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ROÈNÍK XVI.

Symboly
Ve¾kej noci
- Svieèka je
v mnohých kultúrach chápaná
ako znamenie života. Ve¾konoèná
svi eè ka
symboli zuje
vzkrieseného Kr ista. Tento
symbol pochádza zo starovekých
osláv Ve¾kej noci, pri ktorých sa
zapa¾uje svieèka (nazývaná tiež
paškál) od ohòa. Takto zapálená
svi eè ka sa v priebehu
ve¾konoènej bohoslužby ponára
do vody na krst, je ozdobená
znamením kríža a symbolmi Á a Ù,
t. j. zaèiatku a konca vekov,
ktorými je Kristus.
- Symbol baránka
sa
nachádza
už
v predkresanských tradíciách.
V kresanstve je baránok jedným
zo symbolov Ježiša Krista, lebo
obrazne pod¾a kresanskej viery
on je baránok obetovaný za spásu
sveta.

oblievanie vodou, šibanie prútikmi,
ma¾ovanie ve¾konoèných vajíèok,
rozdávanie
èokoládových
zajaèikov a kuriatok - nemajú
kresanský pôvod. Èasto sa stáva,
že odsúvajú pravú podstatu
ve¾konoèného
pondelka
do úzadia.

Ve¾ konoèná
bohoslužba sa zaèína zapálením
ve¾ konoèného o hòa , ktor ý
symbolizuje víazstvo Ježiša
Krista nad temnotou a smrou.
Od toh to ohò a s a po tom
zapa¾ujú ve¾konoèné svieèky.
- Kr íž je dnes
najdôležitejším z kresanských
symbolov, pretože Kristus bol
odsúdený na smr ukrižovaním.
Tento trest patril k trestom ve¾mi
krutým a ponižujúcim.

Príchod jari
Mgr. Mária Malá

Jar ako výkrik mladosti
Jar ako teplo dlaní
Jar ako poh¾ad milého
Zas v teple lúèov jarných

Jar ako diea v lone
Jar ako príchod lásky
Jar lúèom pohladí a
Krémom ti zotrie vrásky

Jar ako biela snežienka
Už žltý narcis kvitne
Jar ako tvoje objatie
Tvoj hlas je stále pri mne

A ako diea èaká
Úsmev a nehu matky
Nema niè len jej poh¾ad
Èas jari je tak krátky
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Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
dòa 14.3.2013
Uznesením è. 148/ 2013
Schválili program 11. Zasadania OZ
Uznesením è. 149/ 2013
konštatovali, že uznesenia sa plnia
Uznesením è. 150/ 2013
zobrali na vedomie
Plnenie rozpoètu Obce Lutila a Základnej
školy s materskou školou Lutila za rok
2012
Uznesením è. 151/ 2013
A.zobrali na vedomie
predloženú správu o vykonanej
inventarizácii majetku Obce Lutila
a ZŠsMŠ Lutila.
B.schválili,
na základe odporuèenia Finanènej komisie
pri OZ Lutila, vyradenie neupotrebite¾ného
majetku pod¾a priloženého zoznamu
Uznesením è. 152/ 2013
menovali
Likvidaènú komisiu na likvidáciu
neupotrebite¾ného majetku v zložení:
Dušan Hrèka, predseda

3.Finanèné vyrovnanie na deti s trvalým
pobytom v obci Lutila navštevujúce
záujmové aktivity pri Základnej škole
s materskou školou, Slobodné 23, Lutila
od 01.01.2013
do
31.03.2013
jednorázovou splátkou, t.j. vo výške 165,00
€.
4.Poukázanie dotácie z výnosu dane
z príjmov FO od 01.04.2013, na deti
s trvalým pobytom v obci Lutila
navštevujúce záujmové aktivity:
-pri Základnej škole s materskou školou,
Slobodné 23, Lutila,
-CVÈ pri ZŠ s MŠ Štefana Moysesa Žiar
nad Hronom, zriaïovate¾om ktorých je
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská
Bystrica,
-CVÈ zriaïovate¾om ktorého je Mesto Žiar
nad Hronom
mesaène do 25. dòa príslušného mesiaca
v roku 2013, vo výške 1/ 12 z roènej dotácie
uvedenej v bode B/ 1 tohto uznesenia.
Uznesením è. 155/ 2013
schválili

Darina Müllerová, èlenka

VZN è. 4/ 2013 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska Lutila, ktorým sa mení VZN
è. 5/ 2007 z dôvodu zmeny zákona

Uznesením è. 153/ 2013
zobrali na vedomie

Uznesením è. 156/ 2013
schválili

Dušan Debnár, èlen

Správu Hlavnej kontrolórky obce Lutila
o kontrolnej èinnosti za rok 2012
Uznesením è. 154/ 2013
A.zobrali na vedomie
Návrh starostu obce Lutila na výšku
finanèných prostriedkov, z výnosu dane
z príjmov FO, na 1 diea navštevujúce
záujmové vzdelávanie, - 60,00 €/ rok/
diea.
B.schválili
1.Dotáciu obce Lutila, z výnosu dane
z príjmov FO, vo výške 60 €/ rok na 1 diea
navštevujúce záujmové vzdelávanie.
2.Finanèné vyrovnanie na deti s trvalým
pobytom v obci Lutila navštevujúce
záujmové vzdelávanie v CVÈ
od 01.01.2013
do
31.03.2013
jednorazovou splátkou, t.j. vo výške
705,00 €, t.j.:
-195,00 € pre CVÈ pri Základnej škole
s materskou školou Štefana Moysesa Žiar
nad Hronom, zriaïovate¾om ktorých je
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská
Bystrica
-510,00 € pre CVÈ zriaïovate¾om ktorého
je Mesto Žiar nad Hronom

VZN è. 5/ 2013 o poplatku za zneèisovanie
ovzdušia malými zdrojmi, ktorým sa mení
VZN è. 7/ 2008 z dôvodu zmeny zákona.
Uznesením è. 157/ 2013
schválili
VZN è. 6/ 2013 o poskytovaní finanèných
dotácií fyzickým a právnickým osobám
s doplnením bodu 4. V § 2 v znení „PO, FO
a neziskovým organizáciám, ktoré majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území obce,
nevzniká právny nárok na dotáciu
z rozpoètu Obce Lutila.“
Uznesením è. 158/ 2013
A.zobrali na vedomie, že
1.Obec Lutila má vo vlastníctve KN-E parc.
è. 1197/ 1, o výmere 1235 m2, ostatná
plocha, v k.ú. Lutila, vedená na LV è. 829.
2.Predaj KN-C parc. è. 931/ 55 o výmere
54 m2, trv.. tráv. porast, bol zverejnený
na web stránke obce Lutila od 25.02.2013.
3.Miroslav Kútik a manželka Mária, rod.
Mrázová, nie sú osoby na ktoré je prevod
vlastníctva priamym predajom vylúèený (§
9a ods. 6 zák. è. 138/ 1991 Zb.).
B.neschválili trojpätinovou väèšinou
1.odpreda nehnute¾ný majetok, v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona è. 138/ 1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení, ako prípad
hodný osobitného zrete¾a, v k.ú. Lutila, a to:

Jednou vetou

diel 8 z KN-E parc. è. 11987/ 1, o výmere
1235 m2, ostatná plocha, ktorý vytvára KNC parc. è. 931/ 55, o výmere 54 m2, trv. tráv.
porast. Pod¾a GP è. 34611886-28/ 2012
z 09.01.2013
Pre žiadate¾a:
Miroslava Kútika, rod. Kútik, narod.
20.04.1954 a manželku Máriu, rod.
Mrázová, narod. 16.08.1953, obidvaja trv.
bytom Hviezdoslavova 27/ 63 Žiar
nad Hronom.
Za kúpnu cenu 113,40 EUR
Uznesením è. 159/ 2013
odroèili
žiados Miroslava Pružinu a manželky
Andrey, rod. Poliaková, trv. bytom Lesná
12, Lutila o kúpu pozemku diel 1 z KN-E
parc. è. 1188, ktorý vytvára KN-C parc. è.
166/ 1, o výmere 118 m2, záhrada. Pod¾a
GP è. 36636029-10/ 13 z 15.01.2013
Uznesením è. 160/ 2013
zobrali na vedomie, že
1.Obec Lutila sa uchádza o grant
vyhlásený 31.01.2013 Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Ide o výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finanèný príspevok
pre opatrenie ROP-4-1a-2013 na obnovu
obcí postihnutých povodòami v roku 2010
v súlade s uznesením vlády SR è. 566/
2010. Predbežný náklad na projekt je vo
výške 1,2 mil. EUR. Žiados o NFP Obec
Lutila musí predloži 20.06.2013.

r r r

2.Obec Lutila sa bude uchádza o grant
ktorý by mal by vyhlásený Ministerstvom
Životného prostredia SR ochrana
pred povodòami. Ide o reguláciu
Kopernického potoka v intraviláne obce
Lutila. Predpokladaný náklad je vo výške
cca 3 650 000,00 EUR.
Uznesením è. 161/ 2013
zobrali na vedomie
žiados firmy Lonfinger, p. Matúš Bernát,
Kamenná 6 Lutila, na prenájom budovy
vo vlastníctve obce Stará škola, ktorá je
momentálne zablokovaná z dôvodu
exekúcie.
Uznesením è. 162/ 2013
A.zobrali na vedomie
žiados p. Gabriely Tabakovej, trv. bytom
N. Teslu 26, Piešany, o kúpu obecného
pozemku KN-C parcela 418/ 10, o výmere
675 m2.
B.požiadali starostu obce Lutila
da vypracova znalecký posudok na
všetky pozemky v uvedenej lokalite
a tento predloži na najbližšie
zasadanie OZ.
Termín: najbližšie zasadanie OZ

, kde sa odohral
stolno-tenisový turnaj. Našu obec
reprezentovalo mužstvo v zložení:
Met od Búgel, František
Gu stinák st., František
Gustinák ml. Peter Širáò. Naše
mužstvo tento turnaj vyhralio.
Gratulujeme!
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Súaž „Mapujeme Slovens(E)ko“

VY ešte nie ste na EKOm ape?
Pridajte
s voju
EKOprevádzku a vyhrajte!
C hcete vš etký m uk áz a
EKOmiesta vo svojej
obci? Je u vás zberný
dvor,
c y k lotras a,
vegetariánska
reštaurác ia è i iné
EKOmiesto a nie je
ešte na EKO-mape?

užitoèného projektu. Staèí
prida aspoò jedno EKOmiesto
na Slovensku do internetovej
Eko-mapy, ktorá je na stránke
www.eko-mapa.sk
a stáv ate
sa
s polutv orc om Ekomapy!

Ekoporadòa Živica vyhlasuje
súaž
„Mapujeme
Slovens(E)k o“ urèenú pre
širokú verejnos, v ktorej môže
každý z vidite¾ni mies ta
s environmentálnymi
aspek tmi v o sv ojom okolí
a prispie
k
roz voju

V každej kategórii
sa dá vyhra a víaz
získa poukážky na
nákup v Ekoobchode
Živica - internetovom
aj
k amennom
o b c h o d e
s ekologickým sortimentom.

Súaž prebieha v
troch kategóriach Pridajte ho a vyhrajte poukážky najviac pridaných EKOmiest,
na nák up v EKOobc hode najoriginálnejšie EKOmiesto
a najužitoènejšie EKOmiesto.
Živica!

Víazov bude vybera odborná verejnosti aj žiaci a študenti
stredných
porota zložená z odborníkov základn ých,
z Ekoporadne
Živica a vysokých škôl.
a partnerov
projektu Eko-mapa.
Eko-mapu si môžete
Termín súaže je
bezplatne stiahnu aj
od 21. marca do 30.
do svojich mobilných
apríla 2013.
t e l e f ó n o v
prostredníctvom
Inšpirova
sa
aplikácie „Eko-Trace“.
môžete vyše 2 100
Aplikácia je dostupná
EKObodmi, ktoré sú už na Eko- na www.eko-mapa.sk.
m ape uverejnené a sú
zaradené v kategóriach
EKOmiesta
pridávajte
Príroda, Organizácie, priamo na Eko-mape, na
B i o s p o t r e b i t e ¾ , webovej stránke www.ekoO dpady,
Stavby, mapa.sk. Ak máte otázky
Permakultúra a Iné. a pripomienky, píšte na ekoEko-mapa Slovenska mapa@zivica.sk.
existuje od roku 2010
Jana Koková
a na jej tvorbe sa
Ekoporadòa Živica
Vysoká 18,
podie¾ ali
okrem
811 06 Bratislava
dobrovo¾ níkov z radov
kotkova@zivica.sk
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Spomienka na Vianoce

Zjavenie Pána (Traja králi) 6. januára

V tento deò si kresania po
celej planéte pripomínajú sviatok
Zjavenia Pána Troch krá¾ov.
Patrí k najstarším kresanským
svia t ko m, k torý s a s láv i
od 3. storoèia.
Ide o deò, kedy sa na oblohe
objavila hviezda oznamujúca
n a ro d e n ie B o ž ie h o S y na

všetkým národom. V minulosti
bol tento sviatok spojený s dòom
krstu Ježiša v rieke Jordán, ale
o d ro k u 1 9 6 9 sa t ent o deò
oslavuje zvláš.
Ako poèas celého vianoèného
obdobia, tak aj na jeho záver sa
v ia ž u
rôz ne
ob yè aje .
Najznámejšie sú „trojkrá¾ové

o bc hô dz ky “, po èa s kt orých
najmä mladí chlapci obchádzajú
d o mác no st i, sú za hale n ý
d o d lh ý c h biel ych k oš elí
a na hlavách majú položené
korunky.
V
k až d ej
d om á c n o sti
n ás le dn e
p re dv ádz ajú
tro jk rá ¾ o v ú h ru
imitá ciu
n á v š te v y T ro c h K rá ¾ ov pri
Ježišovom narodení. Sviatok
Troch krá¾ov sa tiež považuje
za záver vianoèného obdobia.
Aj v našej obci sme si uctili
tento sviatok. Deti Detského
folklórneho súboru Bukovinka

pripravili ve¾mi pekný program
p o d ná z v o m „S p om ie nka
na V ia n oc e“, v kto ro m
p re d v ie dl i ¾ udové zvyky
od Kataríny až po Vianoce
katarínska tancovaèka, èarovanie
a veš tenie na O ndreja,
Luciovské
obchôdzky,
Betlehemská poklona.
S lá v n os  T ro c h k rá ¾ov
umocnili svojim vystúpením
4 speváèky a cimbalová hudba
Hron zo Žiaru nad Hronom,
k t orí prí to mn ý m o bèano m
pripomenuli Vianoce vianoènými
koledami.

Benedikt XVI.

Svätý otec Benedikt XVI. sa 11. februára rozhodol
odstúpi zo svojho úradu. Miesto Petrovho nástupcu je
vo¾né od 28. februára až do zvolenia nového pápeža.
Na vykonávanie tejto funkcie je potrebná nielen sila ducha,
ale aj sila tela, ktorá už 86 roènému svätému otcovi chýbala.
Mgr. Mária Malá

Svet má nového pápeža

Stal sa ním kardinál z Argentíny Jorge Mario Bergoglio.
Pápež František zaèal svoj pontifikát netradiène, oželel
limuzíny a na veèeru do vatikánskej rezidencie odišiel
kyvadlovým autobusom. A najmä je to ponfitik, ktorý srší
humorom.
Gestá, ktorými si získal davy veriacich:
Skromné obleèenie
Bez zlatého kríža
Prosba o modlitbu za Benedikta XVI.
Sklonenie sa pred veriacimi
Trochu plachý èi hanblivý pozdrav
Priamos, Spontánnos,
Prirodzenos a jednoduché slová
Dobrá nálada
Vybral si skromné meno
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Naši jubilanti

Emília H U D E C O V Á
Dlhoroèná riadite¾ka
a uèite¾ ka našej
základnej školy, pani
Emília Hudecová, sa
nedávno dožila krásnej
sedemdesiatky.
Pri tejto príležitosti
sme sa vrátili o pár
rôèkov spä a spoloène
sme si zaspomínali.
Pani Milka pochádza z obce Prochot, kde
navštevovala 1. - 5. roèník základnej školy, 6. 8. roèník absolvovala v Hornej Ždani. Jej
vysnívaným povolaním bolo uèite¾ka základnej
školy a preto išla študova na Pedagogickú
školu do Luèenca, kde aj úspešne zmaturovala.
Jej prvým uèite¾ským miestom sa stala obec
Hrušov. Zaèala uèi na plnoorganizovanej
základnej škole pre 1. - 9. roèník, kde sa jej
ve¾mi páèilo. Boli tu svojrázni, srdeèní, pracovití
a úctiví ¾udia, ktorí si prácu uèite¾a ve¾mi vážili.
V súèasnosti sa každoroène v tejto obci koná
folklórna prehliadka s názvom Hontianska
paráda.
Pani Milka, ako ste sa dostali do
našej obce?
Išla som za manželom, ktorý bol Lutilèan,
žia¾bohu pred 5 rokmi umrel. Najskôr som uèila

13 rokov v Slaskej, na Základnú školu v Lutile
som prišla v roku 1975 a mala som tu milú
kolegyòu, zosnulú Helenu Osvaldovú, s ktorou
sa mi ve¾mi dobre spolupracovalo.

Kaninová a Terézia Jonášová, ktoré nás už tiež
opustili. S èlenkami tejto speváckej skupiny sa
ve¾mi rada stretávam. Tiež mám kamarátky
v zbore Magnificat, kde som pár rokov pôsobila.

Aké aktivity ste robili v tej dobe pre
žiakov?
Chodievali sme do školy v prírode: Prašník
pri Piešanoch, Tatranská Kotlina, Tatranská
Lomnica, Remata, Poèúvadlo, Tisovník,
Slovenská ¼upèa, ... Žiaci spoznali kus
Slovenska.
Škola organizovala výlety, exkurzie,
návštevu múzeí, navštevovali sme divadelné
a filmové predstavenia v Žiari nad Hronom.
Základná umelecká škola nám robila výchovné
koncerty, kde žiaci získavali vzah ku klasickej
hudbe, tancu, spevu...
Ve¾a sme robili pre obec. Zaèínalo to
programom k výroèiu SNP v auguste, potom
prišiel mesiac úcty k starším, mesiac
priate¾stva so Sovietskym zväzom, Mikuláš,
MDŽ, mesiac lesov, MDD a koncoroèný výlet,
ktorý sme robili nielen pre žiakov, ale
i pre rodièov.
Pomedzi to sme organizovali vychádzky
zamerané na vlastivedu, prírodovedu
a dopravnú výchovu.

Starší ¾udia spomínajú, že kedysi bola
uèite¾om prejavovaná väèšia úcta.
Èím to je?
V súèasnej dobe sú rodièia ve¾mi preažení
svojimi vlastnými aktivitami, robia svoju vlastnú
kariéru a nezostávajú im sily venova sa svojim
vlastným deom.
Prichádzajú zo zamestnania do rodinného
prostredia vyèerpaní, nervózni...Hektický
spôsob života je ve¾mi nároèný na psychiku
a v takomto napätí niè nefunguje dobre. Diea
potrebuje pohodu, najmä v rodinnom prostredí.
Ak rodiè obviòuje uèite¾a, dovolí si to aj jeho
diea, ak rodiè h¾adá na uèite¾ovi chyby, bude
to robi tiež jeho diea a tak to pokraèuje.
Rodina je základ výchovy dieaa a múdri
rodièia to vedia.

Prežili ste väèšinu života v Lutile,
máte tu ve¾a priate¾ov?
Zosnulá p. uèite¾ka Mária Mikušová založila
spevácku skupinu, kde sme si všetky èlenky
ve¾mi dobre rozumeli. V našich krásnych
krojoch sme sa každoroène zúèastòovali
vystúpení folklórnych súborov na Podhorí.
Do lutilských krojov nás obliekali Paulína

Èo robíte v dôchodcovskom veku?
Vo¾ný èas najradšej trávim èítaním
životopisných kníh, romantických románov,
èasopisov, poèas sezóny ob¾ubujem prácu
v záhrade, rada sa starám o svoj rodinný
dom...Výkon rokmi klesá a ve¾a aktivít sa už
nedá zvládnu, ale pred pár rokmi som ešte
spievala so spevokolom p. uèite¾a Imriša.
Milá pani Milka, celá redakcia nášho
èasopisu Vám želá ve¾a zdravia, šastia,
Božieho požehnania a urèite sa pripája
celá naša obec k blahoželaniu k Vašej
sedemdesiatke.
Ïakujem za rozhovor.
Mgr. Mária Malá

Èo sa deje v Senior klube Zamatka
V januári tohto roku sa stretol výbor klubu, aby pripravil výroènú èlenskú schôdzu, ktorá sa
uskutoènila 27. januára v sále kultúrneho domu.

Na výroènej èlenskej schôdzi
predsedníèka
pani
Már ia
G ašparíková
i nfor movala
o akciách ktoré sa v priebehu roka
2012 uskutoènili, ktoré úlohy sa
splnili. Ekonómka OZ p. Ve¾ká
oboznámila èlenov a hostí
s hospodárením, ko¾ko finanèných
prostriedkov usporili a ko¾ko minuli.
V
ïalšej
èasti
schôdze
predsední èka
infor movala
o akci ách, ktoré výbor klubu
naplánoval na rok 2013.
Na výr o ènej schôdzi sa
k prítomným prihovoril aj pán
starosta Ján P ružina, ktor ý
poïakoval seniorom za ich èinnos,
ako sa zapájajú do skráš¾ovania
námestia, za úpravu priestranstva
na križovatke pri kultúrnom dome.
Výroèná schôdza sa niesla
v príjemnej atmosfére, èlenovia sa
porozprávali pri dobrej veèeri a ako
odmena pr e prítomných bola
tombola, ktorú pripravili èlenky
výboru Zamatka.
Senior klub Zamatka má už 83
èlenov. Na rok 2013 si naplánovali
bohatý program. Udrža v dobrom
stave ostrovèek pri kultúrnom

dome, aby aj tohto roku rozkvitol.
Stara sa o zelené a kvetinové
miesta na námestí, do budúcna
chcú skultúrni ïalší zaburinený
priestor a vysadi  byli nkovú
záhradku. Èlenky klubu, ktoré majú
zá¾ubu v ruèných prácach sa
str e távajú 2-kr á t do týždòa,
v stredu a nede¾u, v klube, kde
vyrábajú rôzne ruèné práce, ktoré
potom predávajú na Lutilskom
jarmoku al ebo pri i ných
príležitostiach. Spolu s Osvetovým
str e d iskom Ž iar nad Hr onom
chodia niektoré èlenky uèi deti
zruènos v ruèných prácach. Takto
navštívili ZŠ v Jastrabej, Trnavej
Hor e a Cir kevnú ZŠ v Žiar i
nad Hronom.
Ïalej výbor pre ostatných èlenov
pripravi l
prednášku
„ Ako
predchádza úrazom a ako sa
poisti .“ P r e d n á šku spravila
Ing. Kucharíková z poisovne
Wüstenrot a. s. Zvolen. Vypoèulo si
ju 12 èleniek. V marci, v týždni
mozgu, si 15 èleniek vypoèulo
MUDr. Zinu Košanovú, ktorá im
prednášala na tému „Ako si udrža
mozog v dobrej kondícii“.

Pri tejto príležitosti im p. Jana
Kubíková z RUVZ Žiar nad Hronom
zmerala tlak, cholesterol, silu
dychu. Na konci prednášky si
úèastníèky vykonali testy pamäti,
a všetci boli spokojní.
S enior kl ub i naï alej chce
spolupracova s OZ Lutilienka,
s ICM pri akciách s demi
a mládežou. Tak isto ako
v minulom roku aj v tomto výbor
zabezpeèí zájazd na divadelné
predstavenie. Najbližšie organizuje
zájazd na záhradkársku výstavu
do T r enèína
11.
apr íla
s odchodom
autobusu
z Lutily o 7,00
hod.. Záujemci
sa
môžu
prihlási na
o b e c n o m
úrade.
Srdcovou
záležitosou
v ý b o r u
Z amatka je
zriadenie „Izby
¾ udových

tradícií“. Miestnos je už vybraná
len ju treba zrekonštruova a potom
zariaïova.
Možno nie všetky akcie sú tu
spomenuté, ktoré máme v pláne.
Verím, že sa nám podarí splni to èo
sme si naplánovali a ešte aj nieèo
naviac, aby sme sa v našej obci
dobre cítili. Prajem nám všetkým
najmä zdravie a potom všetko
zvládneme.
Mária Gašparíková,
predsedníèka SK Zamatka
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Príbehy z lutilských polí a lesov

Uživota. Nikdy som nemal na to èas, ale už som sa rozhodol a tu je Snevidel, len som poèul v moèarine predo mnou èvachnú, ako keï sa
ž sa ve¾a rokov chystám napísa príbehy z môjho po¾ovníckeho

edel som na skale možno dve hodiny. Už mi bolo dlho. Niè som

prvý, celkom z mojich zaèiatkov.Prvý diviak a hneï toto...
júni roku 1975 som ukonèil štúdium na lesníckej fakulte. Svet bol
zrazu gombièka a už mi ku šastiu chýbalo len, streli diviaka. Vybral
so si zamestnanie na stavebnej správe v Žarnovici u Stavebného
a lesomelioraèného závodu Banská Bystrica. Ešte vo februári som chcel
ís robi na východné Slovensko, do Ulièa na lesný závod. Od tohto
zámeru ma mama odhovorila ve¾mi rázne : „Do žiadneho Ulièa a
nepustím. Prvé èo sa tam nauèíš bude - hra karty a pi. Veï tam nerobia
týždeò pred Ve¾kou nocou a týždeò po nej“.
ame som veril, lebo otec tam uèil a neskôr riadite¾oval na horárskej
škole v Humennom. Strávili tam nieko¾ko rokov. Poznali pomery
v pädesiatych rokoch a tak ma presvedèili, že je tam tak aj v roku 1975.
Bolo po po¾ovaèke na vlky, na východe. Zostávalo mi stredné Slovensko
a z toho Lutila. Aj tak dobre, len sa treba dosta do po¾ovníckeho
združenia. S¾úbené som mal, že po skonèení školy, len ma èakala roèná
vojenská služba. Každú chví¾u som mal dosta povolávací rozkaz.
Na správe v Žarnovici sme pri každej mesaènej uzávierke oslávili
všetky sviatky domovinou z K¾akovskej doliny. Akurát, že sme nehrávali
karty, ale boli by sa pri nás nieèo priuèili aj východniari. Otec vedel, že
som nedoèkavý a vybavil mi u pána Dragošeka, že ma vezme niekedy
na diviaky. Aj sa stalo.
odièia dostali zo závodu SNP poukaz na kúpe¾ný pobyt na dva
týždne do Sklených Teplíc. Zostal som doma sám. Ráno som vstával
o pol piatej a chodil som autobusom do Žarnovice. Bolo to okolo 20.
augusta 1975. Pod Keluhou bolo zasiate žito, holica. Bolo dos povalené
od búrky, stále pršalo, nedala sa robi žatva. Dragošek ma
èakal pod Keluhou, na kopci, veèer o deviatej. Keï sme
sa stretli opýtal sa ma, že kde si chcem sadnú. Otec bol
pár dní predtým pozrie a poradil mi : “Najlepšie ti bude
sedie na tej ve¾kej skale, len si zober vo¾aèo pod zadok,
aby si nenachladol.“
ždy, keï sme sa s otcom rozprávali o tom kade pôjde
zver, mali sme orientaèné body a vedeli sme sa
stretnú na Buranovom salaši, Pod Ždáò studòou, Pri
Obrázku, Murovanej studnièke, èi studnièke na Hline, Valachovej diere
alebo v Agaèine. Otec vedel o každej jazvine, každom kališti a dokonca
poznal všetky staré duby v Dúbrave, na Brezí, alebo v Tupej hore. Veï
neèudo, narodil sa v horárskej rodine. Jeho starý otec a aj jeho otec boli
po dve generácie biskupskí hájnici. V tom èase, keï sa odohral tento
príbeh, otec robil s Dragošekom hutníka. Bolo treba zarába na štúdium,
na dom a hutníci boli v tom èase dobre platení. Do dôchodku išli v 55.
roku ako prvá kategória, teda ¾udia, ktorí v zamestnaní nechali kus
zdravia. Máloktorý hutník sa dožil 70 rokov.
ragošek bol vzrastom pomenší, pracovitý a húževnatý. Už ako
dôchodca, dlhé roky robil na družstve. Z vïaènosti mu družstvo
dávalo zo sušièky odpad, ktorý mu aj vyviezli do hory kde ukázal. Za
mladých èias robil žandára a z toho obdobia mal aj zbrane „talianku“
(vojenskú pušku kal. 6,5 x 54) a drôtovku, kohútkovú brokovnicu. Ako
jediný z dediny v tom èase choval po¾ovnícke psy. Zveri nebolo zïaleka
to¾ko, ako je tomu teraz. Boli krutejšie, dlhšie zimy a asi aj viacej vlkov
v Kunešove a na Sklenom.
a otázku pána Dragošeka, kde si chcem sadnú, som odpovedal: „Ja
zostanem aj tu na tejto skale“ a ukázal som na ve¾kú skalu na vrchole
kopca. Severným smerom bol les, Keluha s moèarinou a na juh pod
kopcom až po cestu do Galou bolo žito. Pán Dragošek mi ukázal rukou
smerom na Galov dom „ Ja si idem sadnú tuto do toho žita
do prostriedku“. Mal so sebou stolièku-trojnožku, na ktorej by
neobsedel ani hladný vrabec, ale on vedel èo robí. Na strie¾anie si zobral
brokovnicu, lankasterku. Na diviaky v obilí po¾oval tak, že si sadol
do prostred lánu a keï sa diviaky zaèali v obilí pás, pomaly sa k ním
prikrèený priblížil. V noci poèu diviaka ako m¾aská aj na dvesto metrov,
len ak je obilie vysoké, tak ho nie je vidie. Strie¾al z brokovnice, tak ako
za starých èias. V noci postrie¾aného diviaka v obilí neh¾adal. Išiel domov
a ráno so psami doh¾adal.

vám podarí vytiahnu gumák z bahna. Zase ticho. Vydržal som sedie
ešte asi pol hodinu. Postavil som sa a pomaly prešiel k žitu. Poèúval
som. Skoro sa mi uši zašpicateli. Pod kopcom v žite m¾askal diviak.
Jasne som ho poèul ako žuje a vyp¾úva. Mal som so sebou ïalekoh¾ad
10x50. Prezeral som si obilie a h¾adal diviaka. Obilie bolo tak povalené,
že sa èernelo ve¾a f¾akov, ktoré sa podobali na diviaka. M¾askanie bolo
iba jedno a z jedného miesta. Zameral som na najtmavší bod, odkia¾ sa
mi zdalo, že vychádza m¾askanie. Koneène sa diviak pohol a ja som si
bol istý, že je to diviak. Bolo asi jedenás hodín, skoro polnoc. Rozhodol
som sa, že idem strie¾a, no v puškoh¾ade so zväèšením 4x som skoro niè
nevidel. Mohol som zamieri a vystreli na povalené žito. Obzrel som sa
a nad Kriským hájom žiara. Vychádza mesiac. Poèkám. Èakanie bolo
nekoneèné. Každú chví¾u som pozeral, raz ïalekoh¾adom, raz cez
puškoh¾ad, èi sa dá strie¾a. Koneène som videl diviaka v puškoh¾ade. „
Ešte raz sa pozriem cez ïalekoh¾ad aby som vedel, ktorým smerom sa
pohne. Ak necúva, tak tam má hlavu“ pomyslel som si. „Aaa.. už viem
a teraz rýchlo streli aby sa náhodou neotoèil a strelím na mäkko“.
Zamieril som do jednej tretiny od hlavy a vystrelil. Nocou zaburácal môj
prvý lutilský výstrel. Strie¾al som z kozlice, ktorú mi kúpil otec. Veï som
celkom dobre študoval a ešte som hrával basketbal, tak som si vraj
zaslúžil. Zložil som pušku z pleca a pozerám cez ïalekoh¾ad. Niè som
nevidel, len pová¾ané tmavé f¾aky obilia. „Ale èo to poèujem?“ V obilí sa
nieèo mece sem a tam. Šuchot pä metrov v¾avo, zase ticho. Potom zase
10 metrov vpravo. Èakám, že po rane príde Dragošek a poradí mi èo
robi. Po dlhej chvíli krièím : „ Pán Dragošek „. Niè. Posvietim baterkou,
ako za dušièky, tým smerom, ktorým odo mòa
odišiel. „Ten chlap zaspal a nepoèul ranu. No
nebudem o polnoci vykrikova pod Keluhou. Veï on
od zimy precitne a príde“.
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Sišiel za mesaènej noci pozrie „Po¾a Cigáòov“ do
pomenul som si ako mi otec hovoril príbeh, keï

krumpie¾, lebo mu tetka Húdikova povedala:
„Štefanko choj pozrie toho divaka, chodí nám do krumpie¾ “. A ozaj, keï
vyšiel hore Baranom, nad dedinu, popri èerešni, v krumpliach je vo¾aèo.
Ešte šastie, že nestrie¾al, lebo vo¾aèija tetka tam bola aj s motykou
a kopala v noci krumple. Už, už, išiel zdvihnú pušku a vtom tetka
v kytliach, zohnutá aj s motykou, sa vystrela. Pamätám si jeho slová „ To
bolo od Boha šastie, že som nevystrelil, bol by ju chuderku zabil. Aj ty si
dávaj na to pozor“.

Ddo toho žita. Ak sa zobudí, uvidí ma v žite, ešte ma zastrelí.
ragošeka nikde. Rozmýš¾am. „Mohol aj zomrie, idem ho poh¾ada

Do žiadneho žita nejdem. No ale ja som poèul žra diviaka a èo ak on
išiel k nemu a ja som na neho vystrelil? No na prvej po¾ovaèke postrie¾a
po¾ovníka, tak to som dopo¾oval. Kde len môže by Dragošek? Ak to èo
sa hádže je diviak, tak ma v obilí môže napadnú. Idem do dediny
k Dragošekovi pre psa“, nakoniec som sa rozhodol. Ani neviem ako mi
ubehla cesta do dediny. Stále som si premietal, veï ja som urèite strie¾al
na diviaka. „Urobil som preto všetko. Èakal som na mesiac. Nemohol
som predsa zabi èloveka. Bol to urèite diviak, na èo som vystrelil. Ale kde
je starý „? Muky mladého po¾ovníka, aké som si nezaslúžil. Mal som príliš
ve¾a informácií o tom, èo všetko sa môže sta. Veï pred nedávnom sa
postrie¾ali dvaja bratia v Kremnici. Naèo ti je vzdelanie, robota? Keï
vyvedieš takú sprostos, že postrie¾aš èloveka, je po všetkom. Basa,
hanba, je po živote.

PDakso mi vybehol na ulicu. Chcel som zobra skúsenú staršiu suku,

rišiel som k Dragošekovmu domu, otvoril bránièku a èo èert nechcel,

ale teraz musím len mladého sedem mesaèného psíka. Dragošek by ma
vyhrešil, že mi pes ušiel. Dakso bol vydarený bastard, ve¾mi podobný
jagdterierovi. Vtedy nemal ešte so zverou žiadne skúsenosti. Uviazal
som ho na remeò z pušky a uháòal o sto šes pod Keluhu. Cestou som
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rozmýš¾al, ako na to. Psíka som viedol ponad obilie, aby chytil stopu kade
diviak vošiel do obilia. Keï sa potiahol smerom do obilia, pustil so ho. Ako
vbehol do obilia, netrvalo to ani minútu, zaèal hlási.
Na starého by predsa nebrechal“ pomyslel som si. „Mám diviaka“.
šiel som za hlasom psa. Keï som uvidel psa, zrazu sa obilie rozhrnulo
a oproti mne sa vyrútil diviak. Potiahol sa oproti mne na predných
nohách, zadok ahal po zemi. Bol mi skoro po prsia. Uskoèil som dozadu.
Našastie som v povalenom obilí nespadol. Nestratil som
duchaprítomnos. Posvietil som na diviaka a dostrelil ho do èela. Diviak
bol strelený vysoko na chrbticu, takže bol ochrnutý na zadné nohy
a mohol sa iba ahal na predných nohách.

„
I

Mdo dediny. Cestou som rozmýš¾al èi Dragošek v tom žite spí, alebo

al som šastie. Naradostený som psíka pochválil a davaj naspä

zomrel. Prišiel som do Dragošekov a vyše gánku som zaklopal na okno
a zakrièal : „ pán Dragošek“. Bolo asi pol druhej v noci. Zavàzgala poste¾
a Dragošek sa ozval : „ Èo sa stalo“?
Preèo ste odišli domov bez toho, aby ste mi povedali. Ja som skoro
umrel od strachu, že som vás zabil. Mám diviaka“. Tento dovetok

„

Tohto roku bolo fašiangové obdobie
ve¾mi krátke. Ani sme sa nenazdali a už
tu bola posledná fašiangová sobota kedy
skupina masiek prešla dedinou, aby
pripomenula, ž e s a k onè í obdobie
veselosti a zábavy. V nede¾u už tradiène
obèianske združenie Lutilienka pripravila
zábavný program s veselicou
pri dychovke. Tohto roku sa googlilo. Pani
Mária si vygooglila rôzne slová a dostala

ho úplne prebral a zakrièal mi : „Èakaj, hneï sa obleèiem, ideme poò.“
Keï vyšiel na podstienku tak mi povedal : „ Vieš, keï išiev autobus o pol
jedonáctej, tak som si spomenuv, že príde stará z kúpelov. Keï nebudem
doma, bude sa ve¾mo hneva, že ju neèakám. Tak som mazal domov.
Aby som a nerušil, šiel som spodkom po ceste od Ga¾u. Nehnevaj sa,
mal som ti povieda.“

Zažko cez obilie vytiahli a doviezli do dediny. V obilí zostala po nás
obrali sme dvojkolesovú kárièku a diviaka, poriadneho maca, horko

povalená cesta, vytvorili sa dva trojuholníkové lány, ako keby tam pristáli
mimozemšania. Domov som prišiel nad ránom. Bál som sa ¾ahnú si
do postele, že zaspím do roboty. Na druhý deò, pred veèerom, mi pán
Dragošek doniesol kus mäsa, zbrane a gu¾u, ktorú našiel v chrbtici.
Zbrane mali 21,5 cm.
Tento príbeh mi bol ponauèením na celý život. Opatrnosti
pri zaobchádzaní so zbraòou nikdy nie je dos. Je to aj moja
spomienka na ve¾kého po¾ovníka, legendu, s ktorým som
na po¾ovaèkách ve¾a zažil.
Ing. Dušan Hronský

sa do obrazu. Bol tam horor u doktora
alebo na chate, navštívila pestrú lúku a na
nej nahováraèky chrobákov, potom zašla
k Makovi a Kubkovi, ktorí vílu Amálku
uèili tancova. Kultúrny dom v Lutile
navštívila aj známa „Partièka“ a medzi tým
boli tance, ktoré pripravila choreograficky
a aj sólo tancovala Mgr. Eva Lásková. Na
záver programu sa roztancovali chlapi,
ktorí ukázali èo v nich je. Program bol

FAŠ

ve¾mi pestrý a zábavný. Do tanca hrala
dychová hudba Lutilka
Ïakujeme všetkým úèinkujúcim, ktorí
venovali svoj vo¾ný èas nácviku týchto
scénok, nie je to jednoduché. Ïakujem
všetkým, ktorí prispeli akýmko¾vek
spôsobom k príprave celého podujatia,
aby dobrá nálada prevládla v tomto
fašiangovom období.
Eva Hromádková
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POVINNOS PLATI ÚHRADY ZA SLUŽBY VEREJNOSTI
Dôležité informácie a rady, ako postupova

Platite¾ úhrady za služby
verejnosti poskytované RTVS
(tzv. koncesionárskeho poplatku) je
fyzická osoba, ktorá je evidovaná
dodávate¾om elektriny ako odberate¾
elektrickej energie v domácnosti
v odbernom mieste pre spotrebu v byte
alebo v rodinnom dome.
KTO ÚHRADU NEPLATÍ
Oslobodený platite¾
Oslobodený od povinnosti plati
úhradu za služby verejnosti je platite¾,
ktorý žije s obèanom s ažkým
zdravotným postihnutím (ZP), prièom
obèan s ažkým zdravotným postihnutím
má adresu trvalého bydliska totožnú
s adresou odberného miesta platite¾a.
Úhradu neplatia ani obèania, ktorí sú
sami osobami s ZP.
Platite¾ preukazuje nárok na
oslobodenie doložením kópie preukazu
obèana s ažkým zdravotným
postihnutím alebo rozhodnutím ÚPSVaR
o uznaní za obèana s ažkým
zdravotným postihnutím. Odberné
miesta elektriny obèana s ažkým
zdravotným postihnutím sú všetky
oslobodené. V prípade inej adresy
odberu elektriny, ako je uvedené trvalé
bydlisko na preukaze obèana s ZP,
preukazuje oslobodenie od platenia
dokladom od dodávate¾a elektriny
s údajmi odberate¾a elektriny a adresy
odberného miesta elektriny.
Viacnásobný odber
Úhradu neplatí odberate¾ elektriny
za ïalšie odberné miesto elektriny, ak
platí úhradu za jedno odberné miesto.
Nárok preukazuje evidenèným èíslom
SIPO alebo variabilným symbolom, pod
ktorým platí úhradu za jedno odberné
miesto elektriny a doložením dokladov od
dodávate¾a elektriny (nie platobné
doklady SIPO) za všetky odberné
miesta elektriny s uvedením odberate¾a
elektriny a adresy odberného miesta
elektriny (zmluva alebo faktúra
s uvedenými údajmi).
Upozornenie: viacnásobný odber
elektriny (platenie úhrady za jedno
odberné miesto elektriny) si môže
uplatni len odberate¾ elektriny, ktorý je
odberate¾om elektriny vo viacerých
odberných miestach: Odberate¾ musí
by jedna a tá istá osoba - nie je
možné uplatni si viacnásobný odber
v rámci rodiny. Ak na jednom
odbernom mieste je odberate¾ manžel a
na druhom manželka, nespåòajú
podmienky zákona na uplatnenie si
viacnásobného odberu a vzniká
každému povinnos plati úhradu za svoje
odberné miesto elektriny.
Rozdiel v zákone
platnom
do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013
V prípade dvoch odberných miest
elektriny a pri uplatnení si oslobodenia
v jednom odbernom mieste elektriny
z dôvodu osoby s ZP, na ïalšie odberné
miesto elektriny nie je možné si uplatni
viacnásobný odber elektriny nako¾ko

platite¾ nespåòa podmienku, že za jedno
odberné miesto elektriny platí úhradu za
služby verejnosti. V prípade troch
odberných miest elektriny je jedno miesto
oslobodené, za druhé vzniká povinnos
plati úhradu a za tretie odberné miesto
nevzniká povinnos plati úhradu.
ZNÍŽENIE SADZBY ÚHRADY
Dôchodca
Platite¾, teda odberate¾ elektriny, nie
èlen rodiny, ak je poberate¾om dôchodku,
nemá príjem zo zárobkovej èinnosti
(dôchodok nie je príjem) a nežije s inou
osobou s príjmom zo zárobkovej èinnosti,
má nárok na zníženú sadzbu úhrady na
2,32 €, ak nárok preukáže kópiou
rozhodnutia o poberaní dôchodku
a èestným vyhlásením, že nemá príjem
a nežije s osobou s príjmom (doklady
netreba overi na matrike).
Rozdiel v zákone
platnom
do 31.12.2012 a platnom od 1.1.2013
v nároku na poloviènú sadzbu
v prípade poberania dôchodku
Do 31.12.2012 mohol platite¾
poberajúci dôchodok pracova a mal
nárok na sadzbu úhrady v poloviènej
sadzbe OD 1.1.2013 NEMÁ NÁROK NA
POLOVIÈNÚ SADZBU, TEDA MUSÍ
POŽIADA vyberate¾a úhrady - Rozhlas
a televíziu Slovenska o ZMENU
SADZBY NA PLNÚ, t.j. na 4,64 €.
Poberate¾ dávky v hmotnej núdzi
Platite¾, teda odberate¾ elektriny, ktorý
je poberate¾om dávky v hmotnej núdzi
alebo
je
osobou
spoloène
posudzovanou, ak poberanie dávky
preukáže potvrdením z ÚPSVaR, ktoré
obsahuje, odkedy je poberate¾om dávky
a poberanie dávky naïalej trvá, má nárok
na zníženie sadzby úhrady na 2,32 €.
DOKLADY PREUKAZUJÚCE
NÁROK
Oslobodenie Kópia preukazu obèana
s ažkým zdravotným postihnutím alebo
rozhodnutie o uznaní za obèana
s ažkým zdravotným postihnutím, meno
odberate¾a elektriny v danom odbernom
mieste, evidenèné èíslo SIPO (ak platite¾
má pridelené) a rodné èíslo, ak nie je
uvedené v dokladoch
Viacnásobný odber: Kópiou
dokladov od dodávate¾a elektriny za
všetky odberné miesta elektriny,
v ktorých je uvedený odberate¾ elektriny
a adresa odberného miesta elektriny (nie
platobné doklady SIPO)
Polovièná sadzba-Dôchodca kópia
rozhodnutia o poberaní dôchodku
a èestné vyhlásenie, že dôchodca nemá
príjem zo zárobkovej èinnosti a nežije
s osobou s príjmom zo zárobkovej
èinnosti (dôchodok nie je príjem).
Hmotná núdza - potvrdením
z ÚPSVaR, ktoré obsahuje údaj, odkedy
je poberate¾om dávky a poberanie dávky
naïalej trvá
POVINNOS
PREDLOŽI
DOKLADY
Doklady predkladá platite¾, ktorý si
uplatnil oslobodenie z dôvodu ZP,
neplatenie z dôvodu viacnásobného

odberu alebo zníženie sadzby úhrady
z dôvodu poberania dôchodku alebo
dávky v hmotnej núdzi, ktorý
nepreukázal nárok na ú¾avu
vyberate¾ovi úhrady, t. j. RTVS.
UPOZORNENIE:
Doklady
predložené pracovníkom pôšt
v minulosti, teda do 31.12.2012 alebo
formuláre (prihláška, zmena
a odhláška) overené pracovníkmi
pôšt a zaslané do 31.12.2012 do
RTVS, s.r.o., v zmysle zákona
340/2012 Z.z. nie je preukázanie
nároku vyberate¾ovi. To znamená, že
je potrebné do 30.6.2013 preukáza
nárok vyberate¾ovi úhrady kópiami
dokladov.
Kópie dokladov treba posla
najneskôr do 30. júna 2013 na adresu:

Generálny riadite¾ RTVS Václav Mika
zároveò požiadal o pomoc pri
komunikácii s obèanmi Združenie miest a
o bcí Slove nska (ZMOS). RTVS
vypracovala manuál, ako postupova pri
uplatòovaní nárokov na rôzne typy ú¾av,
ktorý budú ma k dispozícii aj
samosprávy. Manuál bude zverejnený aj
na internetovej stránke uhrady.rtvs.sk
.
RTVS zriadila avizovanú infolinku na
zefektívnenie komunikácie s verejnosou
v súvislosti so zákonom o úhrade za
služby verejnosti poskytované RTVS
platným od 1. januára 2013. RTVS minulý
týždeò informovala, že vzh¾adom na
n eprimerané ažkosti, kto ré majú
prevažne dôchodcovia a osoby s ažkým
zdravotným postihnutím pri uplatòovaní
nárokov na rôzne typy ú¾av, bude
RTVS, Odbor výberu úhrad, tolerova predkladanie požadovaných
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava dokladov až do 30. júna 2013.
alebo na emailovú adresu:
Obèania, ktorí v tejto lehote preukážu
@rtvs.sk
svoje nároky na ú¾avu, získajú túto ú¾avu
RTVS spustila infolinku na pomoc spätne od zaèiatku roka 2013. Po tomto
termíne už nebude možné so spätnou
obèanom v súvislosti s úhradami
RTVS dnes spustila infolinku na platnosou akýmko¾vek spôsobom
pomoc obèanom, ktorí si uplatòujú nárok uplatòova predmetné ú¾avy.
na ú¾avy z platenia úhrady za služby
Potrebné doklady je možné doruèova
verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s
telefónnym èíslom 18288 je k dispozícii 7 aj v elektronickej podobe na emailovú
dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.
adresu uhrady@rtvs.sk.

P O Z V Á N K A
Slovenský Èervený kríž, územný spolok v Žiari nad Hronom so sídlom
v Slaskej organizuje Opatrovate¾ský kurz 226 hodinový s praxou
a akreditáciou platnou aj v zahranièí. Absolvent uvedeného kurzu bude
spåòa podmienky, aby mohol poskytova opatrovate¾skú službu
v domácnostiach, prípadne v sociálnych zariadeniach, ale aj v zahranièí.
V prípade, že je nezamestnaný a má chorého rodinného príslušníka,
o ktorého sa bude stara po absolvovaní kurzu môže na neho pobera
finanènú podporu za opatrovanie.
Cena kurzu je 250 € . Úhrada je možná aj
na splátky. Kurz je èasové rozložený pod¾a
zloženia úèastníkov. Zaèína sa 08.04.2013
a ukonèenie je 17.05.2013. Nie je rozvrh stanovený
každý deò rovnako, niektoré prednášky sú doobeda
a niektoré v poobednajšom èase, prípadne od 8.00
do 18.00 hod. a potom ïalší deò je vo¾ný. Súèasou
kurzu je aj prax v sociálnom zariadení. Prax je
prispôsobená pod¾a trvalého bydliska úèastníka kurzu.
Zaèíname 8. apríla pondelok o 8,00 hod. v zasadaèke Nemocnici
s poliklinikou na 5. poschodí v Žiari nad Hronom V prípade záujmu
o absolvovanie kurzu je potrebné, aby ste do 04.04.2013 uhradili èas
100 € v hotovosti do pokladni SÈK, alebo na èíslo úètu 2532422/0200,
variabilný symbol je Váš dátum narodenia. Prípadne môžete hotovos
100 € donies 08.04.2013 v prvý deò kurzu. Celú sumu je potrebné
uhradi do skonèenia kurzu t.j. do 17.05.2013.
Zároveò požadujeme vráti aj vypísanú prihlášku. Do zaèatia kurzu je
potrebné vybavi si u svojho obvodného lekára zdravotný preukaz. Ten
je potrebný, aby ste mohli absolvova prax v sociálnom zariadení.
So sebou si treba donies obèiansky preukaz, zdravotný preukaz,
maturitné vysvedèenie, prípadne vysvedèenie o svojom najvyššom
vzdelaní. Tešíme sa na Vás! S úctou
Alica Jasenáková
riadite¾ka
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Nedovo¾me mozgu, aby zlenivel!
Týždeò mozgu - Alzheimerova choroba

V dòoch 11. - 17. marca 2013 prebiehal už 6. roèník úspešnej celosvetovej akcie „Týždeò
mozgu“, ktorej cie¾om je upriami pozornos verejnosti na ¾udský mozog , jeho schopnosti
a zranite¾nos.
V Slovenskej republike je akcia
i nici ovaná
Slovenskou
Alzheimerovou spoloènosou,
Nadáciou MEMORY, Centrom
Memory
v
spolupr áci
s
Neuroi munobiologickým
ústavom SAV. Aj náš Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
v Žiari nad Hronom sa už nieko¾ko
rokov zapája k týmto aktivitám
formou prednášok pre verejnos
mladšiu i staršiu, organizovaním
výj azdových aktiví t por adne
zdravia, dòa otvorených dverí na
RÚVZ a i.
Zopakujme si nieèo o mozgu
a pamäti.
¼udský mozog s váhou cca 1,5
kg s približne 100 miliardami
nervových buniek je centrom
všetkých životných funkcií
( p o zornos a koncentr á cia,
myslenie, orientácia, reè, pamä),
riadi naše schopnosti, vedomosti
a zr u ènosti , r e g uluje náš
zdravotný stav. Každá ¾udská
èinnos podporuje vytváranie
výbežkov nervovej bunky a vïaka
tomu sme schopní uèi sa
a pamäta si. Mozog pozostáva
z dvoch polovíc (hemisfér).
P r a vá mozgová hemisféra
umel ecká, tvorivá, vníma
informácie celistvo ( emócie,
intuíciu, priestorové vnímanie,
kreativitu, abstraktné myslenie,
predstavivos). Posilòuje ju tanec,
spev, kr e sl enie a tiež r ôzne
meditaèné cvièenia ako napr. joga.
¼avá mozgová hemisféra
anal ytická vní ma infor mácie
anal yticky. Jej úlohou je
posudzovanie,
analytické
myslenie, verbálna komunikácia,
logické a racionálne myslenie,
vô¾ a, iniciatíva a senzorické
schopnosti. Môžeme ju posilni
lúštením hádaniek, sudoku,
krížoviek a vedením debaty.
F unkcia pamäte spoèíva
v prijímaní a uchovávaní informácií
a ich vyh¾adávaní v èase potreby.
Krátkodobá pamä má malú
kapacitu, trvá 2minúty až nieko¾ko
dní a závisí od kvality zmyslových
orgánov. Tu je dôležitý pre jej
zlepšenie tréning pamäti. Cvièi ju
môžeme
pamätaním
si
telefónnych èísel, mien ¾udí,
s ktorými sa stretávame alebo
zoznamu nákupu. Dlhodobá

pamä má tri formy. Procedurálna
pohybová pamä, ktorá zahàòa
chôdzu, šport, násobilku, reè
a pod. Epi zodická formapredstavuje udalosti pr ežité
v urèitom èase na urèitom mieste.
Sémanti cká for ma - hovor í
o pochopení významu sl ov,
názvov
predmetov
a vedomostiach èloveka.
Pamä budujeme už od útleho
detstva,
naj vyššia
je
v produktívnom veku a poèas
života, s pribúdajúcim vekom,
klesá. Dôležité je udržiavanie
a zvyšovanie kapacity pamäte
prijímaním nových informácií.
Èo je Alzheimerova choroba?
Alzheimerova choroba (ACH) je
ve¾ mi pomal y sa rozvíjajúce
degeneratívne ochorenie mozgu,
ktoré vedie k zániku nervových
buniek a nervových spojení.
Postihuje predovšetkým tie èasti
mozgu, ktoré sú dôležité pre
pamä, myslenie a rozumové
schopnosti. A k sa pamä
a rozumové schopnosti narušili do
tej miery, že èlovek už nedokáže
bez pomoci zvláda každodenné
situácie, hovoríme o demencii.
Alzheimerova choroba zaèína
nenápadne, pozvo¾ne sa rozvíja
v priebehu nieko¾kých rokov. Je
najèastejšou formou demencie.
Èo
hovoria
št at istiky
a prognózy?
Pod¾a Svetovej zdravotníckej
or ganizácie je Alzheimerova
choroba jedným z desi atich
hlavných smrte¾ných ochorení
¾udstva. V súèasnosti je na svete
24 miliónov ¾udí postihnutých
ACH, prièom každoroèný prírastok
je 4 a pol milióna nových prípadov.
Pod¾a predpokladov sa poèet ¾udí
tr p iaci ch
demenciou
Alzheimerovho typu každých 20
rokov zdvojnásobí. Vo vyspelých
krajinách vzrastie poèet chorých
do roku 2040 o 100%,
v r o zvoj ových dokonca až
o 300%. Výskyt ochorení narastá
s vekom, výskumy však
potvrdzujú, že toto ochorenie sa
v niektorých prípadoch zaèína
okolo tridsiateho roku života.
V Eur ópe ACH a pr íbuznými
ochoreniami trpí 7,3 miliónov ¾udí.
V roku 2040 bude nimi trpie 11

miliónov
Európanov.
Na Slovensku bolo v roku 2008
približne 60 000 pacientov s ACH
a príbuznými ochoreniami (o túto
skupinu sa stará približne 100-150
tisí c r o d i nných príslušníkov
a opatrovate¾ov), predpokladaný
poèet postihnutých v roku 2040 je
180 000 pacientov.
Rozoznajme ju vèas.
Medzi prvé varovné signály
tohto ochorenia patrí zhoršovanie
pamäti, zabúdanie nedávnych
udalostí, mien, neschopnos
r o zpoznáva známe miesta
a neschopnos orientova sa
v èase. P or uch a pamät i je
základným a zväèša prvým
pr íznako m ochorenia, reè
a úsudok bývajú postihnuté
neskôr P r vé príznaky ACH
pripisujú postihnutí alebo ich
príbuzní starnutiu, stresu alebo
depresii. Stresová udalos len viac
zvidite¾ní príznaky existujúceho
ochorenia urýchli jeho prejavy
(napr. úraz, pobyt v nemocnici,
operácia a i.). Ako prvý príznak
ochorenia sa objavujú ažkosti so
správnym
pomenovaním
predmetov, zjednodušovanie reèi,
èi používanie stereotypných viet.
Schudobnie abstraktné myslenie
i schopnos racionálne uvažova.
Špecifickým prvkom je zmena
osobnosti apatia, strata záujmu
o okolie, izolácia. (povahové
zmeny, strata záujmu o prácu,
koníèky,
podozr i evavos,
problémy so zvládaním predtým
bežných èinností, zlyhávanie
v posudzovaní a r iešení
jednoduchých úloh, neraz sa
nadmerne zvýraznia negatívne
povahové èrty z minulosti, ako
nutkavé konanie, agresivita,
pokojní , ovládajúci sa ¾udia
zaèínaj ú
by
impulzívni,
neznesite¾ní, neraz dokonca
násilní). Poruchy pamäti èasto
sprevádza
depresia
z uvedomenia si neschopnosti
zvláda vlastný život i odkázanos
na iných. Môže sa objavi nepokoj,
str a ch z okr á d a n ia, pocity
opustenosti, obdobia výbuchov pri
rozhovore, nemotivovaný plaè
alebo násilné správanie. Jedným
z najzávažnejších príznakov sú
poruchy spánku. Postihnutý
v
noci
nespí ,
blúdi

po miestnostiach, presvedèený
že je èas obeda alebo vychádzky
a dožaduje sa ich.
V str e d n e j fáze ochorenia
prestáva postihnutý chápa nové
informácie, nezriedka sa stratí
i v známom prostr e dí. Má
porušenú dlhodobú pamä, aj keï
ju ešte úplne nestratil. Je ohrozený
pádmi, žiada pomoc pri bežných
èinnostiach (umývaní, obliekaní,
jedení). Pohybuje sa však bez
pomoci a väèšinou aj stravuje.
Neskôr prídu skraty v správaní
i
úpl ná
èasopr iestorová
dezorientácia.
V pokr o èil om štádi u ACH
postihnutý prestáva chodi,
vykonáva bežné èinnosti, je
inkontinentný.
Kr átkodobá
a dlhodobá pamä sa úplne
vytratila. Môže sa pridruži strata
komunikácie, najmä slovnej.
Zhoršuje sa prehåtanie, zvyšuje sa
r izi ko kompl ikáci í, ako sú
podvýživa, dehydratácia, infekèné
ochorenia.
Al zheimerova choroba má
rozlièný priebeh i dobu prežívania.
Postihnutí prežívajú od dvoch do
dvadsa r o kov, v priemere
najèastejšie od osem do desa
rokov.
Rizikové
f aktory
Alzheimerovej choroby:
Z neovplyvnite¾ných rizikových
faktorov sú to ženské pohlavie,
genetická záaž - pozitívna rodinná
anamnéza (výskyt ochorenia
v rodine), vek (výskyt ACH stúpa
s vekom)
Z ovplyvnite¾ných rizikových
faktorov sú to úrazy hlavy, spojené
najmä so str atou vedomia,
vzdelani e, u osôb s nižším
vzdelaní m je zvýšené riziko
rozvoja ochorenia, vysoký krvný
tlak, zvýšená hladina cholesterolu,
poruchy prekrvenia mozgu tzv.
„ mozgová
skl eróza“
ako
urých¾ovaèe nástupu príznakov
ochorenia.
Jednou z pr eventívnych
opatrení pred ACH je potreba èo
najvi ac zní ži ovplyvnite¾ né
r izi kové faktor y správnym
životným štýlom (zdravá výživa,
dostatok pohybu), udržiavanie
hodnoty cholesterolu, krvného
tlaku vo fyziologických hladinách.
(Pokraèovanie na 10. str.)
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Èo je nové
v Lutilskom futbale?
Skonèila sa zimná prestávka a už sa tešíme na
jarnú èas súaže. Naši futbalisti mali zimnú
prípravu ve¾mi bohatú a úspešnú.
Odohrali 6 zápasov ktoré,
okrem jedného, vyhrali. Prehrali
l en
so
žiarskou
osemnástkou. Okrem
zápasov mali aj kondiènú
prípravu a dá sa poveda,
že sa to na niektorých
hráèoch aj odzrkadlilo,
dúfajme, že im to vydrží aj
v súaži.
O kr e m toho, že sa
hráèi pripravovali futbalovo na
jarnú èas súaže prièinili sa aj
o skultúrneni e pri estorov,
v ktorých sa budú poèas súaže
zdržiava a to šatní a ostatných
priestorov sociálnej budovy.
Vyma¾ovali šatne, chodbu,
klubovòu, bufet, rozhodcovskú
miestnos, vymenili vypínaèe,
vymenili ž¾aby, dali spravi nápis
a namontovali ho na èelo budovy,
r e a l izoval i
r e konštr ukciu
pomocného ihriska. Na týchto
prácach sa podie¾ali vo ve¾kej

miere, okrem už spomenutých
hráèov a prezidenta Jaroslava
Vitteka, Peter Kòažko
a
tr é n e r
Milan
Spodniak.
Vï aka
im
za
vykonanú prácu!
Prezident klubu sa
týmto chce poïakova
aj
v še tkým
sponzor om, ktorí
materiálne alebo finanène
pomohli pri tejto rekonštrukcii.
Upozornenie
Prezident OŠK p. Vittek prosí
dr žit e ¾ov ko ní a p sov, aby
nepoužívali pomocné futbalové
ihrisko na venèenie svojich
miláèikov. P re to že je to
futbalové ihrisko, a naši futbalisti
ho využívajú na tréningy, nie je
vhodné keï sú tam exkrementy od
zvierat alebo urobené jamy.
Ïakujeme!

Týždeò mozgu
- Alzheimerova choroba
(Dokonèenie z 9. str.)
Ako si chráni mozog?
P omôžu
nám ochranné
faktory Alzheimerovej choroby
- stály t r éning pamäti,
zvyšovanie vzdelania, dostatok
vi tamínov E,C,B , prevencia
úrazov- najmä hlavy.
Takisto ako svalové bunky
potrebujú fyzickú aktivitu na
udržanie kondície, tak aj nervové
bunky potrebujú by neustále
aktí vne, aby sa tvori li nové
výbežky a spojenia medzi nimi. Ak
sa budeme vyhýba psychickej
aktivite a len pasívne prežíva
každodenný život, bunky zoslabnú
a nakoniec zahynú.
Zhoršením pamäti trpí po
pädesiatke takmer polovica
¾udí, po sedemdesiatke už tri
štvrtiny. Problémy s pamäou ale
majú obèas aj mladšie osoby,
vrátane žiakov a študentov.
Dnes vieme, že pravdepodobne
jediným úèinným preventívnym

pr ostr iedkom
pro ti
predèasnému starnutiu mozgu
je tréning poznávacích funkcií,
ktorý buduje „duševnú rezervu“.
Pr ecvièovan ie mozgu je
potrebné robi v každej životnej
etape, no najmä vtedy, keï
zaène èlovek starnú. Každý deò
si nájdime èas na aktivity, ktoré
udržiavaj ú
náš
mozog
v pohotovosti. Môže to by èítanie
kníh, lúštenie krížoviek, hry ako
scrabble, bridž alebo pexeso,
vzdelávanie sa v problematike,
ktorá nás zaujíma, komunikovanie
- r o zhovory s i nými ¾ uïmi.
Skupinový tréning pamäti môže
by príjemnou zábavou medzi
rovesníkmi, spôsobom ako si
zdvihnú sebavedomie, užitoènou
prevenciou
prir odzeného
zhoršovania p amä ti , ktor é
p r ichádza
vekom,
resp.
prevenciou
A lzheimerovej
choroby.
Možnos vylieèenia ACH dnes
ešte nie je, sú však k dispozícii

Jubilanti - v mesiaci január až marec 2013
50-roèní
Roman Mikuš
Milota Debnárová
Helena Straòáková
Jarmila Kondelová
60-roèní
Michal Malatinec
¼ubomír Lancko
Vladimír Pružina
Ján Beòo
Vojtech Gretsch
Emília Reichmanová

85-roèní
Rudolv Kretík
Ján Imriš
Nad 85 rokov
Matilda Minková 90 rokov
Alžbeta Holosová 90 rokov
Rozália Imrišová 88 rokov
Júlia Weissová 87 rokov

Poïakovanie
Prišlo to tak zrazu,
neèakane,
65-roèní
a nádeje na život už niet,
Kamil Pacalaj
zostalo prázdne miesto
Ondrej Poliak
v dome
Vladimír Kružliak
a pár nedokonèených viet...
MUDr. Marián Brestovanský Cítime obrovský smútok
Mária Tisovèíková
a žia¾,
zrazu niè nie je také, ako
dosia¾.
70-roèní
Milan Tatár
Dòa 6. februára 2013 nás
Kamil Tesák
vo veku 70 rokov opustil
Emília Hudecová
náš milovaný manžel, otec
Marta Èierna
a starý otec
Rudolf Babiak
75-roèní
Ïakujeme všetkým, ktorí sa
Mária Žòavová
snažili zmierni náš ve¾ký
Anna Mužíková
žia¾.
Dagmar Kollárová

lieky, ktoré môžu zmierni príznaky
a z lepšujú kv al i tu ži vota
postihnutých, ako aj rodinných
pr í sl uš ní kov.
Okr em
medikamentóznej lieèby je ve¾mi
dôležitá aktivizácia chorého.
Èím skôr sa choroba rozpozná,
èím skôr sa zaháji lieèba, tým
väèšia je šanca na zmiernenie jej
priebehu.
Vyskúšajme si Silu mozgu
Poèas dvoch minút si skúste
zapamäta týchto desa slov v
poradí, v akom idú za sebou:
bonb ón - hlava - medveï farma - prsteò - maèka - Jana náhrdelník - devä - pero.
Teraz tento zoznam zakryte.
Potom slová povedzte najprv za
sebou ako nasledujú, potom v
opaènom poradí. Aké bolo siedme
slovo v poradí?
Ïalej u každého slova použite
rôzne pripomienky, ako napríklad:
Bonbón je u mòa jednotka. Dve
hlavy sú lepšie ako jedna. Tri
medvede, to je skvelý príbeh. Na
fa rme sú štyr i zvieratá. Pä
prsteòov na pä prstov.

Teraz už isto viete, ako na to...
Skúste to znova s inými slovami!
Môžete to využi v bežnom živote
(pamätanie si zoznamu potravín,
ktoré chcete nakúpi atï.)
Vo¾ne preložené z anglického
originálu „It´s Mindboggling!“so
zvolením Dana Alliance for Brain
.
Initiatives,
Zdroj:www.alzheimer.sk
http://www.alzheimer.sk/cen
trummemory/sluzby/treningypamati/ako-si-zachovat-funk
cny-mozog.aspx)
MUDr. Zina Košanová
Oddelenie podpory zdravia
RÚVZ Žiar nad Hronom
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