu?
„Banujem, že som tam nemohol zosta•.“

Mamièka má dneska sviatok
V tomto roku sa v druhú májovú nede¾u mamièkám v Lutile
prihovoril zástupca starostu p. JUDr. Viktor Šurka. Vo svojom
príhovore vyzdvihol ich lásku k de•om a najmä ich pracovitos•.
Deti mamièkám za odmenu pripravili prekrásny program s
básnièkami, pesnièkami a scénkami. Osviežením programu
bolo vystúpenie žiaèky Základnej umeleckej školy v Žiari nad
Hronom, ktorá predviedla baletnú variáciu Carmen od G. Bizeta.
Už tradiène na záver boli všetci pozvaní do kaviarnièky na
chutné zákusky, ktoré upiekli mamièky a èlenky OZ Lutilienka.
Tohto roku ich bolo rekordne ve¾a až 18. Keïže sa nám tohto
roku nepodarili odovzda• upomienkové darèeky cukrárkam mamièkám na jarmoku, èlenky OZ tieto doruèia každej osobne.
To sladké a prosté slovíèko mama znie tak dôverne a blízko. Zaznie z
ústoèiek malého die•atka ako prvé alebo jedno z prvých slovíèok.
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PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI NÁŠHO REGIÓNU
Od tohto èísla našich obecných novín
sme sa v rámci spestrenia rubrík rozhodli
prináša• aj zaujímavé informácie o
p r í r o d n ý c h p o z o ru h o d n o s t i a c h a
dominantách, ktoré možno nespadajú
priamo pod kataster obce Lutila, ale z
poh¾adu spoznávania celého nášho
regiónu Žiarskej kotliny sú jeho
neodmyslite¾nou súèas•ou a bezpochyby
stoja za zmienku. Potešíme urèite najmä
milovníkov prírody, ktorý sa tak majú
možnos• dozvedie• o niektorých
zaujímavých lokalitách èo-to navyše.
Jastrabská skala bola vyhlásená za
prírodnú pamiatku už v roku 1975 v
katastrálnych územiach dvoch obcí,
Bartošova Lehôtka a Jastrabá.
Celkové územie tejto pamiatky má
rozlohu 8,46 hektárov. Leží juhovýchodne
od obce Bartošova Lehôtka a
severozápadne od obce Jastrabá. Je to

JASTRABSKÁ SKALA
odtrhnuté a oderodované aj mohutné bloky
hornín, ktoré sa vplyvom prirodzenej
gravitácie pohybovali smerom nadol po
svahu. Väèšina plochy tejto prírodnej
pamiatky je zalesnená dubovým a bukovým
porastom.

najdominantnejší vrchol južnej èasti
pohoria Kremnické vrchy. Je to tiež
významná geologicky - geomorfologická
lokalita.
Stavbou dokumentuje sukcesiu tvorby
vulkanických komplexov obklopujúcich celú
Žiarsku kotlinu. Možno tu dobre pozorova•
striedanie
lávových
prúdov
s
pyroklastikami, parazitické sopúchy
prerážajúce staršie vulkanické sedimenty,

èi iné geolo gické zaujímavosti.
Dominantnou horninou sú ryolity a ich
pyroklastiká.
Vrcholová èas• skaly má dve kóty. Malá
skala (648 m.n.m.) je výrazná od severu
a vlastná Jastrabská skala (683 m.n.m.),
ktorá je najvýraznejšia od juhozápadu a
najmä západu. Tieto vrcholové body
predstavujú bralá vysoké nieko¾ko desiatok
metrov so sutinami a menšími kamennými
moriami na ich úpätí. Od vlastných brál boli

V blízkosti železniènej stanice Bartošova
Lehôtka, ktorá sa tu pod skalou nachádza,
máme ešte ïalší pozoruhodný geologický
jav - parazitický ryolitový sopúch. Jeho
vznik súvisí s erupciou ryolitov. Vznikali tu
tak boèné lávové prúdy, preto ich nazývame
parazitickými.
Týmto spôsobom vznikol aj spomínaný
sopúch, ktorý nadvihol pôvodne vodorovné
súvrstvie tufov a tufitov. Je to v geológii
ve¾mi vzácny jav. Aj z tohto dôvodu preto
svojím rozsahom, zaujímavos•ou a krásou
geologických útvarov patrí Jastrabská
skala vôbec k najkrajším prírodným
pamiatkam na celom Slovensku.
Pri poh¾ade z Jastrabskej skaly sa pred
nami otvára celá Jastrabská kotlina. Skala
je dobre vidite¾ná už od hlavnej cesty v
smere Žiar nad Hronom - Kremnica. Priamo
na jej vrchol vedie aj žltá znaèkovaná
t u r i s t i c k á c e s t i è k a v yc h á d z a j ú c a z
autobusovej zastávky v obci Bartošova
Lehôtka. Do cie¾a sa dostanete po zhruba
45- minútovej mierne nároènej pešej túre.
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LUTILSKÝ JARMOK 2007

I keï sa ráno 30. júna mraèilo, dažïové oblaky len tak viseli,
predsa èlenky obèianskeho združenia Lutilienka toto
neodradilo. Koláèe už mali napeèené, len chytro rozloži• stoly a
zaèa• vari• guláš. Kvôli poèasiu neprišli niektorí remeselníci, tak
ich bolo pomenej, ale za to bolo viac remeselníkov z našej obce.
Po¾ovníci zo združenia UPS p. Hronský a Knop umožnili

kolegyòou. I keï nás dážï strašil poèas celého dòa mali sme
dobrý pocit, že sme umožnili obèanom príjemne strávi• túto
sobotu aj pri dobrej dychovke Lutilke, ktorá vyhrávala poèas
celého jarmoku.
Obèianske združenie Lutilienka ïakuje za poskytnutú pomoc

návštevníkom streli• si na bežiaci terè a predviedli nám
po¾ovnícke „halali“. Deti, ale aj dospelých, pri•ahoval výrobca
drevených hlavolamov, v programe vystúpil imitátor spevákov,
hercov a politikov a ve¾mi dobrý spevák pán Vitáloš aj so svojou

pri zabezpeèovaní jarmoku pracovníkovi LITA s.r.o. p. Gákovi,
p. Jožkovi Janèokovi a mládežníkom.
Eva Hromádová
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XVI. ROÈNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA
O POHÁR STAROSTU OBCE LUTILA,
konaný dòa 8. júla 2007
V tento deò nám aj poèasie prialo, bolo krásne, hneï od rána hrialo
slnieèko a pozeralo na lutilské futbalové ihrisko èo sa tam dnes bude
dia•. Organizátori turnaja už od vèasného rána pobehovali po ihrisku a
pripravovali všetko tak, aby boli spokojní pozvaní zástupcovia
futbalových klubov, futbalisti, ale najmä fanúšikovia a všetci tí ktorí túto
nede¾u chceli vidie• dobrý futbal, a pochutna• si na tradièných lutilských
dobrotách.
Tohto roku organizaèný výbor turnaja zmenil taktiku a pozval aj
mužstvá , ktoré hrajú vo vyššej sú•aži. Turnaja sa zúèastnili, okrem
našich futbalistov, mužstvo z Ladomerskej Viesky, Banskej Štiavnice a
pozvali sme postupujúceho do I. triedy Lovèicu-Trubín. Každý zápas
mal svoje èaro. V prestávke odohrali svoj prvý zápas futbaloví vyslúžilci
z Lutily a zo Slaskej. I tento zápas pritiahol svojich skalných a za to, že
sa uskutoènil ïakujeme p. Jozefovi Hricovi, ktorý bol iniciátorom a
hlavným organizátorom tohto stretnutia. Zápasy to boli ve¾mi dobré, bolo
sa naèo pozera•. Zabíjaèkové dobroty sa predali všetky èo svedèí o
vysokej návštevnosti turnaja.A ako sa umiestnili jednotlivé kluby? Na IV.
mieste skonèili futbalisti z Lovèice-Trubína, na III. mieste Banská
Štiavnica, na II. mieste Lutila a ví•azmi sa stali futbalisti Ladomerskej
Viesky.Výbor OŠK a starosta obce ïakujú všetkým tým, ktorí akoko¾vek
pomohli a tak prispeli ku zvyšujúcej sa kvalite nášho turnaja. Tešíme sa
na XVII. roèník v júli 2008.
Eva Hromádková
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Poukázanie sumy do výšky
2 % zaplatenej dane
V našej obci máme dve obèianske združenia a to Obecný športový klub
a Lutilienka. Tieto dve obèianske združenia môžu prijíma• podiel zo
zaplatenej dane od fyzických aj právnických osôb. Aj v tomto roku naši
obèania ako fyzické osoby a tiež aj firmy, ako právnické osoby, prispeli 2 %
z dane na ich èinnos•.
Èlenovia výboru Obecného športového klubu v Lutile a èlenky výboru
OZ Lutilienka ïakujú obèanom a firmám, ktoré svoj podiel z dane z príjmov
poukázali týmto dvom obèianskym združeniam. Viem, že tieto finanèné
prostriedky budú použité na skvalitnenie èinnosti týchto združení.
Eva Hromádková

Pracovníci Lita s.r.o. pri údržbe verejných
priestranstiev obce
Na snímkach
zhora:
Jozef
Kanina

Naši jubilanti
Od mája do konca
augusta
50 roèní
Magdaléna Matušková
Jozef Murgaš, Ing.
Pavol Baranec
Emília Pargáèová
Dušan Rašlík
Štefána Maceják

60 roèní

Ondrej
Nárožný
Vladimír
Haraburda

Vladimír Kösegi
Valéria Juríèková
Helena Pinková
Pavol Janèík
Jozef Kanina

65 roèní
Ján Miškovský
Milan Kösegi
Ján Puskeiler
Anna Ambrušová
Július Peszeki
O¾ga Kišová
Jozef Pružina
Erika Ondríková

70 roèní
Agneša Petrušová
Anna Páchniková
Štefan Pomothy, Ing.
Vladimír Regina
Mária Krajèiová

Nad 85 rokov
Ján Paál 92-roèný
Veronika Štepová
92-roèná
Mária Pružinová
88-roèná
Mária Gašparíková 88
roèná
Anna Víglašská
87-roèná
Anna Osvaldová
87-roèná
Rozália Rošková
86-roèná
Zuzana Ponièanová
86-roèná

Opustili nás
Terézia Jonášová
13.4.2007 vo veku 87
rokov
Rozália Kösegiová
19.5.2007 vo veku 95
rokov
Imrich Baran
22.7.2007 vo veku 95
rokov
Anna Neuschlová
28.7.2007 vo veku 68
rokov
Peter Debnár 4.8.2007
vo veku 20 rokov
Ladislav Páchnik,
11.8.2007 vo veku 76
rokov
Vyjadrujeme úprimnú
sústras•

Narodili sa
75 roèní
Emília Èunderlíková
Anna Inringová
Helena Imrišová
Štefan Baran

Andrej Brumlich
6.7.2007
Vítame nových
obèanov a prajeme im
ve¾a zdravia a š•astia!
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