Lutilský prameň
XVII. ročník

Ubehlo už
70 rokov...
„Povstanie bude slovenskú spoločnosť rozdeľovať dovtedy, kým
nevyrastie generácia, ktorá
k nemu začne pristupovať na
základe vecných informácií, overených faktov, a nie emócií, predsudkov či mýtov.“ Tvrdí to známy
historik, bývalý riaditeľ Múzea
SNP Ján Stanislav.
V našej obci sme nezabudli na
padlých v Slovenskom národnom povstaní. Na podnet p.
Márii Kaninovej, členky Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov sme sa o desiatej hodine 29. Augusta zišli pri pamätníku padlých v I. a II. svetovej
vojne, ktorý stojí na lutilskom
námestí. Položením venca sme
si uctili pamiatku zosnulých aj
z našej obce. Boli to: Jozef Imriš,
František Jančík, Štefan Paál,
František Pinka, Pavel Brezian-

október 2014

ský, Imrich Finka, Ján Bublák
(Kašov), Michal Mikuš, Martin
Macák, Matúš Pružina (Kollárov), Štefan Ambruš, Juraj
Chlajša, Ondrej Krnčko, Matúš
Pružina (Poštárov), Jozef Mikuš ml., Štefan Kosorinský, Jozef Dragušek, Ján Minka, Jozef
Kružliak, Ondrej Wéber, Štefan
Chlajša, Štefan Brezianský, Alojz
Kopis, Štefan Jonáš, Jozef Bugár,
Imrich Roško, Michal Nárožný,
Pavel Čierny, Imrich Pružina,
Gabriel Kordík, Ján Pružina
(Števov), Jozef Mikuš (Chlajšov), a ešte ďalší, ktorých mená
sa v obci nezachovali.
ich už len 1400, priemerný vek
priamych účastníkov je nad
Pani Kaninová vo svojej reči 85 rokov. V našej obci ešte žije
okrem iného uviedla, že za účastník SNP pán Ján Paál, ktofrontom ustupujúcich nacis- rý sa tohto roku dožil krásnych
tov zostalo v našej vlasti 1021 99 rokov.
vypálených obcí, v našej oblasti to bol Kľak a Ostrý Grúň. Táto malá skupinka občanov
V týchto 2 obciach zavraždili sa tiež premiestnila na miestny
146 osôb, z toho bolo 56 žien cintorín, kde je udržiavaný hrob,
a 38 detí. Ďalej uviedla, že pria- v ktorom sú pochovaní vojaci
mych účastníkov povstania viacerých národností.
stále ubúda. Podľa štatistiky je Česť ich pamiatke!
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2. číslo

Niet všedností, niet lacných vecí.
Všetko je zaplatené zlatom.
Takým čistým, ako je i tento
pamätník.
Ten šperk však svedčí o veľkosti
jednej epochy a jej hrôzy, ale aj
o prítomnosti toho, čo je v človeku krásne a čím premáha hrôzy
všetkých epoch.
Milan Rúfus
Spracované z príspevkov
Márie Kaninovej
a Ing. Štefana Pomothyho.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Lutile
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Lutile podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto
kandidátov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Miroslav Červenka, 50 r., dispečer, Lutila, Podhorská 13, nezávislý kandidát
Mária Gašparíková, 62 r., dôchodkyňa, Lutila, Nová 2, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Ľudmila Gregušová, 37 r., vedúca predajne, Lutila, Moyzesova 1, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Igor Hudec, Ing., 45 r., technik, Lutila, Lesná 11, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Peter Imriš, Ing., 35 r., elektrotechnik, Lutila, Kamenná 22, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Beata Imrišová, Mgr., 46 r., špeciálna pedagogička, Lutila, Nová 70/14, nezávislý kandidát
Viera Jonášová, Ing., 53 r., ekonómka, Lutila, Kollárova 2, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Patrik Kanina, 36 r., živnostník, Lutila, Štefánikova 10, nezávislý kandidát
Peter Knopp, 36 r., lesný technik, Lutila, Bottova 4, nezávislý kandidát
Peter Kösegi, Bc., 30 r., novinár, Lutila, Školská 4, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Robert Kováč, JUDr., 58 r., právnik, Lutila, Kpt. Jaroša 24, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Eva Loučičanová, Ing., 50 r., technik, Lutila, Bottova 11, nezávislý kandidát
Ján Meliško, Ing., 45 r., technik, Lutila, Dobšinského 3, nezávislý kandidát
Jozef Murgaš, Ing., 30 r., elektrotechnik, Lutila, Moyzesova 71A, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Ján Pargáč, 59 r., dôchodca, Lutila, Moyzesova 255/6, nezávislý kandidát
Iveta Piatriková, 37 r., ekonómka, Lutila, Gazdovská 49, nezávislý kandidát
Rastislav Pittner, Mgr., 39 r., pedagóg, Lutila, Moyzesova 13, nezávislý kandidát
Slavomír Pružina, 42 r., technik, Lutila, Kuzmányho 5, nezávislý kandidát
Martin Schmidt, 48 r., stolár, Lutila, Bottova 12, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Helena Velká, 65 r., dôchodkyňa, Lutila, Kpt. Jaroša 14, nezávislý kandidát
Jaroslav Vittek, 37 r., technik, konštruktér, Lutila, Nová 7, nezávislý kandidát

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Lutile
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Lutile podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1.
2.
3.
4.

Ján Beňo, 61 r., dôchodca, Lutila, Kuzmányho 28, nezávislý kandidát
Slavomír Imriš, 40 r., rádiologický technik, Lutila, Lesná 19, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Ján Pružina, 56 r., zámočník, Lutila, Nová 24, nezávislý kandidát
Viktor Šurka, JUDr., 57 r., advokát, Lutila, Vajanského 12, nezávislý kandidát
V Lutile
Dátum: 25. Septembra 2014
Mária Ertlová
Predsednícka volebnej komisie
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lutile

Dňa 26.05.2014 na svojom
16. zasadnutí:
Uznesením č. 224/2014
zobrali na vedomie Správu
nezávislého audítora pre
Obecné zastupiteľstvo Lutila.
Uznesením č. 225/2014
zobrali na vedomie Stanovisko
hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu Obce Lutila
za rok 2013.

novembra 2010, zložil zákonom 2. Kúpnu cenu vo výške 150,15
predpísaný sľub poslanca
EUR, t.j. 1,95 €/m2
obecného zastupiteľstva
3. Náklady za vyhotovenie
Uznesením č. 228/2014
zmluvy vo výške 20,00 €
zobrali na vedomie plnenie
a kolky na zavkladovanie do
rozpočtu Obce Lutila a ZŠsMŠ katastra vo výške 66,00 € bude
Lutila za 1. Štvrťrok 2014
znášať kupujúci.

Uznesením č. 229/2014
A. zobrali na vedomie, že
1. Obec Lutila má vo
vlastníctve nehnuteľnosť
pozemok KN-E parcelu č.
Uznesením č. 226/2014
1186/1, o výmere 1928 m2,
A. zobrali na vedomie, že
Záverečný účet obce Lutila bol ostatná plocha, a KN-C parc.
zverejnený na web stránke obce č. 864/1, o výmere 8589 m2,
zastavaná plocha.
od 12.05.2014
2. Obecné zastupiteľstvo v Lutile
schválilo uznesením č. 2019/2014
z 2.4.2.2014 bod C. ods. 2.
zámer previesť majetok - obecný
pozemok KN-C parc. č. 799/2,
2. Výsledok hospodárenia za
o výmere 77 m2, zastavané
rok 2013 s prebytkom vo výške plochy a nádvoria v k.ú. Lutila,
8 822,65 eur.
spôsobom hodného osobitného
3. Použitie prebytku
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8. písm.
hospodárenia za rok 2013:
e) zákona č. 138/1991 Zb.
- Povinných 10 % z prebytku o majetku obcí v platnom znení.
hospodárenia prideliť do
B. schválili
rezervného fondu obce vo
1. Predaj časti obecného
výške 882,26 €
pozemku KN-E par. Č. 1186/1,
- 90 % z prebytku
o výmere 1928 m2, ostatná
hospodárenia prideliť rovnako plocha diel 1, o výmere 27 m2
do rezervného fondu vo výške a časť obecného pozemku KN-C
7 940,39 €
parc. č. 864/1, o výmere 8589
B. schválili
1. Záverečný účet obce a
celoročné hospodárenie obce za
rok 2013 bez výhrad.

Uznesením č. 227/2014
A. zobrali na vedomie, že
Jurajovi Polóňovi zanikol
poslanecký mandát v zmysle
§ 25 ods. 2 písm. g zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších
zákonov a nariadení.
B. konštatovali, že Milan
Žňava, prvý náhradník
vo voľbách do obecného
zastupiteľstva konaných 27.

m2, zast. pl. diel 2
o výmere 50 m2, ktoré diely
spolu vytvárajú KN-C parcelu
č. 799/2, o výmere 77 m2,
zastavané plochy, podľa GP č.
47110899-32/2014 z 25.3.2014,
v BSM Máriusovi Mikušovi,
rod. Mikuš, narod. 11.09.1961 a
manželke Jane Mikušovej, rod.
Vaštíková, narod. 27.12.1966,
obidvaja trv. bytom Gazdovská
ul. č. 75, 966 22 Lutila.

Žiar nad Hronom
Za kúpnu cenu 2 374,89 EUR
1. Náklady za vyhotovenie
zmluvy vo výške 20,00 €
a kolky na zavkladovanie do
katastra vo výške 66,00 € bude
znášať kupujúci.

Uznesením č. 230/2014
A. zrušili Uznesenie OZ
č. 190/2013 z 9.9.2013

Uznesením č. 231/2014
zobrali na vedomie
1. Žiadosť spoločnosti
B. zobrali na vedomie, že
Stredoslovenská vodárenská
1. Obec Lutila má vo
spoločnosť, a.s. Banská
vlastníctve pozemok KN-C
Bystrica o majetkovoprávne
parc. č. 418/8, o výmere 789
vysporiadanie vodárenských
m2, zastavaná plocha
objektov v k.ú. Lutila –
a nádvorie, vedené na LV č.
vodojem 1x1000 m3, ktorý je
829, v k.ú. Lutila.
postavený na časti pozemku
KN-E parc. č. 1192/2, diel
2. JUDr. Milica Vinarčíková,
rod. Vidová, narod. 10.08.1960, 4, o výmere 1031 m2, ktorý
vytvára KN-C parc. č. 944/381,
a Ing. Peter Vinarčík, rod.
o výmere 1031 m2, zastavaná
Vinarčík, nar. 1.3.1959,
plocha, podľa GP č. 36648906obidvaja trv. bytom Jiráskova
386/2011 z 30.11.2011.
399/19, 965 01 Žiar nad
Hronom, nie sú osoby na ktoré 2. Navrhnutú cenu
je prevod vlastníctva priamym predstavenstva spoločnosti
predajom vylúčený (§ 9a ods. 6 StVS a.s. vo výške 3,00 €/
zák. č. 138/1991 Zb.)
m2, čo predstavuje čiastku
C. schválili previesť majetok – vo výške 3 093,00 € na
základe znaleckého posudku
obecný pozemok KN-C parc.
č. 14/2012, z 03.12.2012,
č. 418/8, o výmere 789 m2,
vypracovaným znalcom Ing.
zastavaná plocha a nádvorie,
Borisom Bezákom, Chabeneská
vedené na LV č. 829, v k.ú.
5, Banská Bystrica.
Lutila, v celosti, spôsobom
hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8. Písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení,
v prospech kupujúcich v BSM

schválili
1. Zámer previesť majetok – časť
obecného pozemku z KN-E parc.
č. 1192/2, diel 4, ktorý vytvára
KN-C parc. č. 944/381 o výmere
JUDr. Milici Vinarčíkovej, rod. 1031 m2, zastavané plochy
Vidová, narod. 10.08.1960, trv. v k.ú. Lutila, v zmysle § 9a ods.
bytom Jiráskova 399/19, 965 01 8. písm. b) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom
Žiar nad Hronom
znení, nakoľko ide o pozemok
Ing. Petra Vinarčíka, rod.
ktorý tvorí neoddeliteľný celok so
Vinarčík, nar. 1.3.1959, trv.
stavbou (vodojemom).
bytom Jiráskova 399/19, 965 01
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2. Predaj časti obecného
pozemku diel 4 z KN-E parc.
č. 1192/2, o výmere 29944 m2,
ostatná plocha, ktorý vytvára
KN-C parcelu č. 944/381
o výmere 1031 m2, zastavaná
plocha, v cene 10,00 €/m2,
t.j. celková cena vo výške
10 310,00 EUR (slovom
desaťtisíctristodesať eur)
Uznesením č. 232 schválili
Starostovi obce Lutila od
01.07.2014 do 30.06.2015 plat
v zmysle zákona č. 154/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa
zákona SNR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení
a platových pomeroch starostov
ocí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov,
zvýšený o 20 % tak ako
v predchádzajúcom období
(schválené uznesením
č. 173/2013 zo dňa 13.06.2013),
t.j. vo výške 1 958,00 EUR.
Uznesenie č. 233/2014
zobrali na vedomie sťažnosť
Ing. Dušana Hronského na
zašpinenie kabrincov na
rodinnom dome.
Uznesením č. 234/2014
schválili poskytnutie
finančného príspevku na
reedíciu knihy „Priatelia moji,
bol to iný čas“ pre profesora
MUDr. Michala Valenta,
čestného občana Obce Lutila
vo výške 1 000,00 € z prebytku
hospodárenia.

Dňa 15.08.2014 na svojom
17. zasadnutí:
Uznesením č. 235/2014
schválili program a uznesením
č. 236/2014 konštatovali, že sa
uznesenia plnia
Uznesením č. 237/2014
A. zobrali na vedomie
1. Čerpanie finančného
rozpočtu Obce Lutila za
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obdobie od 01.01.2014 do
30.06.2014

zák. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov, rozsah výkonu
funkcie starostu Obce Lutila,
na celé funkčné obdobie rokov
2014/2018, na plný úväzok

predloženie cenových ponúk
na odkúpenie nehnuteľnosti:
pozemok nachádzajúci sa v obci
2. Čerpanie finančného
Lutila, okres Žiar nad Hronom,
rozpočtu ZŠsMŠ Lutila za
kraj Banskobystrický, zapísaný
obdobie od 01.01.2014 do
na Okresnom úrade Žiar nad
30.06.2014
Uznesením č. 239/2014 určili Hronom katastrálny odbor, pre
B. schválili
v súlade s § 11 ods. 3, písm. d) katastrálne územie Lutila, LV
1. Rozpočtové opatrenie č.
č. 829 a to časť z KN-C parc. č.
1/2014 k schválenému rozpočtu zákona SNR č. 369/1990 Zb.
440/4, odčlenená geometrickým
o obecnom zriadení v znení
Obce Lutila tak ako bolo
neskorších predpisov a v súlade plánom č. 44562578-041/2014
predložené s úpravou:
z 08.07.2014 ako KN-C parc.
s § 9 ods. 3 zák. č. 346/1990
1.1
V príjmovej časti
č. 440/9, o výmere 2166 m2,
Zb. o voľbách do orgánov
vytvorená nová položka 321 –
ostatná plocha. Pozemok sa
samosprávy obcí v znení
kapitálový transfer – dotácia
neskorších predpisov, pre nové nachádza v zastavanom území
Ministerstva dopravy, výstavby
obce Lutila. Ide o pozemok
volebné obdobie 2014/2018,
a regionálneho rozvoja SR na
na okraji obce pri miestnom
poslancov Obecného
spracovanie ÚPD obce Lutila vo
zastupiteľstva v Lutile v počet 9. futbalovom ihrisku. Dostupnosť
výške 7 952,00 EUR,
sieti: alt. vodovod z miestnej
Uznesením č. 240/2014
sociálnej budovy futbalového
1.2
Výdajová časť:
schválili vyhradené miesta
ihriska, elektrina do 150 m,
a) Bežné výdavky – navýšenie
na všetkých autobusových
plyn až z obce a kanalizácia nie
položky 01.1.1.6 633 013 o 1
zastávkach v obci Lutila
je, možná je len so splnením
000,00 EUR – softvér a licencie,
Uznesením č. 241/2014
podmienok vypúšťania do
b) Kapitálové výdavky:
zobrali na vedomie Správu
potoka...
Navýšenie položky 01.1.1.6 711
o kontrolnej činnosti hlavného
2. Zámer bol zverejnený na
005 o 12 840,00 EUR – ostatné
kontrolóra obce Lutila za I.
web stránke Obce Lutila a
nehmotné aktíva, ÚPD
polrok 2014
Úradnej tabuli Obce Lutila od
c) zníženie položky 04.5.1.3
Uznesením č. 242/2014
30.07.2014 do 15.08.2014.
717 002 o 9 088,00 EUR –
schválili Plán kontrolnej
3. Všeobecná hodnota majetku
rekonštrukcia MK
činnosti HKO na 2. polrok 2014
– KN-C parcely č. 440/9, podľa
2. Rozpočtové opatrenie č.
tak ako bol predložený
znaleckého posudku číslo
1/2014 k schválenému rozpočtu
Uznesením č. 243/2014
195/2014 zo dňa 20.07.2014
ZŠsMŠ Lutila tak ako bolo
schválili Smernicu na
vypracovaným Ing. Štefanom
predložené s úpravou:
zabezpečenie vykonávania
Sviržovským, Jesenského 27,
a) Navýšenie položky
finančnej kontroly tak ako bola Žiar nad Hronom, evidenčné
09.1.1.1 632 002 o 2 300,00
predložená
číslo znalca 913271, je –
EUR – vodné, stočné 09.1.2.1
jednotková hodnota pozemku
Uznesením č. 244/2014
635 002 o 100,00 EUR – údržba
10,59 €/m2, čo je najnižšia
A. zobrali na vedomie, že
výpočtovej techniky
východisková cena pozemku.
1. Obec Lutila, so sídlom
b) Vytvoriť novú položku –
4. Na Obecný úrad v Lutile
Štefánikova ul. č. 84, 966 22
09.6.0.1 633 013 – softvér
Lutila. IČO: 00652113, zastúpená bola doručená 1 zalepená
a licencie – 300,00 EUR
Jánom Pružinom, starostom obce obálka na cenovú ponuku,
3. Vyčleniť z rezervného fondu Lutila, v súlade s ustanovením
ktorá bola správne označená
obce Lutila 1 000,00 EUR na
„ZÁMER PRIAMEHO
§ 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5
nákup výpočtovej techniky do zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
PREDAJA Č. 01/2014 –
Základnej školy s materskou
majetku obcí v znení neskorších NEOTVÁRAŤ“
školou Lutila.
predpisov, zverejnila Zámer
B. schválili previesť obecný
Uznesením č. 238/2014 určili predať svoj nehnuteľný majetok majetok KN-C parc. č. 440/9,
priamym predajom a výzvu na
v súlade s § 11 ods. 4, písm. i)
o výmere 2166 m2, ostatná
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plocha, ktorá bola vytvorená
GP č. 44562579-041/2014
z 08.07.2014 z KN-C parc.
č. 440/4, v prospech

B. odročili Žiadosť Maroša
Findta a manželky Stely
Frindtovej rod. Velká, na kúpu
časti obecného pozemku
z KN-C parc. č. 944/42.

zápisnice N2114/2013, NZ
56801/2013, NCRIs 57584/2013.

246/2, o výmere 296 m2, druh
pozemku: záhrady, v prospech
tretej osoby oprávnenej
z vecného bremena - SPP –
distribúcia, a.s. Mlynské nivy
44/b, 825 11 Bratislava. Vecné
bremeno spočíva v povinnosti
povinného strpieť na
nehnuteľnostiach KN-C parc.
č. 246/2 vedenej na LV č. 829

B. odročili žiadosť Miroslava
Morgensterna a manželky
Ing. Jozefa Murgaša rod.
Márie do predloženia listu
Murgaš, narod. 28.04.1984,
C. požiadali p. Maroša Frindta vlastníctva o vlastníctve
trv. bytom Moyzesova ul.
doložiť svoju žiadosť o stanovisko nehnuteľností evidovaných na
č. 677/71A, 966 22 Lutila, ktorý ku kúpe časti obecného pozemku LV č. 2013.
v predloženej cenovej ponuke
z KN-C parc. č. 944/42 susedov
Uznesením č. 247/2014
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu pp. Alexandra Murgaša súp. č.
schválili Ing. Monike Šťastnej,
a to vo výške 11,00 €/m2, t.j. za 440, Petra Šoltésa súp. č. 396,
− existenciu inžinierskych
Hlavnej kontrolórke obce
celkovú cenu 23 826,00 EUR.
Jozef Zúbrik súp. č. 569
Lutila, v prípade jej zvolenia do sietí – plynárenských
zariadení oprávneného
C. žiadali Starostu Obce
Uznesením č. 246/2014
funkcie hlavného kontrolóra
Lutila uzavrieť s kupujúcim
A. zobrali na vedomie Žiadosť
pre obec Slaská, ďalší pracovný z vecného bremena, ich
ochranných a bezpečnostných
Ing. Jozefom Murgašom, rod.
Miroslava Morgensterna, nar.
úväzok.
pásiem, údržbu, prevádzku a
Murgaš, narod. 28.04.1984, trv. 26.08.1954 a manželky Márie
Uznesením č. 248/2014 schválili
rekonštrukcie týchto zariadení,
bytom Moyzesova ul. č. 677/71A, Morgensternovej, rod. Jelžová,
Andrejovi Oravcovi trv. bytom
a to v rozsahu vymedzenom
966 22 Lutila, kúpnu zmluvu
nar. 21.04.1956, obidvaja trv.
Moysesa 424/61, Žiar nad
GP 41051840-29/2014 na
v zmysle § 588 Občianskeho
bytom Trubín 89, 966 23 Lovčica- Hronom predaj pozemku časť
vyznačenie vecného bremena
zákonníka, za podmienok
Trubín, na kúpu obecného
KN-C parcely č. 942/66 v k.ú.
na priznanie práva uloženia
uvedených v „Zámere priameho pozemku KN-C parc. č. 840/10,
Lutila. Uznesenie bude spresnené
inžinierskych sietí,
predaja č. 01/2014.
o výmere 75 m2, zastavaná
podľa zákona č. 138/1991 Zb.
− strpieť prechod a prejazd
plocha a KN-C parc. č. 840/11, o
Uznesením č. 245/2014
o majetku obcí, po predložení
zamestnancov a vozidiel
A. zobrali na vedomie Žiadosť výmere 180 m2, zastavaná plocha. vypracovaného geometrického
oprávneného z vecného
Žiadatelia
susedné
pozemky,
Maroša Frindta a manželky
plánu na základe ktorého bude
bremena na účelom údržby
a rodinný dom s priľahlými
Stely Frindtovej rod. Velká,
tiež vypočítaná predajná cena
a opravy plynárenských
pozemkami v k.ú. Lutila, zapísaný podľa schváleného cenníka.
obidvaja trvalo bytom
zariadení, pričom toto
Podhorská 14, 966 22 Lutila na na LV č. 2040 nadobudli
Uznesením č. 249/2014
oprávnenie sa v nevyhnutnom
kúpu časti obecného pozemku v dobrovoľnej dražbe konanej
schválili Zriadenie vecného
rozsahu vzťahuje na celú
dňa
19.12.2013
podľa
Notárskej
z KN-C parc. č. 944/42,
bremena na KN-C parc. č.
dotknutú nehnuteľnosť

Medzinárodný deň detí 2014

O
Október
2014
14
Októ
Ok
tóbe
tó
ber
be
r 20

6. strana

Lutilský prameň

Správy z našej školy, alebo čo sme s deťmi zažili
v školskom roku 2013/2014.
Našu školu v školskom roku
2013/2014 navštevovalo 9 žiakov druhého ročníka a 3 žiaci
prvého ročníka. Zúčastňovali
sa rôznych školských aj mimoškolských aktivít, ktoré im nielen spestrili život v školských
laviciach, ale zároveň aj rozšírili ich vedomosti a zručnosti
v rôznych oblastiach. Veď posúďte sami :-).
Na jeseň sme s deťmi spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny,
ich chuť a rôzne spôsoby využitia. Na malú chvíľu sa z nich
stali profesionálni ochutnávači,
o niečo neskôr majstri vo varení slivkového lekváru, z ktorého
vyrobili úžasné ovocné cukríky a nakoniec sa vžili do role
cukrárov, ktorí dokážu mávnutím čarovného prútika pripraviť
vynikajúce ovocno-čokoládové
špízy.

Kultúrnych podujatí sme absolvovali niekoľko. Bábkové
divadielko Včielka zavítalo do
našej školy v chladnom novembrovom dni a predstavilo nám
rozprávku O rybárovi a zlatej

rybke. V mesiaci marec sme sa
vybrali za rozprávkami my... do
Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom na
Rozprávkové javisko. Tu nám
žiaci z rôznych umeleckých škôl
ukázali svoje herecké umenie
v 3 rozprávkach. No a keďže sme
toho ešte nemali dosť, tak v máji
sme spolu s našimi škôlkarmi,
navštívili Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, aby
sme sa pozreli na naozajstných
hercov. Vybrali sme si divadelné
predstavenie Polepetko, ktorý
poplietol vždy všetko.

ci- Trubíne nám trošičku nevy- aj vyskúšali, či nielen poznáme,
šla, ale boli sme tam najmladší ale aj vieme dodržiavať pravidlá
a jednotlivé disciplíny sme cestnej premávky.
zvládli perfektne. Odniesli sme
si odtiaľ 4.miesto. :-)

Na návštevu dopravného ihriska v Žiari nad Hronom sme sa
tešili od začiatku školského roka.
V jeden májový deň sme sa tam
konečne vybrali. Najprv sme sa
teoreticky pripravili s pomocou
pána inštruktora a potom sme
si svoje vedomosti z dopravných
predpisov vyskúšali aj prakticky.
Niektorí z nás sa stali chodci, iní
kolobežkári alebo cyklisti. JedSúťaženie patrí pre deti k najza- notlivé role sme si všetci vzájomujímavejším aktivitám a my sme ne povymieňali a zároveň sme si
sa ich zúčastnili niekoľko. Súťažili sme so žiakmi z malotriednych škôl z Lovče, z Lovčice-Trubína, zo Starej Kremničky a zo
Sklených Teplíc. V mesiaci apríl
sme si zmerali sily vo vybíjanej
v ZŠ v Lovči, kde sme vybojovali
krásne 3.miesto :-). V máji sme
sa snažili vyhrať minifutbal. Ale
naši súperi boli trošičku lepší
a tak sme sa uspokojili ešte raz
s krásnym 3.miestom. Jazda
zručnosti na bicykli v LovčiO
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Posledný mesiac v školskom
roku je jún. Ten bol naplnený
nielen písomkami :-( a uzatváraním známok, ale aj rôznymi
mimoškolskými
aktivitami.
Začiatkom mesiaca sme sa zúčastnili poľovníckej výstavy
v našom kultúrnom dome. /obr.
15/ V druhej polovici júna to bol
školský výlet do Bojnej pri Topoľčanoch. Vo štvrtok 19.júna
sme spolu so žiakmi zo ZŠ
v Lovči nasadli v skorých ranných hodinách do autobusa, kto-
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rý nás odviezol do Bojnej. Tam
sme najprv navštívili archeologické múzeum Veľkej Moravy
a potom sme absolvovali menšiu „hodinkovú“ túru, ktorá nás
doviedla na hradiská /valy/, kde
sa v minulosti schovávali ľudia
pred nepriateľmi. Po turistickej
vychádzke nás autobus odviezol
do zoologickej záhrady v Bojnej. Videli sme tu rôzne druhy
našich, ale aj cudzokrajných
zvierat. Po náročnom dni plnom
zážitkov sme nasadli do autobusa a pobrali sme sa domov. No
keďže teplota vonku bola taká
„kúpalisková“ :-), neodolali sme
a zastavili sa ešte na kúpalisku
Čajka v Bojniciach. Doma sa nás
dočkali vo večerných hodinách
a čakajúcim rodičom veselý detský džavot hodnotil výlet ako
supeeeeerský.
Posledný týždeň v škole sme
nelenili a využili naše športové
ihriská. V stredu sme sa vybrali do ZOO v Žiari nad Hronom,
kde sme si poobzerali zvieratká,
zacvičili sme si v parku a následne sa pešo vrátili domov. Množstvo síl a energia, ktoré nám ešte

zostali, nás nakoniec pritiahli
aj na lutilské futbalové ihrisko.
Práve bol čas obeda, v bruchu
nám vyhrávali muzikanti, ale do
školy sa nám ešte nechcelo vrátiť. Nelenili sme, založili sme si
ohnisko a pustili sa do opekania
špekačiek. Aby sme z nich veľmi
nepribrali :-), zahrali sme si futbal a až potom, dokonale unavení, sa pobrali naspäť do školy. Na
druhý deň sme si zmerali sily na
tenisových kurtoch nielen v tenise, ale aj vo vybíjanej.

a Jarmok.
Okrem zaujímavých školských,
či mimoškolských aktivít, ktorými upevňujeme a ďalej rozvíjame vedomosti a zručnosti
žiakov našej školy, či podporujeme ich prosociálne správanie, sa
neustále snažíme zveľaďovať, zabezpečovať a postupne modernizovať aj technické prostriedky
výučby na našej škole. V školskom roku 2013/2014 sme sa
zapojili do dvoch projektov. Prostredníctvom projektu „Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno -vzdelávacie
predmety“ spolufinancovaného
zo zdrojov EÚ, budeme aj na

Neminuli nás ani tradičné každoročné aktivity, ktoré sme si
naplno užili. Patrili k nim Deň
úcty k starším, Mikuláš/obr. 24/,
Fašiangy /obr.25/, Deň matiek
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našej škole využívať novučičkú
interaktívnu tabuľu a v rámci
projektu „Zvýšenie kvalifikácie
učiteľov telesnej a športovej výchovy“ spolufinancovaného zo
zdrojov EÚ, získame moderné
vyučovacie prostriedky na hodiny telesnej výchovy.
Tak... a to boli najzaujímavejšie
aktivity našich detí v tunajšej
Základnej škole. Detí síce nie
je veľa, ale zážitkov máme plno.
Dúfame, že aj v budúcom školskom roku sa nám ich podarí
zorganizovať čo najviac, a že
budú pre deti nezabudnuteľné,
pestré a zaujímavé.
Kolektív ZŠ
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Celoslovenská súťaž v hre
na lesnicu a poľovnícky roh
Ešte v roku 2013 navštívil starostu obce predseda Klubu trubačov Slovenskej republiky Ing.
Edmund Hatiar spolu s Ing.
Dušanom Hronským s tým, že
si prišiel pozrieť kultúrny dom,
námestie a tiež kostol. Uviedol,
že na podnet p. Hronského by
v Lutile zorganizovali celoslovenskú súťaž v hre na lesnicu
a poľovnícky roh. Pán Hatiar si
všetko popozeral a povedal, že
uvidíme. Stalo sa. Prihlásilo sa aj
viac kandidátov na usporiadanie
tejto súťaže, ale klub si vybral
Lutilu. Bola to veľká slávnosť,
keď sa 7. júna tohto roku začali
schádzať na námestie účastníci
súťaže v pekných poľovníckych
uniformách. Celú akciu zahájili
účastníci súťaže v sobotu ráno
Svätohubertskou omšou v našom
kostole. Omšu celebroval náš pán
farár vdp. Michal Slašťan a doprevádzali ho účastníci súťaže na
svojich hudobných nástrojoch.
Zišli sa tu trubači skoro z celej
Slovenskej republiky (Zvolen
Prešov, Trstená, Liptovský Hrádok, Prievidza, Banská Štiavnica, Považská Bystrica, Lutila) a
tiež trubači z Českej republiky.

Samotná súťaž, či už sólistov alebo súborov sa konala priamo na
námestí, kde si hru na lesnice a
poľovnícky roh mohli vypočuť aj
naši občania.
Naši trubači si vytrúbili, v tretej
kategórii - súbory, 1. miesto pred
trubačmi z Prešova a Liptovského Hrádku a postúpili na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú
konať v roku 2015 v ČR.
umiestnených v každej kategórii.
Ceny pre súťažiacich vyhotovil
Od 17 hodiny sa prezentovali na občan našej obce pán Roman
námestí účastníci tejto celoslo- Gašparík, ktorý stvárnil vo svovenskej súťaže hodinovým kon- jom umeleckom diele skalný
certom.
útvar nad Lutilou - vrch Klapu.
Bola to veľmi pekná akcia a v
závere si prítomní vypočuli z úst
predsedu Klubu trubačov Slovenskej republiky Ing. Edmunda
Hatiara veľkú chválu lutilským
trubačom za prípravu a organizáciu celého podujatia, poďakoval pánovi starostovi obce Jánovi
Pružinovi, že bol tak ústretový a
že zabezpečil všetko tak aby súťaž prebehla hladko. Poďakoval
za to, že obec poskytla priestory
kultúrneho domu, námestie, pracovníkov a tiež uhradila ceny pre

Starosta obce Ján Pružina:
„Súťaž v hre na lesnicu a poľovnícky roh bola veľmi pekná a jedinečná, neopakovateľná akcia. Našu
obec spoznalo veľa ľudí z niekoľkých častí Slovenska a tiež z Čiech.
Chcem sa touto cestou poďakovať
hlavne Ing. Edmundovi Hatiarovi
a celému Klubu trubačov SR, že
vybrali pre súťaž našu obec Lutilu.
Ďalej sa chcem poďakovať Ing.
Dušanovi Hronskému predsedovi Poľovníckeho združenia UPS
Lutila ako i ostatným členom a
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ich rodinným príslušníkom, ktorí
sa podieľali na organizácii tohto
podujatia a tiež na zabezpečení
občerstvenia pre súťažiacich. Veľká vďaka patrí nášmu pánovi farárovi vdp. Michalovi Slašťanovi
za Svätohubertskú omšu, ktorá
vo všetkých prítomných zanechala
neopísateľný dojem.
Poďakovanie patrí Romanovi
Gašparíkovi za zhotovenie cien
pre súťažiacich, ktorá určite každému držiteľovi pripomenie našu
obec. Všetci prítomní hodnotili
toto dielo veľmi kladne.
Ďakujem aj ostatným pracovníkom a pomocníkom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o
to, aby táto akcia dopadla k spokojnosti všetkých.“
Spracovala E.H.
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Jarmok 2014
Tohto roku lutilský jarmok
oslavoval už 10. výročie.

chová hudba Lutilka, spevácky
zbor Magnificat tanečná skupina
dievčat Angeles a deti Základnej
školy s materskou školou v Lutile
pod vedením svojich učiteliek.
Počasie nám prialo. Všetko sa
pojedlo - guláš bravčový, guláš
z diviny, štrúdle, kysnuté záviny, kapustníky, osie hniezda,
moravské koláče, pizové koláče
a ďalšie dobroty, pivo sa vypilo,
pálenka tiež. Každý sa príjemne
bavil, bola dobrá nálada.

Konal sa 21. júna v sobotu od
jedenástej hodiny. Keďže to bol
jubilejný jarmok bol k tomu prispôsobený aj program s viacerými hosťami. Náš jarmok poctili
hostia ako cimbálová muzika
Zvolenskí vrchári, Tibor Čík harmonikár, FS Hron zo Žiaru nad
Hronom a vzácny hosť z Kysúc
heligonkárka a speváčka Vlas- Tohto ročný jarmok prišiel potička Mudríková. V programe zdraviť náš čestný občan profevystúpili aj domáce súbory - dy- sor MUDr. Michal Valent.

Vážený pán Starosta!
Veľmi si vážim a úprimne Vám ďakujem za pozvanie na X. jubilejný
Lutilský jarmok. Bolo to dôstojné
spoločenské, umelecké, občianske

podujatie. Cítil som sa veľmi dobre.
No málo priateľov mojej mladosti
som stretol. Iste viacerí ešte žijú, ale
do spoločnosti už nechodia. Účastníci jarmoku boli už členovia mladej
a mladšej generácie. Atmosféra bola

Ako každý rok aj teraz si svoj
dvor otvorili členovia Poľovníckeho združenia UPS Lutila
a poľovnícke špeciality pripravili Peter Knopp, Peter Čierny, Pavol Raffay a Jozef Kromka. Záujemcovia si mohli tu vyskúšať aj
svoju mušku na divokú sviňu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby náš Lutilský jarmok
mal takú vinikajúcu úroveň
a bol tak dobre pripravený.
Tešíme sa na všetkých o rok.
Eva Hromádková

príjemná, národ sa iste cítil výborne.
Ešte aj nebesá nič nepokazili. Opakovane Vám a Vašim spolupracovníkom ďakujem za vytvorenie a udržovanie pohody a spokojnosti. Zo srdca
Vám blahoželám, prajem ešte mnoho
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vydarených stretnutí a posedení s občanmi. Srdečne Vás pozdravujem aj
Vašich spolupracovníkov.
V plnej úcte Váš

Prof. MUDr. Michal Valent,
DrSc., Professor Emeritus LF UK
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Vzácne relikvie natrvalo v našom kostole
V našom farskom kostole Sv.
Ladislava kráľa boli toto leto
umiestnené relikvie 14 svätých.
Na podstavci sochy Panny Marie Lutilskej, z konca 15. storočia, Lutilskej Patrónky nás

i generácií našich predkov ktorá je na ľavej strane presbytéria boli umiestnené relikvie Sv.
Jozefa ženícha Panny Márie,
Sv. Terézie z Avily, Sv. Ignáca
z Loyoly, Sv. Bernarda, Sv. Theo-

phila, Sv. Ceasareja, Sv. Barbory,
Sv. Cecílie, Sv. Margerity, ako aj
dvoch ďalších svätých. Na podstavci sochy Božieho Srdca Ježišovho, ktorá sa nachádza na
pravej strane presbytéria boli

umiestnené relikvie Sv. Františka Saleského, Sv. Jany Františky
de Chantal a apoštolky Božieho
Srdca Jeźišovho - Sv. Margaréty
Márie Alacoque. Relikviáre boli
donáciou farníka z Lutily.
Bc. Stanislav Macák

Lutilskí farníci
putovali k našej patrónke do
Šaštína.
Sedembolestnej Panne Márii
sme zverili pod ochranu našu
milú obec. Pripojili sa k nám
tiež veriaci zo Slaskej a Kosorína. M. Malá

Desať rokov pastierom našich duší.
Poslednú júnovú nedeľu
na slávnosť apoštolov Petra
a Pavla sme si v našej farnosti pripomenuli milú udalosť
a to 10. výročie príchodu nášho
duchovného otca Ing. Mgr Michala Slašťana do našej farnosti. Deti z farského spoločenstva si pre p. farára pripravili
velikánske srdce plné prianí

a veršov vďaky spolu s podpismi tých, ktorí ho asi najviac
nosia v srdci. Veď detské sväté
omše, ale i „stretká“ na fare,
sú toho dôkazom, že deti sa
na stretnutia s pánom farárom
vždy veľmi tešia. Ďaľší obetný
dar od rodičov detí, torta v tvare kríža ovinutého ružencom,
bola vyjadrením obety a mod-

litby, ktorá sprevádza život
nášho duchovného otca. Vďaka
nás farníkov mu patrí za všetky spoločné chvíle prežívané
či už počas svätých omší, pobožností, adorácií, spoločných
farských pútí, za duchovnú
starostlivosť o chorých a starých farníkov, za zveľaďovanie
našich duchovných chrámov
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i toho farského, z kameňa.
Nech ho aj naďalej sprevádza
Božie požehnanie vo všetkých
jeho dielach. Vo svojich modlitbách mu vyprosujeme potrebné zdravie a milosti, ako aj
neustálu ochranu Panny Márie, našej Nebeskej Matky.
(M.P.)
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Jubilantka MUDr. Viera Krnčoková
Počas letných mesiacov si naša
spoluobčianka MUDr. Viera
Krnčoková pripomína pekné životné jubileum. Patrí medzi prvých vysokoškolákov našej obce.
Spomedzi žien bola naozaj prvá.
Pri tejto príležitosti som s našou
milou zubnou lekárkou urobila
krátky rozhovor.
Vierka, kto ťa nasmeroval na štúdium medicíny?
Bol to môj otec, ktorému záležalo na tom, aby sme mali vzdelanie. Na vysokej škole študoval
aj môj brat Marian, tak rodičia
mali čo robiť, aby to utiahli.
Motivovali nás tiež stredoškolskí učitelia na SVŠ-ke, teraz je
to gymnázium. Na profesorov
Slimáka, Veselú, Babinskúm,
Stanka, Recka a Dodekovcov si
veľmi rada spomínam. Mávame
priateľské pomaturitné stretáv-

ky, lebo nás viažu príjemné spo- Hronom a teraz je to moja rodná obec Lutila. Tu s pomocou
mienky na strednú školu.
môjho manžela, ktorý vykonáUrčite si bola ambiciózna a cieľa- va všetku administratívnu časť
vedomá.
môjho povolania, ešte stále sa
Áno. Okrem toho som bola veľ- starám o dobré a pekné zuby
mi zodpovedná. Moja matka sa mojich pacientov.
veľmi bála, či náročné štúdium
medicíny zvládnem.
Mala si aj problematických pacientov?
Kde si medicínu študovala?
Nazvala by som to skôr, že boli
Bola to Univerzita Jána Amosa mierne potúžení proti strachu.
Komenského, Lekárska fakulta Stomatologický zákrok každý
pacient inak znáša a ak sa veľmi
v Bratislave.
báli, tak si pomohli alkoholom.
Spomínaš si na svoju prax?
Praxovali sme už v priebehu vy- Na záver poprosím zopár dobsokoškolského štúdia a vzorom rých rád od zubnej lekárky.
nám boli naši vyučujúci, ktorí Dôležitá je na prvom mieste hyboli zároveň zubnými lekármi. giena ústnej dutiny, pravidelná
návšteva zubného lekára už od
útleho veku dieťaťa a pestrá straPo promócii si začínala...
Mojím prvým pôsobiskom bola va. Pred pár rokmi sa chodilo na
Kremnica, potom Žiar nad preventívne zubné prehliadky

Jubilanti v mesiacoch júl - september 2014
50-roční:
■ Igor Láska
■ Božena Hricová
■ Ľudmila Nárožná
■ Jozef Jurkemik, Ing.
■ Miroslav Červenka
60-ročný:
■ Peter Sedliak
65-roční:
■ Vladimír Haraburda
■ František Urgela
■ Viera Valentová

■ Eva Lichnerová
■ Peter Šoltés
■ Mária Lenhartová

75-ročná:
■ Mária Hricová
Nad 85 rokov:
■ Katarína Bahnová - 86 r.
■ Marta Finková - 86 r.
■ Michal Paál - 87 r.
■ Anna Verešová - 89 r.
■ Mária Gašparíková - 95 r.

70- roční:
■ Viera Krnčoková, MUDr.

Jubilantom srdečne
blahoželáme!

Narodila sa

Opustila nás

■ Viktória Villacis, 2.8.2014

■ Cecília Dicserová, 22.7.2014

Nech v zdraví a láske
rastie!

Vyjadrujeme úprimnú
sústrasť pozostalým.
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povinne zo školy, chrup detí bol
pravidelne kontrolovaný. Teraz
si to musia ustrážiť rodičia, dieťa treba motivovať, aby sa nebálo stomatologického ošetrenia
a potom budú aj zuby zdravé
a pekné.
Za celú redakciu Lutilského prameňa Ti chcem, milá Vierka,
k Tvojmu jubileu popriať veľa
zdravia, veľa úspechov v práci a
radosť v kruhu rodiny a priateľov.
Mgr. Mária Malá
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Rádio EXPRESS v Lutile
Od začiatku júna t.r. nebolo nič
iné počuť v rádiu Express len, že
v Lutile 8. júna bude futbalový
zápas Lutila verzus Slaská, pri

ktorom budú aj redaktori z Expressu. Bola to veľká zábava. OŠK
zabezpečil počas tohto zápasu aj
sprievodné akcie. Na úvod zatan-

covali na ihrisku lutilské roztlieskavačky, pod novým altánkom
hrala dychová hudba Lutilka,
bolo pripravené občerstvenie –
guláš, pivo, nealko nápoje. Redaktori Expressa pripravili pre
deti kopanie na bránu, kde boli

oni brankári, no a tí šťastnejší
boli vyžrebovaní aj v tombole.
Bola to veľmi pekná akcia, ktorá
priniesla všetkým prítomným radosť z futbalu, aj keď musíme si
priznať, že naši futbalisti podľahli
futbalistom zo Slaskej.

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska
Dňa 3. - 7. júna 2014 sa kona- to najvýznamnejšie cyklistické výkony priamo do miest a obcí
li Medzinárodné cyklistické preteky na Slovensku. Tieto pre- v celej krajine. Pelotón prechápreteky Okolo Slovenska. Sú teky prinášajú špičkové športové dzal našou obcou 5. a 6. júna.

CVIČÍME PRE ZDRAVIE, KONDÍCIU, VITALITU
Každý utorok a štvrtok v čase od 18.30 do 19.30 hod. v sále kultúrneho domu Lutila, prebiehajú hodiny cvičenia pri hudbe, pod vedením kvalifikovanej trénerky Kataríny Kmeťovej.
Cvičebné hodiny sú vhodné pre všetky vekové kategórie žien, tak ako pre začiatočníčky, tak i pre pokročilé.
Tréningy zahŕňajú rôzne formy cvičenia, ako je BODY FORM – posilňovanie, tvarovanie postavy, všetkých
svalových skupín, nie len s vlastnou váhou tela, ale aj s náčiním: DYNA-BAND (elastické pásy rôznych odporov ) FIT LOPTA, jednoručné ČINKY a OVERBALLY.
Ďalšími formami cvičenia sú: KALANETIKA, PILATES, STREČING, AEROBIK.
Všetky cvičebné hodiny sú kontrolované a vedené v optimálnom rozsahu pulzovej frekvencie, ktorý zvyšuje účinok aeróbneho cvičenia na organizmus (posilnenie srdcovo-cievneho systému a zlepšenia kapacity pľúc) a na
redukciu telesnej hmotnosti.
CIEĽOM NÁŠHO CVIČENIA JE :
 zvýšenie kondície, pružnosti, ohybnosti
 zlepšenie - upravenie chybného držania tela
 tonizácia – posilnenie svalstva
 spevnenie – formovanie problémových sval.
partií u žien, ako sú boky, stehná, brušné a sedacie svalstvo
 udržanie a zväčšenie kĺbového rozsahu

 predchádzanie – liečba osteoporózy
 odstránenie bolesti chrbta, kĺbov,
skrátených svalov
 odstránenie stresu – pri pohybovej
aktivite sa z organizmu vyplavuje
endorfín – tzv. hormón šťastia

Ak máte, milé dámy a slečny, chuť urobiť niečo pre svoje zdravie a psychickú pohodu, budeme radi,
ak sa k nám pridáte. Srdečne Vás pozýva a teší sa na Vás spolu so svojimi cvičenkami
trénerka Katka
Mobil: 0944 284 154

MOTTO: „Nič neničí ľudské telo viac, ako nečinnosť“
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