ROČNÍK I.

ČÍSLO 1

APRÍL 2019

Nové
rubriky

NOVÝ
DIZAJN

Výhra
v sume
100,-- €

Vianočný jarmok
s. 3

Stavanie sôch...
s. 3

Bilancovali sme...
s. 7

Futbalový turnaj
s. 14

1. ročník

Hlásnik Lúčok

2019

Vážení a milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tieto sviatočné dni veľkonočného obdobia.
V prvom rade Vám chcem v krátkosti predstaviť projekt „Lúčanský hlásnik“, ktorý
práve držíte v rukách. Je výsledkom spolupráce našej obce a Občianskeho
združenia VHS umenie. Periodikum bude vychádzať v nepravidelných intervaloch,
ako informačný obežník pre Vás, občanov obce. Jeho obsah bude prinášať
informácie o našej obci, diania v nej, usmerňovania vo veciach správy obce, jej
plánov, a v neposlednom rade i informácie ohľadne života občanov s ich
starosťami, problémami i radosťami. Nakoľko sa stupňuje tlak na obce ako samosprávu zo strany štátu, ktorý
v značnej miere usmerňuje svojimi nariadeniami a zákonmi ich chod, považujeme informovanosť za veľmi
dôležitý nástroj ako sa vyvarovať nepriaznivým rečiam, ktoré následne pokračujú ako klebety, ohováranie,
a čo je najhoršie i osočovanie. Už pápež František povedal: „Ak sa zbavíme ohovárania, priblížime sa k
pokoju, kľudu a súdržnosti.“ V dnešnom svete technológií je internet plný hoaxov (vymyslená informácia,
zakladajúca sa na klamstve, nepravde či podvode) a tieto majú tendenciu šíriť sa ústnym podaním v širokej
miere ako skutočnosť i k človeku neznalému technológií. A tu je priestor na vydávanie spomínaného hlásnika,
ako obhajcu – informátora, pre vyjasnenie niektorých dezinformácií. No toto nebude jeho priorita, za prioritu
sme určili informovanosť, pobavenie, je to prostriedok na upevnenie súdržnosti a spolupatričnosti v našej
obci. Nazval by som túto činnosť ako ďalšiu milú službu nám, občanom. Samozrejme, že v prípade potreby,
budeme pokračovať v koncoročnom občasníku, kde by sa nachádzal celoročný súhrn správ.
Drahí moji spoluobčania, v nadchádzajúcom čase Vám prajem radosť a pohodu pri prežívaní týchto
sviatočných dní. Stretnutie s priateľmi a rodinou nech Vám vyčarí úsmev na Vašich tvárach. Usmiata tvár je
liekom a pohladením duše každého človeka, ktorého stretnete a v neposlednom rade prináša radosť i Vám
samým. Nech je oslava Veľkej noci pre každého prínosom v kladnom zmysle. Všetci sme dostali do vienka
dar urobiť niekoho šťastným, využime ho aspoň počas týchto sviatkov. Isto sa nám to vráti. Veď nie nadarmo
sa hovorí: „Čo zaseješ, to budeš žať.“ Takže „(...) a najväčšia z nich je láska“. Celé toto obdobie sa nesie
v znamení tohto najkrajšieho a najúžasnejšieho citu. Je našou povinnosťou používať ho. Nedovoľme, aby sa
z nás stal človek, ktorý pôjde v šľapajach sluhu, ktorý svoj poklad zakopal a nepriniesol mu žiadny zisk. Láska
rozdávaním rastie.
Pekné a príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám všetkým želám, a ženám i dievčatám (trochu
humorne) veľa kúpačov pod stromčekom. 
Branislav Hrbček
starosta obce

Nech všemohúci Boh odplatí hojným požehnaním
modlitbovú obetu náš dobrotivý Boh prijal, a aby
všetkým tým, ktorí obetovali svoj voľný
sme ako farnosť, rodiny i jednotlivci
čas, nepohodlie, ale hlavne lásku
pocítili plody tejto obety. Zo srdca
v duchovnej pôstnej aktivite „Pôstna
Vám všetkým úprimne ďakujem.
modlitbová reťaz 2019“ v našej farnosti
Spolu s Mons. Vincentom Dorníkom
Lúčky, ktorá prebiehala nepretržitou
Vám všetkým prajeme a vyprosujeme
modlitbou od popolcovej stredy
požehnané veľkonočné sviatky!
Pôstna modlitbová reťaz
(6. marca 2019) do vigílie Vzkriesenia
20
(20. apríla 2019). Modlím sa, aby túto
Vdp. Peter Petrek
Mons. Vincent Dorník
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Už po ôsmy krát sa v sobotu 8. decembra
snažíme do prípravy zapájať čo najviac
v našej obci konali Vianočné trhy. Ich
zložiek fungujúcich v obci. Tak tomu bolo
dejiskom bol už tradične areál okolia
i na tohtoročných trhoch. Všetci sme si
travertínového vodopádu. Každým
mohli pochutiť na výbornej kapustnici,
rokom majú o túto akciu čoraz väčší
túto nám pripravili naši pingpongisti.
záujem rôzni predajcovia zo všetkých
Rodičia a ZRPŠ prípravou koláčikov
kútov Slovenska. Z roka na rok sú stánky
osladili život, varením vínka rozpálili líca.
obsadzované i našimi rodákmi, ktorí tu
Pri návšteve stánku našich dôchodcov sa
majú možnosť prezentovať svoju
každý oblizoval, keď opáčil ich hriate a
Stretnutie s Olafom
zručnosť a ponúknuť návštevníkom
hasiči každoročne robili náladu svojim
svoje umelecké výrobky. Je tu vidieť plejádu umelcov,
neprekonateľným punčom. Záštitu, popri obci, na celej
od tých najmladších až po tých skôr narodených. V
akcií mala Miroslava Garajová, ktorá túto tradíciu pred
sychravom počasí sa ľudia, ktorí sa tu pristavili, mohli
ôsmimi rokmi zahájila. Samozrejme, že ani jeden z
zohriať kvalitným punčom. Nechýbalo však ani typické
predajcov sa nedal
hriate na škvarkách, no i na mandarínkach, varené vínko
zahanbiť. Ako som
bolo samozrejmosťou. Krásne vystúpenia detí z našej
spomínal, nádherné
ZŠ a MŠ sú dôkazom zručnosti a veľkého talentu našich
výrobky našich detí
najmenších spoluobčanov. Pekným spestrením bol
nenechali ani jednu
príchod sv. Mikuláša s čertom. I tu sa mali možnosť
peňaženku zatvorenú.
predviesť deťúrence so svojim umeleckým prejavom, za
čo ich čakala sladká odmena. Hlavným bodom
Branislav Hrbček
starosta obce
programu bolo rozsvietenie stromčeka. Každý rok sa
Prišiel aj sv. Mikuláš...

To bolo zase radosti a smiechu pod vodopádom. Po
a vytrvalosť. Akcia sa opäť vydarila. Naše snehové
niekoľkoročnej prestávke sa vďaka bohatej
sochy obdivovali návštevníci našej obce nielen zo
snehovej nádielke podarilo zopakovať obľúbenú
Slovenska, ale aj z Mexika a Argentíny.
akciu Stavanie sôch pod Lúčanským vodopádom.
Poďakovanie patrí kultúrnej komisii, obci Lúčky,
Kultúrna komisia obce Lúčky navarila
hasičom, všetkým umelcom pri tvorení
teplý čajík, ktorý ponúkala staviteľom
krásnych umeleckých diel i všetkým
sôch, ale aj návštevníkom našej obce.
návštevníkov. Galériu bolo možné
Členovia dobrovoľného hasičského
obdivovať do roztopenia. Človek
zboru prispeli svojim čerpadlom a
nevníma iba to, čo naňho pôsobí v daný
hadicami a pomohli polievať sneh.
okamih, alebo predstavuje si to, čo naňho
Snehové kopy boli príliš zamrznuté a
pôsobilo predtým (predstava pamäti), ale
bez poliatia vodou by sa nedali tvarovať.
má i schopnosť vytvárať nové obrazy.
Účastníkom sa podarilo postaviť
Podpora fantázie, je podpora budúcnosti
neuveriteľných 11 sôch. Areál pri
a niečoho nového a o to nám šlo.
Naši najmenší umelci
vodopáde až do jari skrášľovali sochy
Nedovoľme mysli prestať snívať. Zo
dráčika, kociek s panáčikom, hrocha,
snov sú činy a diela.
dvoch korytnačiek, Spongeboba so slimákom,
Ing. Katarína Pechová
ľadového medveďa, Baymaxa, ježka, transformera
predsedníčka
Kultúrno-športovej komisie
a krokodíla. Zo snehu sa podaril postaviť aj
stupeň víťazov a obnoviť prevaleného snehuliaka.
Každý účastník dostal malú odmenu za usilovnosť
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V predvianočnom čase som strávil veľmi príjemné

možno stačí pozdrav, úsmev... Množstvo potravín

dve hodiny s niektorými žiakmi ZŠ. Rozvoz

rozdelených našimi deťmi, svedčí o vašej štedrosti,

potravín našou obcou zanechal vo mne hlboké

milí moji Lúčania. Dnes, pri konzumnom spôsobe

dojmy, kde som si uvedomil, že tento svet, s touto

života mnohých z nás, je i podelenie sa s

dobou, na ktorú sa stále vyhovárame, má ešte

prebytkom, schodíkom do neba pre každého darcu.

šancu. Adventný čas je výnimočný tým, že každý

Darovať

človek, v ktorom pulzuje čo i len trochu ľudskosti,

obdarovanému, znamená to predovšetkým radosť

snaží sa darovať niečo nielen svojim blízkym, ale i

pre darcu.

každému človeku. Ak to nie sú materiálne veci,

neznamená

len

urobiť

radosť

Branislav Hrbček, starosta obce

Uvítanie Nového roka 2019

Zišli sme sa skupina dvadsiatich našich členov, aby

šou, ktorá zaplavila celú lúčanskú oblohu. Pritom

sme spoločne oslávili a ukončili rok 2018 a potom

sme si spoločne zaspievali slovenskú štátnu

o polnoci spoločne si pripili šampanským a privítali

hymnu. Pokračovali sme v našom hodovaní v

Nový rok 2019. Spoločne s Robom Kazíkom (z

príjemnej atmosfére, tanci a speve. Verím, že sme

CD-čka) sme zaspievali pieseň „Daj Boh šťastia

sa všetci cítili dobre, nikomu sa nechcelo ísť

tejto zemi...“, navzájom sme si popriali úspešný

domov, a tak sme zotrvali do skorých ranných

celý rok 2019, aby sme ho prežili v zdraví, pohode

hodín.

pri našich spoločných aktivitách, ktoré budú

Igor Hazucha, predseda ZO JDS Lúčky

zhrnuté do Plánu činnosti na rok 2019 a presunuli

Foto: Ondrej Hajas

sme sa pred klubovňu, aby sme si užili svetelnú
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Už od jesene minulého roka sa naše členky schádzajú
v klubovni našej organizácie dva krát do týždňa
(utorky a štvrtky), aby si vyplnili dlhé zimné
odpoludnia a večery. Ich záujmová činnosť je
zameraná na vytváranie krásnych úžitkových
predmetov podľa svojho záujmu. V predvianočnom
čase to boli adventné vence a s príchodom Nového
roka 2019 sa pustili do zdobenia fliaš a dóz
zaujímavými motívmi. Neodmysliteľnou súčasťou
bolo aj pletenie košíkov rôznych tvarov a veľkostí.
Veľká noc klope na dvere...

2019

Papierové pletenie

Výsledky svojej šikovnosti a zručnosti chcú
prezentovať na pripravovanej výročnej členskej
schôdzi formou výstavy. O ich činorodosti svedčia aj
samotné fotografie. Veď posúďte sami!
Igor Hazucha, predseda ZO JDS Lúčky
Foto: Igor Hazucha

výhľadom na panorámu Vysokých Tatier, urobili
Dňa 20. marca 2019 sme mali naplánovaný výlet do
niekoľko fotiek na pamiatku do našej kroniky a
Vysokých Tatier, konkrétne návštevu „Tatranského
spoločne absolvovali zostup späť na stanicu.
dómu“ na Hrebienku. O výlet bol veľký záujem, ktorý
Samozrejme, nezabudli sme na obed a
opadol po zistení informácie, že pozemná
Výstup na Hrebienok
tradičnú držkovú polievku (niektorí
lanovka zo Starého Smokovca na
zjedli aj celé obedové menu). Po
Hrebienok
z
technických
príčin
skonzumovaní posledných zásob sme
nefunguje. Napriek týmto nepriaznivým
sa električku vrátili do Popradu.
okolnostiam skupina "skalných turistov"
Zároveň
sme
s
uspokojením
sa rozhodla absolvovať trasu pozemnej
konštatovali, že výlet sa nám vydaril aj
lanovky "po svojich", a tak sme sa vybrali
vďaka krásnemu, slnečnému počasiu.
vlakom cez Štrbu a zubačkou na Štrbské
Prirodzene, že sme boli aj patrične hrdí
Pleso, odkiaľ sme pokračovali tatranskou električkou vo
na
naše
turistické
výkony, veď veková skladba
vyhliadkovej jazde popod krásne, zasnežené Tatry do
účastníkov bola od 20 do 80 rokov a všetci sme bez
Starého Smokovca a odtiaľ už po "vlastných" k nášmu
akýchkoľvek problémov zvládli pešo cestu tam aj späť.
cieľu na Hrebienok. Cestou sa vytvorili skupinky, ktoré
Ďakujem všetkým zúčastnením za vytvorenie super
si určili vlastné tempo a všetci sme sa nakoniec stretli
partie a teším sa na ďalšie spoločné akcie naplánované
pri hoteli Hrebienok, kde sme si urobili prestávku na
v tomto roku.
občerstvenie. Posilnení sme postupne navštívili obidva
stany s krásnymi ľadovými sochami. Obzvlášť nás
zaujala ľadová replika baziliky s mohutnými stĺporadím
Igor Hazucha, predseda ZO JDS Lúčky
a výzdobou. Plní dojmov sme sa ešte chvíľu kochali
Foto: Ondrej Hajas
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Detský karneval
Na známosť sa dáva, že v materskej škole sa

mohli prezrieť a vyskúšať. Zároveň nám ukázal

udiala nevídaná sláva. Posledný týždeň v mesiaci

originálnu tvorbu a vysokú zručnosť v oblasti

február sa niesol v znamení fašiangových zvykov a

ručných tkáčskych techník na tkáčskom stave.

tradícií. Ukončením tohto obdobia bol detský

Hudobné čaro sme spoznali na návšteve u rodiny

karneval. Všetky naše deti sa premenili na

Fulovej. Hudobné nástroje, ktoré roztancovali

princezné, policajtov, anjelov, lienky, dokonca

nôžky našich deti, zneli vďaka Lukášovi. Lukáš nás

i zajačik tam poskakoval. Masky boli krásne,

očaril tradičným lúčanským krojom, ktorý hrdo

vkusné a zábavné. Do tanca nám hrala hudba.

nosí. Na záver sme si pochutnali na tradičných

Poďakovanie patrí rodičom, ktorí sa postarali

šiškách.

o pohostene detí a Rade rodičov za sladké odmeny
a hračky.

Detský karneval

Fašiangový čas
Už deti v predškolskom veku by mali poznať
nielen zvyky a tradície svojej rodiny, okolia a
krajiny, v ktorej žijú, ale aj ľudové remeslá, ktoré
sú typické pre ich lokalitu a región. V rámci
týždenných tém: Fašiangový čas a Remeselníci

Remeselníci

sme boli na návšteve u rodiny p. Salvu a p. Fulu.

Kniha – priateľ škôlkarov

Spomínané rodiny nám priblížili regionálne zvyky
a tradície našej obce.
Neodmysliteľnou

Mesiac marec už tradične spájame s príchodom
súčasťou

fašiangov

v

jari, ale i mesiacom knihy. Je časom, kedy si

Lúčkach bolo „chodenie s cundrou“. Cundru

častejšie pripomíname kúzlo a silu napísaného

vlastnoručne vyrobil p. M. Salva, a preto sme si ju

slova. V materskej škole sme pripravili pre deti
-6-

Hlásnik Lúčok

1. ročník

2019

rôzne aktivity. Počúvali a dramatizovali sme

z testovania Komparo (kde sa overujú vedomosti

rozprávky,

žiakov z vybraných predmetov) a Testovania

deti

sa

oboznámili

s

rôznymi

literárnymi žánrami. Vyrábali sme spoločne detské

piatakov:

leporelá maľovaním, kreslením a lepením na rôzne
témy: spoznávali sme písmenká, ilustrovali známe

Komparo

rozprávky, prezerali knihy, počúvali rozprávky ako

9. ročník je medzi 25 % najlepšími školami

aj vlastné príbehy, prednášali básne a riekanky, či

Slovenska z MAT

hádali hádanky. Navštívili sme obecnú knižnicu.

8. ročník je medzi 25 % najlepšími školami

Deti vedieme k tomu, že knihy sú zdrojom zábavy,

Slovenska z MAT, SJL, FYZ a DEJ

poučenia

a

vzdelania.

V

rámci

rozvoja

predčitateľskej gramotnosti prehlbujeme lásku ku

Testovanie 5

knihám a k čítanému slovu v spolupráci s rodičmi,

MAT – priemer SR 59,30 % a priemer našej

ktorí nám počas celého školského roka môžu prísť

školy bol 61,70 % = rozdiel 2,40 %

prečítať svoju obľúbenú rozprávku.

SJL – priemer SR 58,40 % a priemer našej školy

Mgr. Jana Vieriková

bol 63,60 % = rozdiel 5,20 %

zástupkyňa MŠ Lúčky
Úspechy

sme

dosiahli

aj

v

predmetových

olympiádach v okresných kolách a na recitačnej
a výtvarnej súťaži:
Šaliansky Maťko
3. miesto – Andrea Drusková
3. miesto – Miška Hrbčeková
Kniha – priateľ škôlkarov

Geografická olympiáda
1. miesto – Adam Holička
Dejepisná olympiáda
3. miesto – Emma Mesiarová
Chemická olympiáda:

Prvý polrok utiekol ako voda a my sme opäť

1. miesto – Veronika Ťapková (postupuje na

bilancovali výsledky našich žiakov. S potešením

krajské kolo)

môžeme konštatovať, že všetci žiaci prospeli. Zo

2. miesto – Renáta Hrbčeková (postupuje na

116 žiakov našej školy 58 dokonca prospelo

krajské kolo)

s vyznamenaním. Najlepší prospech ako trieda

3. miesto – Júlia Hanková (postupuje na

mali druháčikovia a na opačnom konci rebríčka

krajské kolo)

boli ôsmaci. Pochváliť sa môžeme aj výsledkami
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„Čo Slováci dali svetu“

Hviezdoslavov Kubín
1. miesto v druhej kategórii v poézii – Miška
Hrbčeková (postupuje na krajské kolo)
2. miesto v tretej kategórii v próze – Oliver
Bučo
Vesmír očami detí
Simona Vrzgulová – jej výtvarná práca postupuje

Zapojili sme sa do projektu SADOVO,

na celoslovenské kolo

v ktorom sme sa dostali medzi 11 škôl z celého
Slovenska a získali sme niekoľko stromčekov

Druhý februárový týždeň žiaci siedmeho a

pôvodných druhov jabloní a hrušiek, ako aj

deviateho ročníka absolvovali anglický týždeň

zaujímavé školenia pre našich žiakov a pedagógov.

s lektorkou Ciarou z Írska.

Taktiež sa snažíme o získanie prostriedkov z Úradu
vlády SR na obnovu telocvične.
Na začiatku roka 2019, ešte v čase zimných
prázdnin sme začali s rekonštrukciou tesnenia na
oknách. Snažíme sa tak o zníženie nákladov na
vykurovanie spolu s namontovaním termostatov
v priestoroch školy. Priebežne obnovujeme aj

Anglický týždeň

vybavenie školy. V tomto roku dostali ďalšie tri

Siedmaci sa týždeň pred jarnými prázdninami

triedy novú tabuľu a najmodernejší interaktívny

zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Malinom Brde.

dataprojektor. S prácami pokračujeme postupne,
svojpomocne, aby sme ušetrili náklady za drahú
montáž a nastavenie. Taktiež boli vymenené
posledné kusy starých lavíc a stoličiek za nové
a posledné dve triedy so starým osvetlením dostanú
osvetlenie modernejšie a taktiež energeticky
úspornejšie.
Marec sa niesol v znamení knihy – mladší žiaci
navštívili obecnú knižnicu, kde si vypočuli
zaujímavú prednášku nielen o knihách, ôsmaci

Lyžiarsky výcvik

absolvovali exkurziu do Univerzitnej knižnice
Takmer celá škola bola v Ružomberku na

Katolíckej univerzity v Ružomberku. V marci sme

anglickom divadelnom predstavení „Smelý zajko

celý týždeň riešili záhadu strateného kvetu JUKY,

v Afrike“ a vyučovanie nám taktiež ozvláštnil

pomáhali sme odhaliť páchateľa hrozného zločinu,

výchovný koncert „Čo Slováci dali svetu“.

ktorý sa na škole stal. Každé ráno žiakov na
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učiteľskom stole čakala jedna úloha, ktorú museli

žiakov to bola nová skúsenosť a výborný spôsob,

počas dňa vyriešiť a získať indíciu. Lúštili tajné

ako sa naučiť dôležité pojmy finančnej gramotnosti.

znaky, Morseovu abecedu, hľadali odkazy ukryté
na rôznych miestach v škole... Nadšenie žiakov
bolo nákazlivé a úlohy pátračov sa dokonale
zhostili. Najšikovnejší boli siedmaci, ktorí ako
prví odhalili páchateľa.

Európsky kvíz o peniazoch

V posledný školský marcový deň sme ešte stihli
pripraviť environmentálny deň. Tvorivé aktivity
boli realizované v spolupráci s pracovníkmi
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva,
ktorí na našej škole strávili celý deň. Naši žiaci sa
zúčastnili prezentácie na tému Jarné návraty
domov. Deti sa snažili rozlíšiť spev rôznych

Záhada strateného kvetu Juky

spevavcov, poznávali preparované druhy vtákov i
vytvárali vlastné vtáčiky. Kreatívni deviataci žiakom

Štvrtáci sa v marci zúčastnili preventívneho
kde im

prvého stupňa predviedli divadielko „O víle

pracovníci štátnej polície v Ružomberku nielen

Homolke“, v ktorom nám priblížili, prečo by sme

poukazovali priestory polície a celu predbežného

nemali znečisťovať vodu. Touto cestou im chceme

zadržania, ale hlavne ich vystríhali pred neduhmi,

vyjadriť veľkú pochvalu. Pre žiakov prvého stupňa

ako sú alkohol, drogy a cigarety. Vyskúšali si aj

boli pripravené aj tvorivé aktivity o vode. Aj žiaci

okuliare, ktoré simulujú stav opitosti, zahrali si

druhého stupňa riešili v rámci projektu fenomény

Človeče, nehnevaj sa, a keď sa nesprávne rozhodli,

sveta – tému VODA. A aby neostalo len pri teórii,

nasledoval trest. Dúfame, že aj na základe tejto

vyzbierali naše deti odpadky v širšom okolí školy.

programu „Moja správna voľba“,

prednášky sa v živote rozhodnú správne.

PaedDr. Tomáš Brček

Pri príležitosti Európskeho týždňa financií sa

riaditeľ ZŠ s MŠ Lúčky

dňa 28. marca 2019 konalo Národné kolo
EURÓPSKEHO KVÍZU O PENIAZOCH, ktoré
organizuje

Slovenská

banková

asociácia

v

spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Kvíz
prebiehal v čase od 11:00 hod. do 11:40 hod. naživo
a online na www.youtube.com. Aj naši žiaci z 8.A a
9.A sa ho zúčastnili a súťažili ako jeden tím. Finále
sa zúčastnilo vyše 150 základných škôl a jeden z
Environmentálny deň

našich tímov skončil na výbornom 31. mieste. Pre
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„Ples

je

slávnostnej

spoločenská

je

spoločenským tancom za zvuku tanečnej hudby.

Miroslava Draganová, Kinekus, Coop Jednota

Táto udalosť okrem iného umožňuje vzájomné

Lúčky, Darčeková predajňa p. Rázusová, MUDr.

stretávanie ľudí, ktorí by sa inak pravdepodobne

Ľubomíra Mosná, OZ Slnkotvor, Pohostinstvo

nikdy nestretli.“ Takto znie definícia plesu na

Fajka, Marko Pecho, Mgr. Katarína Milanová,

Wikipédie.

spojená

na plese a všetkým, ktorí darovali príspevok do
tomboly, menovite Kovex, Tvrdošanka, ZRPŠ,

stránke

ktorá

zvyčajne
so

internetovej

povahy,

udalosť

2019

Definícia

Aziz, Carta Ružomberok, Športpark – bowling,

Obecného plesu v Lúčkach dňa 23. februára 2019

tenis

Lúčky,

Mäso-údeniny Vladimír Graňák,

bola konkrétnejšia. Výborná zábava, skvelá hudba,

Potraviny Bejka, Kvety

ešte lepšie jedlo a úžasní hostia. Ples otvorila nová

Pohostinstvo

predsedníčka Kultúrno-športovej komisie pani

Kováčová,

Ing. Katarína Pechová. Potom sa hosťom prihovoril

hasičský zbor Lúčky, Miroslav Martinka, Miroslav

pán starosta Branislav Hrbček a prvý tanec večera

Almáši, Koliba U pastiera, Gril and Bar Lúčky,

zatancovali tanečníci z tanečného štúdia Maestro.

Urbariát Lúčky, Kúpele Lúčky, Branislav a Renáta

Do tanca hosťom celý večer hrala lúčanská skupina

Hrbčekovci, PhDr. Marta Haličková, MHA, PhDr.,

Orion. Všetci hostia sa bavili od prvých tónov

EdD., Dr. František Žák, PhD., CSc., MBA,

tradičného úvodného valčíka až do skorých

Timotej Žák a rodina Žáková, Obec Lúčky.

Katarína

Medvecká,

Bažant, Kaderníctvo Marcela
Hatex

Ján

Hanula,

Dobrovoľný

ranných hodín. Do programu prijali pozvanie

Verím, že po vydarenom 4. ročníku sa opäť

žiačky ZŠ v Partizánskej Ľupči a už spomínané

stretneme aj na budúci rok. Už teraz sa na Vás

tanečné štúdio Maestro. Zábava vygradovala

tešíme!

polnočnou tombolou.
Ing. Katarína Pechová
predsedníčka Kultúrno-športovej komisie

Šarm a krása Lúčaniek

Veľká vďaka patrí všetkým členom Kultúrnošportovej komisie v Lúčkach, ktorí sa podieľali
na príprave plesu,

dievčatám Mgr. Veronike
Tancovalo sa až do rána bieleho...

Hrbčekovej a Petre Moravčíkovej za obsluhu
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Informácia o obecných kalendároch na rok 2019
Milí spoluobčania! Ešte stále je tu možnosť prísť si zobrať pre svoju rodinu obecný kalendár zdarma. Pre
tých, ktorí si ho ešte nevyzdvihli, je dostupný v Informačnom centre obce Lúčky počas otváracích hodín
(denne, dopoludnia od 9:00 – 11:00 hod. a popoludní od 14:00 – 16:00 hod.). Zároveň si môžete pozrieť naše
novootvorené Informačné centrum. Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Oznam o kompostéroch v priestoroch cintorína
Oznamujeme našim občanom, že v priestoroch cintorína sú umiestnené kompostéry (jasne označené
nápisom), ktoré sú určené LEN na zber bioodpadu (biologicky rozložiteľný odpad zahŕňa trávu, lístie, kvety,
drobné konáre, burinu, piliny, triesky, novinový papier). Prosíme, aby sa do nich nehádzali iné veci – napríklad
plasty, kovy a podobne. Tento bioodpad sa následne odvezie a bude z neho neskôr kvalitný kompost, ktorý sa
v obci využije na jej skrášlenie (kvetináče, záhony...). Vráťme prírode, čo jej patrí, trieďme odpad, aby nám
potom tieto rastlinné zvyšky zbytočne nesmrdeli na našej skládke odpadu.

Stretnutie rodákov obce Lúčky dňa 27. júla 2019
Milí spoluobčania! Dňa 27. júla 2019 organizuje naša obec podujatie pod názvom: „Stretnutie rodákov obce
Lúčky“. Našim zámerom je posilniť a obnoviť rodinné putá, priateľské zväzky a spojenia s tými, ktorí sa tu
narodili, prežili detstvo, mladosť,... a potom ich život zavial inam, do iných končín. Veríme, že mnohí z nich
našu obec a svoju rodinu, či priateľov naďalej navštevujú, no sú aj takí, ktorí sa už možno nemajú ku komu
vrátiť. Pre všetkých, ktorí sú vo svojom srdci stále hrdí Lúčania, pripravujeme toto stretnutie, aby sme sa spolu
zišli, zaspomínali, porozprávali... Preto prosíme všetkých, ktorí máte príbuzných, priateľov, známych
Lúčanov po celom Slovensku alebo aj v zahraničí a radi by ste ich na tejto slávnosti videli, aby ste nám
priniesli ich adresy do Informačného centra do konca apríla 2019. Ďakujeme za spoluprácu! 

Nehnuteľnosti v obci Lúčky
Milí spoluobčania! Chceme osloviť tých, ktorí majú na predaj v našej obci nehnuteľnosť, že ak majú záujem,
môžu svoj inzerát/ponuku priniesť na Obecný úrad alebo do Informačného centra obce Lúčky. Radi Vám
pomôžeme pri propagácii predaja Vašej nehnuteľnosti.
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---------------------------------------------------tu odstrihnúť-------------------------------------------

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Fotografia

Meno a priezvisko:

.............................................................

Adresa (trvalý pobyt):

.............................................................
.............................................................

Kontakt (telefón, e-mail):

.............................................................

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím
so spracovaním osobných údajov na účely zasielania noviniek, uverejňovania fotiek v našich obecných
novinách, ako aj pre vytvorenie zľavovej karty, ktorú pripravujeme v spolupráci s KÚPEĽMI LÚČKY, a. s.
V Lúčkach

dňa ...............................

.................................................
podpis

---------------------------------------------------tu odstrihnúť-------------------------------------------

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Milí spoluobčania! Na základe nového zákona GDPR o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Vás chceme
požiadať o spoluprácu. Vyplňte prosím priložený formulár – súhlas so spracovaním osobných údajov
a prineste nám ho do Informačného centra obce Lúčky. Fotku Vám spravíme aj my. Tento súhlas je potrebný
pre účely zasielania noviniek, uverejňovania fotiek v našich obecných novinách, ako aj pre vytvorenie
zľavovej karty, ktorú pripravujeme v spolupráci s KÚPEĽMI LÚČKY, a. s.
Kvízová otázka
V ktorom roku bol náš Lúčanský vodopád vyhlásený za Národnú prírodnú
pamiatku (NPP) a koľko vodopádov na Slovensku sa môže pýšiť týmto

POZOR!!!
SÚŤAŽ!!!

označením?
Svoje odpovede nám môžete priniesť osobne do Informačného centra obce Lúčky,
poslať na email: infocentrumlucky@gmail.com alebo SMS na číslo: 0910 123 407.
Prípadne vhodiť do schránky na Obecnom úrade. Zo všetkých, ktorí pošlú svoje
odpovede (zo všetkých vydaní Hlásnika Lúčok v tomto roku) bude na konci roka
2019 vyžrebovaný výherca, ktorý získa darčekovú poukážku v hodnote 100 EUR.
-12-
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Multifunkčné ihrisko otvorené verejnosti
Od 1. apríla 2019 je multifunkčné ihrisko otvorené pre verejnosť v čase:
V pracovné dni od 16:00 hod do 22:00 hod. a počas víkendu od 08:00 hod do 22:00 hod. Upozorňujeme
návštevníkov, že multifunkčné ihrisko je strážené kamerovým systémom. Každý návštevník vstupuje do
priestorov ihriska na vlastné riziko a počas návštevy v areáli preberá zodpovednosť za stav ihriska a jeho
odovzdanie po odchode v stave, v akom ho prebral.
Oznam pre bývalých členov Detského folklórneho súboru Lúčanček
Žiadame bývalých členov DFS Lúčanček, ktorí majú doma kroje, aby tieto vrátili Ing. Kataríne Pechovej.
Kontakt: 0907 338 519. Ďakujeme!

Oznam Obecného úradu
Oznamujeme občanom, že od utorka 23. apríla 2019 je možnosť prevziať si v kancelárii Obecného úradu
výmery daní na rok 2019: pozemky, stavby, psy a výmery za komunálny odpad. Tieto je možné zaplatiť
bezhotovostným prevodom alebo do pokladne obce v čase úradných hodín. Kto ešte nemá zaplatené stočné,
ktorého odpis bol v januári 2019, môže si prevziať v kancelárii Obecného úradu výmer (faktúru). Za stočné je
možné zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti do pokladne obce v čase úradných hodín.

Ekohliadka
Logo Ekohliadky

V ZŠ Lúčky sme zaviedli Ekohliadku,
ktorej úlohou bolo informovať
spolužiakov o rôznych ekologických
problémoch a kontrolovať ako sa im
darí v separovaní a pod. Rozprávali
sme sa o tom aj s pánom starostom
Branislavom Hrbčekom a prišli sme

s nápadom zaviesť niečo podobné aj
v našej obci. Na začiatok sme
rozmýšľali o písaní krátkych článkov
do nášho miestneho časopisu Hlásnik
Lúčok a s odstupom času uvidíme
ako sa to uchytí, a tým pádom aj ako
budeme ďalej pokračovať.
Paula Krakovská
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Dňa 22. decembra 2018 sa v našej obci konal už

Záverečným vyhodnotením, ocenením tímov,

v poradí dvanásty ročník turnaja v halovom futbale.

odovzdaním putovného pohára, ktorý si po tretí

Ako každý rok, akcia sa niesla v znamení

krát po sebe prevzalo mužstvo SPARTANOV, sa

zbližovania

futbalu,

akcia neskončila. Posedenie, diskusia, večera sú

a samozrejme prvou pripomienkou pri zahájení

každoročnou neodmysliteľnou súčasťou ukončenia

bolo, aby sa niesol v priateľskom duchu a riadil sa

akcie. V závere hodnotenia spomeniem, že turnaj

pravidlami fair play. Podmienkou turnaja bolo, aby

sa obišiel bez zranení a emócie nás neobrali o

v každom tíme bol aspoň jeden zástupca

kultúru a dôstojnosť a všetci sme zostali priateľmi.

a

propagácie

halového

obyvateľov Lúčok. Tento rok sa do turnaja
prihlásili celkom štyri tímy. I keď to bolo o jeden
tím menej, ako to bolo v priemere po minulé roky,
celkový počet účastníkov sa nejako rapídne
nezmenil. Spolu k vynikajúcej atmosfére prispelo
celkom asi 44 zúčastnených. Prišla desiata hodina
a prvý zápas. Doba trvania jedného zápasu bola
2 x 15 minút. Hrali sme systémom každý s každým.
Počas obedňajšej prestávky sme si pochutili na

Finálové tímy

výbornej kapustnici, ktorú nám každoročne
pripravuje Rastislav Mišík, so svojimi pomocníkmi

Nakoniec by som sa rád poďakoval všetkým,

p. Branislavom Hlbočanom, Romanom Klačkom,

ktorí podali pomocnú ruku a prispeli ku kvalite

Štefanom Buzákom. Po dobrom obede sa odohral

turnaja. Mojim kamarátom – Marekovi Mrvovi,

posledný zápas skupiny a nasledoval finálový duel.

Braňovi Bobčekovi, Vladovi Ťapkovi, Patrikovi

Všetky výsledky, ako i umiestnenie, sú vo

Hrbčekovi, Petrovi Senkovi, Martinovi Hrbčekovi,

fotoprílohe albumu. Milým prekvapením bolo

Mirovi Hrbčekovi, Michalovi Pechovi a iným,

prihlásenie tímu juniorov, našich dorastencov.

Majke

Odohrali veľmi kvalitné a vyrovnané zápasy.

Obecnému úradu, sponzorom, Jankovi a Janke

Fliegovej

–

správkyni

telocvične,

Marankovcom.
Tešíme sa na trinásty ročník!
Branislav Hrbček
starosta obce

Tím juniorov
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dokopy a dúfam, že budú pokračovať vo výkonoch

viac ako sto členov, ktorých tvoria hráči, členovia

a dochádzke z konca jesene.

realizačných tímov, výbor a priaznivci klubu. Len

Družstvo starších žiakov nám robí veľkú radosť,

v mládežníckych družstvách je evidovaných viac

veď v štvrtej lige U15 MF sú na prvom mieste, keď

ako sedemdesiat hráčov, čo nás veľmi teší. Pri

z ôsmich zápasov nestratili ani bod a vedú tabuľku

organizovaní hlavne žiackych zápasov nám veľmi

so skóre 51:2, a to navyše vyhrali prvý jarný zápas

pomáhajú rodičia žiakov, za čo im chcem veľmi

s Dúbravou 23:0.

pekne poďakovať. Do jednotlivých tímov by sme

Mladší žiaci sa v Kormanovom pohári v súťaži

potrebovali ešte pár ochotných ľudí, ktorí by vedeli

1. triedy U13 držia na siedmom mieste. Veľmi nás

napísať zápis o stretnutí elektronicky, čiže formou

teší ich nadšenie a účasť na zápasoch a tréningoch,

online. Minulý rok sa nám podarilo získať dotáciu

na ktoré ich chodí niekedy aj dvadsaťpäť. V

od Slovenského futbalového zväzu, za ktorú sme

poslednom zápase vyhrali s Hrboltovou 5:1.

kompletne prerobili šatne, spoločenskú miestnosť,
vymenili podlahy, kúpili nové brány a striedačky.
Touto cestou chcem poďakovať aj vedeniu obce
za dotácie, z ktorých klub žije po celý rok a našim
priaznivcom, ktorí sa na zápasy či doma, alebo
vonku schádzajú v hojnom počte. Veď futbal sa
oplatí robiť a dotovať najmä kvôli mládeži, pretože
je lepšie, keď je naša mládež na ihrisku ako

Mužstvo mladších žiakov

v rôznych pohostinstvách alebo za počítačom.
Budeme sa tešiť na zápasy všetkých mužstiev v
jarnej časti súťaže a veríme v postup mužstva
dospelých do vyššej ligy.
Mužstvo dospelých je po jesennej časti sezóny
na 1. mieste ôsmej ligy bez jedinej prehry. Prvý

Športu zdar a futbalu zvlášť!

zápas jarnej časti sa nám podarilo vyhrať
s Liptovskými Revúcami 3:0. Všetci dúfame, že
budeme

pokračovať

v

nastavenom

Miroslav Hrbček

trende

a konečne sa budeme tešiť z postupu do siedmej
ligy.
Družstvo dorastu zimovalo na 4. mieste piatej
ligy U19 v malom futbale. Na začiatku sezóny sa
mužstvo ťažko rozbiehalo, potom sa však dalo
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2019

Špeciálna cena Fair-play: Lukáš Fula – za krásne

nádhernému počasiu sa v lúčanskej telocvični zišlo

gesto v zápase s bratom Matúšom Fulom

47 nadšencov stolného tenisu, kde sa konal štvrtý

Touto cestou veľmi pekne ďakujeme za bohatú

ročník Stolnotenisového turnaja o Benčák-Gejza

účasť na turnaji a veríme, že sa stretneme aj na

pohár.

piatom ročníku Benčák-Gejza pohár 2020. Ak by

V poradí už štvrtý ročník turnaja začal ako

ste mali chuť zahrať si aj na profesionálnej úrovni,

každý rok registráciou účastníkov. Aj napriek

neváhajte kontaktovať predsedu STK Lúčky Marka

bohatému programu nás prišiel pozrieť aj náš

Pecha.

duchovný otec vdp. Peter Petrek, ktorý sa s nami
pomodlil za Jána Kosturíka-Benčáka a Gejza
Pechu. A potom sa už ozývalo telocvičňou to
známe ping-pong. Doobeda sa hrali vyraďovacie
zápasy. Po dobrom „Segedíne“, ktorý nám navaril
p. Mikluš Murín (touto cestou za mäsko ďakujeme

Stolnotenisový turnaj Benčák-Gejza pohár

PZ Lúčky), už išlo do tuhého. V jednotlivých

Za pomoc pri organizácii turnaja ďakujeme:

kategóriách to nakoniec dopadlo nasledovne.

Obci Lúčky
V kategórii deti a mládež:

Kultúrno-športovej komisii

3. miesto: Matúš Fula

Branislavovi Hrbčekovi

2. miesto: Martin Zachar ml.

Márii Fliegovej

1. miesto: Jožko Karas ml.

Za sponzorské dary ďakujeme:

V kategórii ženy:

PhDr., EdD., Dr. František Žák, PhD., CSc., MBA

3. miesto: Janka Milanová

Robert Průcha, Ludrová

2. miesto: Katka Buzáková ml.

LKL – Partners s. r. o., Ružomberok

1. miesto: Martina Holičková

SWAN, a. s., Bratislava
Ing. Katarína Kucbelová

V kategórii muži (neregistrovaní):

Ing. Eva Mišíková

3. miesto: Pavel Mrázik

Pohostinstvo Bažant – Beáta Holičková

2. miesto: Peter Mišík

VHS Umenie

1. miesto: Radúz Salva

Poľovnícke združenie Lúčky
Obec Lúčky

V kategórii muži (registrovaní):

Ing. Katarína Pechová

3. miesto: Dalibor Závacký

STK Lúčky

2. miesto: Peter Pecho

Foto: Ferdinand Debnárik

1. miesto: Martin Pecho
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Počas prechádzok v areáli Lúčanských kúpeľov si iste mnohí z Vás všimli viaceré
zmeny. V roku 2018 narástla kapacita ubytovacích zariadení o nový Kúpeľný hotel
KUBO, pôvodná Balneoterapia prešla komplexnou rekonštrukciou vrátane
rozšírenia a stalo sa z nej Balneocentrum. Na tieto ako aj iné novinky za uplynulý
rok v KÚPEĽOCH LÚČKY sme sa opýtali riaditeľa spoločnosti, Ing. Mgr. Martina
Beňucha.
V KÚPEĽOCH LÚČKY sme
najmä v minulom roku pozorovali čulý stavebný
ruch. Čo všetko sa stihlo vybudovať
a zmodernizovať v tomto čase?

Ostatné služby majú zabezpečené v kúpeľnom
hoteli CHOČ. Myslím si, že pre klientov prispel
nový hotel aj k zvýšeniu komfortu, nakoľko
disponuje veľmi tichým, príjemným a pokojným
prostredím, ktoré je pre kúpele veľmi dôležité.

Začiatkom minulého roka sme finišovali so
stavbou nového kúpeľného hotela KUBO, ktorý
sme slávnostne otvorili 27. apríla 2018. Už v tomto
období prebiehala rekonštrukcia pôvodnej
Balneoterapie a tú sa nám podarilo ukončiť
koncom októbra. Tiež sme zahájili komplexnú
rekonštrukciu elektrických sietí v areáli kúpeľov.
Okrem týchto aktivít sme v kúpeľnom parku
pokračovali v úprave priestoru po pôvodnom
minigolfe, revitalizovali sme územie Šiare a taktiež
sme v kúpeľnom areáli osadili nové umelecké dielo
– „Lavičku vďaky a prianí“.

Pôvodná Balneoterapia tiež zmenila svoju tvár aj
názov. Čo všetko sa touto investíciu zmenilo?
Samozrejme aj touto investíciou vzrástla kapacita
poskytovaných procedúr, ale v tomto prípade je
dôležitejší nárast kvality služieb. Všetky priestory
prešli komplexnou rekonštrukciou, úplne sme
zmodernizovali
aj
materiálno-technologické
vybavenie. Služby Balneocentra sa rozšírili o nové
šatne pre mužov a ženy, a teda aj externí klienti,
ktorí dochádzajú na procedúry, majú možnosť
komfortne sa prezliecť, prípadne si odložiť veci
a absolvovať procedúry v rámci budovy bez
potreby nosiť všetko so sebou. Rovnako sa tešíme,
že sa nám podarilo v rámci prístavby otvoriť v tejto
budove prevádzku kaviarne Vital Cafe, ktorá
poskytuje možnosť posedenia medzi jednotlivými
procedúrami v pokojnom prostredí a spríjemňuje
tak našim hosťom čas strávený v kúpeľoch.

Kúpeľný hotel KUBO

Tak teda poďme postupne. Čo všetko pre kúpele
priniesol nový hotel KUBO?
Kúpeľný hotel KUBO v prvom rade výrazne
prispel k zvýšeniu lôžkovej kapacity kúpeľov,
ktorá aktuálne dosahuje 519 lôžok. Hotel KUBO
prispel 122 lôžkami. V tomto hoteli sa nachádza aj
kuchyňa s jedálňou, kde sa aktuálne poskytujú
klientom ubytovaným v tomto hoteli raňajky.

Kaviareň Vital Cafe
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Mnohé ďalšie investície boli skôr technického
zamerania, ale spomenuli ste aj umelecké dielo.
Prezradíte nám o ňom viac?

2019

doliehajú zo všetkých strán nestratili informácie
o našich snahách a
reálnych výsledkoch
modernizácie a rozvoja KÚPEĽOV LÚČKY. Aj to
je jeden z dôležitých faktorov, na základe ktorého
sa klienti rozhodujú pri výbere kúpeľného
zariadenie pre svoju liečbu a oddych.

V rámci otvorenia letnej kúpeľnej sezóny na
Liptove sme slávnostne odhalili umelecké dielo
„Lavička vďaky a prianí“. Autorom myšlienky
a projektantom je Ing. arch. Zoltán Balko z Nitry
a dielo vytvoril umelecký sochár Pavol Dubina.
Táto lavička vznikla pôvodne s názvom „Syna či
dcéru?“ na námet rovnomennej divadelnej hry
Divadla Andreja Bagara v Nitre. Lavička v tvare
anjelských krídel symbolizuje éterickú bytosť –
anjela a teda má byť symbolom prianí. V Lúčkach
asi nemusíme vysvetľovať, prečo tie priania
vychádzali z myšlienok na syna či dcéru. Rozhodli
sme sa však lavičku pomenovať všeobecnejšie
a najmä tak, aby vyjadrovala nielen prosby, ale aj
vďaku, a to v podmienkach kúpeľov, najmä za
zdravie. Čo si však naši návštevníci pri oddychu na
lavičke budú želať, bude asi naozaj len medzi nimi
a nebom.

KÚPELE LÚČKY, a. s.
Foto: Marek Hajkovský

Veľká noc alebo veľkonočné sviatky, príp.
Pascha (novogr. πάσχα – pascha, z hebr.  – פסחpesach)
je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na
marec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov
oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša
Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich
interpretácia úzko súvisia s významným židovským
sviatkom Pesach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe.
V prostredí gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa
pre tento sviatok používa takmer výlučne názov
Pascha.
Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj
Veľká noc sa preniesla aj mimo Cirkev. Už od jej
vzniku je to čas osláv a veselia. Na Veľkonočný
pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie
a šibačka (korbáč) . Od rána muži a chlapci chodia po
domácnostiach svojich známych a polievajú alebo šibú
ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového
prútia. Korbáč je spletený z ôsmich, dvanástich alebo až
dvadsiatich štyroch prútov a je zvyčajne od pol do
dvoch metrov dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou a
farebnými stužkami. Podľa tradície muži pri hodovaní
prednesú koledy. Či sa najprv šibe alebo polieva a
potom spievajú či recitujú koledy záleží na situácii. Aj
keď šibanie môže byť bolestivé a polievanie
nepríjemné, nie je ich cieľom spôsobiť krivdu. Treba
spomenúť, že zvyčajne sa v minulosti používala iba
jedna metóda. Na strednom a západnom Slovensku
väčšinou korbáčovanie a na východe polievanie.
Korbáč je symbolom záujmu mužov o ženy.
Nenavštívené dievčatá sa môžu dokonca cítiť urazené.
Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mužovi farebné
vajíčko ako symbol jej vďaky a odpustenia. Už
odpradávna vajíčka predstavujú symbol plodnosti,
života a vzkriesenia. Najstaršia objavená kraslica je vraj
stará až 2 300 rokov! Tradícia sa ťahá až do starovekého
Egypta, kde ľudia vajíčkami oslavovali obdobie
rovnodennosti.

Pri odhalení „Lavičky vďaky a prianí“ ste
predstavovali aj nové logo kúpeľov, ktoré ste
umiestnili na budove kúpeľného hotela CHOČ.
Prečo prišla zmena aj v logu?
Osobne si nemyslím alebo to ani tak
neprezentujem, že logo sa zmenilo. Našou snahou
bolo aj cez logo spoločnosti komunikovať
rozsiahlu modernizáciu kúpeľov, ktorá tu prebieha
už viac rokov. Pri jeho výbere bolo pre nás dôležité,
aby vychádzalo práve z pôvodného loga – teda ako
odkaz na dôležitú históriu kúpeľov, ale zároveň
symbolizovalo, že kráčame s dobou, rozvíjame
a modernizujeme sa.
Aké sú ďalšie plány kúpeľov?
Musím priznať, že investície nám so sebou priniesli
aj značný tlak na rozvoj kvality služieb a zároveň
aj potrebu väčších obchodných aktivít, keďže aj
kapacita kúpeľov medziročne významne narástla.
Sústredíme sa teda najmä na kvalitu a propagáciu
kúpeľov. Je podľa mňa veľmi potrebné, aby sa
v dnešnej dobe mnohých informácií, ktoré na nás

Zdroj: Internet
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Naša dedinská folklórna skupina Lúčan začala tento kalendárny rok
2019 vianočným vystúpením v KÚPEĽOCH LÚČKY, a. s. pre
hostí z Ruska.
Začiatkom februára 2019 zorganizovala ďalší úspešný ročník
folklórneho plesu. Pre hostí si folklórna skupina Lúčan pripravila
zaujímavý program. Dievčatá sa predstavili s tancom práčok a spolu s
chlapcami si zatancovali v rusínskom tanci. Samozrejme, v programe
nechýbali ani naše skôr narodené členky, ktoré si pre hostí pripravili
farebný tanec s dáždnikmi. Aj tento rok sa hostia folklórneho plesu
zabávali spolu s hudobnou skupinou Orion a Pálenicou až do skorého rána.
V mesiacoch február a marec sa členovia folklórnej skupiny Lúčan okrem pravidelných celovečerných
vystúpení v KÚPEĽOCH LÚČKY, a. s. predstavili aj v obci Lokca na Orave pri príležitosti posledného
fašiangu a v našej obci Lúčky v rámci pochovávania basy.
V ďalších mesiacoch má folklórna skupina Lúčan naplánovaných ešte mnoho iných akcií a podujatí, na
ktoré vás všetkých srdečne pozýva!
Mgr. Lucia Pechová

Folklórna skupina Lúčan
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S príchodom pastierov, ktorí osídlili Lúčky
na prelome 15. a 16. storočia, sa v obci
rozšírilo ovčiarstvo. Už v roku 1551 žilo v
Lúčkach osem valaských domácností,
z ktorých každá chovala približne 25 kusov
oviec. Tradovalo sa, že „(...) ovca človeka
vychová, obuje i ošatí...“
Na salaš sa
vyháňalo v druhej polovici apríla v závislosti
od počasia. Asi týždeň pred Dzurom
(Jurajom, 24. apríla) museli byť ovce už na
salaši, aby na ne „nezahrmelo v maštali“,
lebo by vraj slabo dojili.

Prví futbalisti v obci si svoju prvú futbalovú
loptu kúpili tak, že sa na ňu poskladali po
korune. Hodnota vtedajšej futbalovej lopty
bola asi 45 korún.

Dňa 15. januára 1858 postihlo severné
Slovensko zemetrasenie s intenzitou 7,7
stupňa Mercalliho stupnice. Následkom
otrasov pôdy sa termálna voda v lúčanských
kúpeľoch ochladila o niekoľko stupňov. Tento
stav trval asi deväť dní, potom sa teplota
vody vrátila na pôvodnú teplotu.

Popri futbale, lyžovaní a volejbale sa
v Lúčkach rozvíjala aj „kráľovská hra“ - šach.
Krátko po druhej svetovej vojne sa šach
hrával aj v hostincoch.

Chýr o liečivých účinkoch lúčanských
prameňov prekročil v minulosti i hranice
Uhorska. Dňa 3. augusta 1840 navštívil kúpele
saský kráľ Fridrich August II. (1836 – 1854)
a prenocoval v miestnom hostinci.

Okrem ovčiarstva neodmysliteľnou súčasťou
obživy Lúčanov bolo aj pltníctvo. O význame
pltníckeho povolania svedčilo aj to, že pri
narodení chlapca, vložila pôrodná babica do
prvého kúpeľa íver a stružlinku z vesla, aby
bol z chlapca dobrý pltník.

Pltníctvo ako tradičné zamestnanie
v minulosti malo svoje špecifiká.
Z rozprávania Mateja Dúbravca, známeho
pltníka z Lúčok, vieme, že pred prvou
plavbou na jar sa všetci pltníci s rodinami
zhromaždili na plavisku pri zväzkoch pltí.
Kňaz pod zástavou sv. Klimenta – patróna
pltníkov, posvätil pltníkov i plte. Potom si
pltníci a ich rodiny posadali, ženy vybrali
kapustníky, tvarohové pirohy, halušky
a všetci jedli. Následne faktor (zástupca
majiteľa píly) ponalieval hriateho najprv
pltníkom, potom ich ženám. Zvyšky jedál
sa vysypali do Váhu.

Rubriku „Čo Lúčania (ne)vedia...“
pripravil PhDr. Martin Lupčo, PhD.
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