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V priebehu tohto roka sa vedenie obce Lúčky rozhodlo ísť najmä do
vyhotovenia rozvojových štúdií a vytvorenia projektových
dokumentácií k projektom, ktoré sú pre rozvoj obce na najbližšie
obdobie prioritné. Patrí sem rozšírenie spoločenskej sály obecného
úradu, revitalizácia Lúčanského vodopádu a jeho okolia, modernizácia
areálu v Markuške a príprava podmienok pre rozvoj bývania.
Z hľadiska spoločenského sa ako jedno z najdôležitejších podujatí roka
javí plánované stretnutie rodákov obce. Viac nám o aktualitách
zo života v obci povedal starosta Branislav Hrbček.
a rekonštrukciu havarijného stavu čističky
odpadových vôd (predpokladám, že sa tak stane do
dvoch rokov), tak by sme zobrali úver na túto
prioritnú investičnú akciu.

Príprava projektov a široká diskusia
medzi občanmi
Počas roku 2019 sa chceme sústrediť najmä na
zabezpečenie novej komunálnej techniky a
tiež pripravenie štúdií, zámerov a projektovej
dokumentácie pre prioritné projekty, ktoré máme
v úmysle urobiť počas aktuálneho volebného
obdobia, teda v priebehu nasledujúcich štyroch
rokov. Z hľadiska starostu je postup jasný – mal by
rešpektovať záujmy väčšiny obyvateľov a projekty
by mali schváliť poslanci obecného zastupiteľstva.

Revitalizácia Lúčanského vodopádu
Ďalším projektom, ktorý už po krokoch robíme
dlhšie obdobie, je Revitalizácia Lúčanského
vodopádu. Je to tiež finančne náročný projekt
s rozpočtom od 120 do 200 tisíc eur. Závisí od toho,
čo všetko doň budeme chcieť vmestiť.
Sú tu nanesené pekné myšlienky, okrem iného
aj informačný systém obce, tabuľami. Pohrávame
sa s originálnym nápadom, že pred obcou by sme
umiestnili pútač v podobe klasických hrablí, na
ktorom by boli určitou farbou vyznačené turisticky
dôležité objekty. Aj po obci by sme mali na
križovatkách a pri dôležitých objektoch umiestnené
menšie hrable, farebné rozlíšené podobne ako
turistické značky na chodníkoch. Slúžili by ako
navigácia pre nových návštevníkov, ktorí sa tu ešte
tak nevyznajú. Rovnako tak aj pre záchranárov, či
pre dodávateľov tovaru. Myšlienka pútačov
v podobe hrablí je evokovaná od mena obce –
Lúčky – lúka – hrable. Aj na tejto myšlienke
budeme samozrejme pracovať ďalej.

Štúdia rozšírenia spoločenskej sály
Na aprílovom obecnom zastupiteľstve som už
poslancom prezentoval prvú štúdiu. Týka sa
rozšírenia spoločenskej sály na obecnom úrade
a prístavby malej hasičskej zbrojnice. Od
ministerstva vnútra sme získali malé hasičské
vozidlo IVECO. Štúdiu chcem s poslancami
prediskutovať a nechať ju pripomienkovať aj
ľuďom. Na zbrojnicu máme viaceré vizualizácie.
Pri rozšírení sály počítame aj naďalej s rovnou
strechou budovy a rozšírením o 6x16 metrov.
Zatiaľ hovoríme o štúdiách, aby sme do nich
nemuseli investovať väčšie peniaze. Po utrasení
myšlienky a vykryštalizovaní požiadaviek,
pristúpime aj k zhotoveniu projektov a získaniu
stavebného povolenia. Rozšírenie spoločenskej
sály obecného úradu je dnes možné len zo zdrojov
obce, lebo na podobne zamerané projekty
eurofondy v podstate neexistujú. Snáď len na
strešnú časť. Keď splatíme pôžičku, ktorú sme
brali na zaplatenie cesty Láncová – Španie

Rôzne pohľady občanov na vytváranie
stavebných obvodov aj výstavbu
nájomných bytov
Rozvíjame tiež myšlienku výstavby nájomných
bytov. Zatiaľ nehovoríme o ničom konkrétnom, len
s poslancami, architektmi a tiež starostami obcí,
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kde sa už nájomné byty postavili, diskutujeme, čo
by takýto projekt obci priniesol. Treba vytipovať
lokality, osloviť potenciálnych susedov, aby sa pri
územnom konaní nerobili zbytočné prieťahy,
nevytvárali problémy. Na obci je to tak. Hodne
s ľuďmi diskutujem, čo by chceli, ako si
predstavujú ďalší rozvoj a pod. Bavíme sa
nezáväzne o obecných veciach. Musím povedať, že
názory ľudí ani v tejto problematike nie sú
jednotné. Percento za a proti sa v jednotlivých
problémoch a zámeroch pohybuje väčšinou 60 %
ku 40 %. Jednoznačná podpora alebo naopak
zamietanie neexistuje. Väčšina hovorí, robme nové
stavebné obvody, novú IBV, nájomné bytovky
a tých 40 % má zase názor, že je dobre tak ako je,
neťahajme sem stovky nových ľudí bez vzťahu
k obci, po dedine máme staré domy a voľné
„preluky“. Tu nech si záujemcovia o bývanie domy
zrekonštruujú, nech postupne zapadnú do obce, aby
sa nenarobili veľké stavebné a prakticky
separované anonymné stavebné obvody. Na druhej
strane treba pozerať na budúce fungovanie
materskej školy, základnej školy a ďalších
zariadení, ktoré sa nezaobídu bez novej mladej
generácie.

2019

ďalej zdokonaľujeme. Začiatkom apríla nám firma
spojazdnila malú váhu, veľká tu už bola funkčná.
No a so spomínaným malotraktorom budeme
vedieť ešte lepšie zaobchádzať s odpadom.
Separovanie odpadu a znižovanie poplatkov
zatiaľ nejdú ruka v ruke
V oblasti odpadového hospodárstva musím
poznamenať jednu vec, ktorá sa mi nepáči. Štát robí
najnovšie voči obciam také opatrenia, ktoré
v podstate zvyšujú náklady na zber odpadu.
Zvyšuje poplatky za jeho uloženie. V našej obci
vyprodukujeme približne 400 ton komunálneho
odpadu do roka. Sme tlačení do toho, aby sme
množstvo komunálneho odpadu znížili na polovicu
jeho separovaním. Súčasne nám však avizujú, že
poplatok za uloženie odpadu na skládke sa
v priebehu niekoľkých rokov zdvojnásobí. Pre
vysvetlenie. Ak obec separuje viac ako 40 %
odpadu, tak dnes za uskladnenie TKO platí 7 eur za
tonu. Ale do roku 2022 sa tento poplatok zvýši na
13 eur, teda takmer o 100 percent. Teoreticky, ak
v priebehu 4 rokov znížime množstvo TKO
o polovicu, občania budú platiť za odpad presne tak
isto. Je to postavené na hlavu. Podľa mňa by tam
mal byť práve opačný prístup. Stimulovať obce a
ľudí. Ak separuješ, budeš mať menšie poplatky za
uloženie odpadu, a tým pádom starosta môže
argumentovať. Ľudia separujte, nebudete za odpad
platiť viac. Aktuálna situácia, teda strácajúca
ekonomickú logiku platí aj v tzv. obedoch zadarmo
pre deti počas povinnej školskej dochádzky. To je
však na širšiu polemiku.

Komunálna technika nahrádza ubúdajúce
pracovné sily
Nákup techniky v prospech lepšieho života
občanov našej obce sa už začal. Jedným zo
závažných dôvodov je fakt, že nám ubúda
pracovných síl. Znížený počet zamestnancov,
ktorých už je problém aj nájsť, snažíme sa
nahrádzať kumulovaním ich pracovných činností,
ich výkon však musíme aj nahrádzať. Ako schodná
cesta sa ukazuje spomínaná nová technika. Zatiaľ
sa nám osvedčil napríklad zametač. Niekedy sme
zametali cesty aj dva mesiace skoro do polovice
júna, teraz sme už prakticky so základnou očistou
ciest a chodníkov hotoví (polovica apríla).
Samozrejme, ľudia, ktorých máme k dispozícii,
môžu robiť na inej práci.
Okrem osobného automobilu pre potreby
obecného úradu (starý 14-ročný si už naozaj
odslúžil svoje) sme ďalej vo verejnom obstarávaní
vysúťažili malotraktor, na ktorý dokúpime ešte
zametač s kropičom na letnú údržbu a za účelom
zimnej údržby radlicu a posyp. Malotraktor
využijeme najmä v lokalitách, ktoré sú ťažko
prístupné pre väčší traktor. Doteraz sme pracovali
s UNC nakladačom, ale ten treba využívať zase na
iné činnosti. Do verejného obstarávania sme ku
traktoru zahrnuli aj malú vlečku. Máme zriadený
zberný dvor pre separované zložky odpadu, ktorý

Odvodňovacie žľaby, obnova cintorína
a údržba travertínov
Musíme pokračovať aj v realizácii menších
projektov. Robíme ich po menších krokoch, lebo sú
financované hlavne z obecného rozpočtu a
realizované s našimi zamestnancami. Pokračujeme
vo výstavbe odvodňovacích žľabov popri cestách,
pokračujeme vo výstavbe urnového hája
a zábradlia na obecnom cintoríne, skrášľujeme
Lúčanské travertíny.
Pilotné Stretnutie rodákov obce Lúčky
V lete chystáme po prvý raz Stretnutie rodákov
obce Lúčok. Je určené na 27. júla, bude to teda
jednodňová akcia. Keďže v tomto dátume máme
každý párny rok naplánované Dolnoliptovské
folklórne slávnosti pod Chočom, každý nepárny
rok je to v podstate voľný dátum a vyplníme ho
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týmto stretnutím. Chceme dovtedy vydať brožúrku
Lúčanské priezviská, mená a prezývky (zatiaľ
pracovný názov). Túto publikáciu vytvoril Leopold
Moravčík a súhlasil s jej distribúciou a propagáciou
cez obec. Program samotného podujatia sa stále
vyvíja. Keďže je to prvý raz, chceme, aby sme ho
vyplnili našimi občanmi a skupinami, ktoré tu
účinkujú a pracujú. Základom bude, aby sa ľudia
stretli, videli, prešli sa po obci, pospomínali na
staré časy. V areáli Markušky klasicky pripravíme
guláš, posedenie, poobede by začal program
vyplnený od najmenších detí, cez FS Lúčan,
zábavu s hudobným zoskupením Pálenica
a hudobnou skupinou Orion. Samozrejme, nebudú
chýbať súťaže a atrakcie pre deti, kvízy. Uvidíme,
ako to dopadne a budeme zase múdrejší pri
vytváraní a organizovaní pokračovania podujatia
o dva roky.

2019

Lesopark nad futbalovým ihriskom v zime
využili aj lyžiari
Za futbalovým ihriskom v smere do Lúčanskej
doliny vzniká pekné miesto pre relax. Časť
pozemku je Lúčanského urbáru a časť našich
kúpeľov. Momentálne si aj časť urbáru zobrali do
prenájmu kúpele a chcú tu vytvoriť miesto pre
relax a vychádzky. Túto zimu priestor dokonca
hojne využili vyznávači bežeckého lyžovania,
keďže sme mali možnosť užiť si bohatej snehovej
nádielky. Do budúcna by tu mali pribudnúť lavičky
aj malé jazierko, skrátka miesto pre relax. Priestor
medzi horárňou a ihriskom, ktoré je tiež vyčistené,
chcú kúpele zase využiť na výstavbu niekoľkých
zrubových chatiek – domčekov – určených hlavne
pre rodinných príslušníkov kúpeľných hostí,
prípadne turistov.
Text a foto: Stanislav Krakovský

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov v Lúčkach je
meteníkom. Do kroku im hrala huslistka Majka
„chodenie s cundrou“. Tento zvyk si aj naďalej udržiava
Hanková a tiež harmonikár, ktorého si mlaď pozvala z
naša dospievajúca mládež.
Liptovských Sliačov. Ich hlasný spev
V sobotu 2. marca 2019 sa na
bolo počuť po celej dedine. Mládež sa
„posledný fašiang“ zišlo 15
na obed presunula do priestorov
mládencov a dievčat, ktorí sa
bývalej lekárne a večer ich súkromná
prezliekli do masiek cigána,
zábava pokračovala už tradične na
cigánky, mäsiara, kominára,
chate v amfiteátri Markuška.
čerta a kuchára. Zvyšná mlaď sa
Veľké poďakovanie patrí našej
obliekla do krojov. Sprievod
mládeži, že sa podieľa na udržiavaní
dedinou sa začal ako inak pri
tradícií našich predkov. Poďakovanie
vodopáde fotením. Potom sa už
tiež patrí rodičom za prípravu obeda
Lúčanská
bursa
tradične pochod začal spevom.
a napečenie tradičných fašiangových
Počas
chodenia
ponúkali
pochúťok.
okoloidúcich pálenkou, krapňami (šišky), buchtami či
Text: Ing. Katarína Pechová

Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane,
Záver fašiangov si každoročne pripomíname
ktoré
vo voľnom preklade znamená posledný nápoj.
„Pochovávaním basy“. Ani tento rok nebol výnimkou.
Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou
V utorok 5. marca 2019 pred Popolcovou alebo tzv.
nocou. Práve preto mali byť
škaredou stredou sa v sále
posledné
fašiangové
dni,
Obecného úradu organizovalo
nazývané ostatky, dňami bujarej
podujatie folklórnej skupiny
zábavy.
Lúčan
známe
ako
Ďakujeme členom našej
„Pochovávanie basy“. Akt
folklórnej skupiny Lúčan za
pochovania
basy
vždy
zaujímavé
podujatie, ktoré
symbolizoval,
že
hudobné
zavŕšilo tohtoročné fašiangy
nástroje zmĺknu, zábava sa
v našej obci.
končí, nastáva obdobie pôstu a
Text: Ing. Petra Mihoková
ľudia sa majú ponoriť viac do
„Pochovávanie basy“
Foto:
Ferdinand Debnárik
svojho vnútra.
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Stavanie májov (odrezky vrcholcov ihličnatých
venčekom, to bol znak, že dievča v tomto dome je
stromov priviazaných na guľatinových žrdiach
zasnúbené. Tradovalo sa, že máj musí vydržať stáť
ozdobený farebnými stuhami) sa
celý mesiac, nesmie padnúť. Povery
traduje už od 16. storočia. Stavanie
hovoria, že ak spadol máj počas tohto
bolo tradične načasované v čarovnú
mesiaca, dievka v dome sa prespala.
noc z 30. apríla na 1. mája. Dievčatá
Tradície našich predkov pomaly
očakávali pred svojimi príbytkami
miznú a je už veľmi zriedka vidieť
postavený máj, ktorý stavali chlapci
mladých ľudí dodržiavať tieto zvyky.
potajme v spomínanú noc. Máj pred
Sme veľmi radi, že v našej obci
domom bol znakom, že v dome býva
Lúčky sa mladí ľudia stále venujú
dievčina na vydaj. Stávalo sa, že pred
tradíciám
a
stavanie
májov
domom bolo postavených aj viac
uskutočňujú
pred
Lúčanským
takýchto májov, keďže mali viacerí
vodopádom a svojim vrstovníčkam
nápadníci záujem získať si srdce
každý rok. Táto obyčaj je už
dievčiny. Príprava takýchto májov
dlhoročná. Lúčanskí chlapci nás
Stavanie mája pred vodopádom
trvala aj mesiac dopredu, drevo sa
z roka na rok prekvapia krajším,
muselo nechať trochu vysušiť, aby sa
vyšším a vyzdobenejším májom.
máj mládencom lepšie a ľahšie staval.
Touto cestou chceme poďakovať
Niekedy sa stalo, že mládenci si
všetkým mladým ľudom, ktorí si
navzájom ukradli pripravené máje,
vážia zvyklosti našich predkov a
len aby si prekazili postavenie mája
členom folklórneho súboru Lúčan,
u vyvolenej dievčiny.
ktorí tieto tradície prinášajú i do
Ak máj pod vrcholcom bol označený zeleným
kúpeľov Lúčky.
Text: Ing. Katarína Pechová, Branislav Hrbček
Foto: Ferdinand Debnárik

Nedeľa, dňa 5. mája 2019 bola v našej obci
sviatkom lúčanských hasičov. Bol to nasledujúci
deň po dni, kedy si pripomíname meniny patróna
hasičov sv. Floriána. Tento svätec je vzývaný ako
pomocník pred požiarmi a povodňami. Druhá
Veľkonočná nedeľa sa začala svätou omšou za
účasti všetkých hasičov a ich rodín so začiatkom
o 10:00 hodine. Atmosféru umocňovala nádherná
výzdoba Kostola Povýšenia sv. Kríža, ktorú si
hasiči vyzdobili v sobotu podvečer. Hlavnú časť
výzdoby tvorili nástroje a časti odevu potrebné na
zásah, pri práci a činnostiach Dobrovoľného
hasičského zboru obce (ďalej DHZ-O) Lúčky.
Dominantu tvorila socha spomínaného svätca,
ktorú obec zakúpila pre svojich hasičov, ako poctu

k ich náročnej dobrovoľníckej činnosti, ktorú pre
obec i občanov v prípade potreby vykonávajú.

Slávnostná atmosféra počas sv. omše
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Sprievod kostolom, poklona a slávnosť mohla
začať. Touto cestou chcem poďakovať vdp. Petrovi
Petrekovi, ktorý peknými slovami v kázni
vyzdvihol prácu a dôležitosť, ktorú hasiči
preukazujú svojimi aktivitami svojim blízkym
a obci. Po ukončení svätej omše sa všetci presunuli
do sály Obecného úradu (ďalej OcÚ) na slávnostný
obed. Bol to ďalší krok poďakovania nielen
hasičom, ale v neposlednej rade ich celým rodinám,
novým členom, lepšie povedané členkám. Bolo to
určite, milé a príjemné posedenie. Výborný
a chutný obed nám pripravili manželia Zuzana
a Róbert Baďovci, za čo im patrí jedno veľké
ďakujem, chutilo nám. Príhovor s témou:
„Ďakujem všetkým a som rád, že som vašim
členom“, prípitok s pripomenutím motta hasičov:
„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“, krátke
požehnanie a hostina mohla začať. Pri káve sme
prebrali nápady, pospomínali, a o tom, že tých

2019

spomienok bolo neúrekom svedčí aj fakt, že
niektorí z nás sú v zbore už úctyhodných tridsať
rokov.
V závere chcem ešte raz všetkým poďakovať,
hasičkám, hasičom, manželkám, priateľkám, vdp.
Petrovi Petrekovi, kuchárom, dievčatám za
obsluhu, obci Lúčky, za milé slová spoluobčanov a
občanom, ktorí majú v úcte toto poslanie, ako
jedno z krásnych dobrovoľníckych povolaní.
Tešíme sa o rok, už máme v hlavách niekoľko
nových nápadov, ktoré chceme zapracovať do tejto
slávnosti. Takže s prianím, nech oheň a voda sú pri
vás len ako pomocníci a celý rok nech je naša
pomoc pre vás potrebná len pri podujatiach obce,
lúčia sa vaše hasičky i vaši hasiči.
Text a foto: Branislav Hrbček, starosta obce
Vdp. Peter Petrek, farár obce

Svätofloriánska slávnosť

Zaoberať
sa
organizovaním
kultúrnospoločenských podujatí. Kontrolovať dodržiavanie
priebehu plnenia úloh plánu práce a pripravenosti,
vykonávať prevencie protipožiarnych opatrení.
Zaslať na Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej
Organizovať činnosť na pomoc
ochrany
(ďalej
OV
DPO)
Obecnému úradu Lúčky.
Ružomberok všetky prerokované
V diskusii si členovia vypočuli
materiály, zápisnicu a prezenčnú
príhovor,
pripomienky a informácie
listinu z výročnej členskej schôdze.
od
delegáta
OV DPO pána Romana
Zároveň predkladať na OV DPO
Kubalu a poďakovanie za vzájomnú
Ružomberok polročné hlásenia
spolupráca s obcou od pána starostu
o činnosti Dobrovoľného hasičského
Výročná členská schôdza
obce Lúčky Branislava Hrbčeka.
zboru Lúčky. Dbať o dobrý
technický stav požiarnej techniky.
Text a foto: Dobrovoľný hasičský zbor Lúčky
Zabezpečiť úlohy na úseku požiarnej prevencie.
Vyzbierať členské príspevky na rok 2019.
Dňa 19. februára 2019 sa konala výročná členská
schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Lúčky, na
ktorej sa hasiči zaviazali:
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V tomto roku ubehlo už
čo teraz máme – MIER!
74 rokov od ukončenia
Som hrdý na našich
jednej z najstrašnejších
spoluobčanov, že boli
udalostí
ľudstva.
súčasťou týchto udalostí
Ukončenie druhej svetovej
a pričinili sa víťazstvom
vojny bolo koncom tyranie
nad fašizmom svojimi
a víťazstvom ľudskosti.
činmi.
Česť
ich
Česť patrí všetkým, ktorí
pamiatke!
sa o toto víťazstvo
JDS v Lúčkach patrí
akýmkoľvek spôsobom
úprimné ďakujem, že sa
zaslúžili. Nesmieme na
zhostili úlohy účastníkov
nich zabúdať a i napriek
pri každoročnom kladení
ubiehajúcemu času je
vencov
k
našim
Deň víťazstva nad fašizmom
veľmi dôležité to mladým
pamätníkom.
generáciám, zvlášť v dnešných časoch, keď sa
Samozrejme, poďakovanie patrí i ZŠ s MŠ Lúčky
v niektorých kruhoch popiera holokaust a SNP,
za ich krátke prezentácie.
pripomínať, aby sme si dokázali vážiť to nádherné,
Text a foto: Branislav Hrbček, starosta obce

Prevzatie vozidla IVECO
V závere týždňa, v piatok 10. mája 2019 si naša
obec prevzala nové, plno vybavené vozidlo IVECO
pre DHZ-O. Odovzdanie sa uskutočnilo
v Ružomberku na pravé poludnie za účasti pani
ministerky vnútra Slovenskej republiky Denisy
Sakovej. Vozidlo sme žiadali pred dvoma rokmi
spolu s protipovodňovým vozíkom, ktorý sme
dostali do užívania minulý rok na jeseň.
Vozidlo IVECO je nielen ďalším pomocníkom
pri výkone práce hasičov, ale je to aj určitá forma
poďakovania za ich záslužnú činnosť v prospech
občanov i obce Lúčky.

DHZ-O s nový vozidlom

Vozidlá si prevzali okrem našej obce i ďalšie tri
obce – Liptovská Štiavnička, Ľubochňa a Hubová.
Som veľmi rád a vďačný, že v našej obci
funguje organizácia, akou DHZ-O je. Každá
pochvala, ako i odmena je určite plus pre členov
DHZ-O.
Prajem našim hasičom, aby im pridelené
vozidlo slúžilo na prevenciu, ukážky a pre potreby
obce, nielen ako služba z povinnosti vyplývajúcej
legislatívy a zákonnosti, ale aj pre efektívne
fungovanie DHZ-O.
Text a foto: Branislav Hrbček, starosta obce
a hasiči

Ministerka vnútra SR Denisa Saková s DHZ-O
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Už po tretíkrát sme v našej obci uvítali našich
malých občanov, naše milé detičky, narodené v roku
2018. Veľmi sme sa potešili, že sme tento rok mohli
pripraviť uvítanie pre 21 detí a ich rodičov. Samotného
uvítania sa zúčastnilo 15 detí, čo nás veľmi potešilo.
Prítomným sa prihovoril starosta obce, celkový
program bol spestrený básňami a vystúpením žiačok ZŠ
Lúčky. Rodičia sa nám podpísali do pamätnej knihy a
starosta im odovzdal vecné dary. Súčasťou
slávnostného stretnutia bolo aj spoločné fotografovanie.
Po slávnostnej časti bolo pre rodičov prichystané
malé posedenie a pohostenie. Staršie detičky si priestor
sály vychutnali lozením a behaním, niektoré detičky
sladko spinkali. Dúfame, že rodičia si prichystané
občerstvenie vychutnali a na chvíľu zabudli na
rodičovské starosti všedných dní. Prajeme všetkým
rodinám s narodenými ratolesťami veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti na tak krásnej, ale aj náročnej ceste
rodičovstva.
Text: Mgr. Ľubica Homolová,
Branislav Hrbček, starosta obce
Foto: Ferdinand Debnárik

Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne,
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom,
mnohé dlhé roky.

Uvítanie detí do života 2018

I v našej obci Lúčky sa dňa 12. mája 2019
zaplnila sála obecného úradu tým najvzácnejším,
čo život na tejto planéte môže stvoriť, a to mamami
a starými mamami. Sám Boh stvoril mamu, aby
svet urobil krajším, milším a vložil doň
dokonalosť. Nepoznám vzácnejšie stvorenie, ako je
matka. Je až neskutočne nádherné, čo sa v tejto
osobe môže všetko skrývať. Nenachádzam správne
slová, neviem použiť tie správne myšlienky, ako
doceniť vzácnosť mamy. Vzdajme úctu a
pripomeňme si aspoň pár slovami „oslavu
dokonalosti“ v našej obci.

MAMA
Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.
Mama.
Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
-8-
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Po každom páde znova chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.

Vidím ešte dnes krásny úsmev, ktorý vyčarilo
na tvojej tvári moje prvé slovo: „Mama“. A potom
jedno ráno si mi dala do ruky lízanku, na chrbát
zavesila tašku a kráčali sme spolu do školy. Tešil
som sa dovtedy, kým ma od teba neodtrhli,
Mama.
nechápal som to a chcel som tomu rozumieť.
Tá večná diakonka skromná.
Priniesol som prvú jednotku, mami, ako je to
Vyperie, žehlí, sedí nad šitím.
dávno? Sú to sekundy, hodiny, mesiace a roky
Takejto službe nič sa nevyrovná.
plynúceho času. Toho času, v ktorom som sa učil
žiť. Mami, na čo myslíš? Na to, keď som prišiel
No iný život bol by nebytím.
prvýkrát neskoro domov? Viem, bola to hlúposť,
Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
ale ako ti to vysvetliť? Že som chcel prežiť kúsok
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
ozajstného večera, večera vo dvojici. Nie, nebolo
to nič zlé, len ten večer sa tuším spájal s prvým
Veď by sme často v svete boli sami
bozkom.
bez našich dobrých milujúcich mám!
Mami, ty plačeš? Neplač, teš sa, som tu, som
mladý a som aj
Najkrajším
starý. Mladý na
mesiacom roka je
to, aby som
máj a najkrajším
vedel, čo je život,
dňom je deň
starý na to, aby
s veľkým
„D“,
som sa pohral so
Deň
Matiek.
svojím autíčkom.
Všetci to vieme.
Dnes už viem, čo
Pre každého je
je život. Krásna
jeho mamka tou
lúka plná kvetov,
najdôležitejšou
slnko
osobou na svete.
zohrievajúce
Mamka je ten
svet,
ľudia,
človek, ktorého
ktorých
náruč sme pocítili
každodenne
ako prvú. Bolo to
Deň matiek v Lúčkach
stretávam... Ty, s
jej objatie, jej
krásnym
pohladenie,
čo
úsmevom. Život, to je obrovský strom, pod ktorým
sme pociťovali od prvých dní nášho života. Jej hlas
si môžu oddýchnuť všetci ľudia. Mami, mám ťa
sme počúvali, učili sa prvé slová od nej.
veľmi rád a chcem ti v tento krásny deň povedať
Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu
iba jediné slovo – ďakujem!
lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň
Ďakujem za cestu k životu, po ktorej si ma učila
matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby
kráčať. Ďakujem za pohladenie tvojou rukou.
sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali.
Ďakujem za prebdené noci, v ktorých si spolu so
Zároveň je to dôvod, aby sme svojej mame
mnou prežívala bolesť. Ďakujem... Mami, za
vyjadrili city, aby sme ju objali, pripravili jej
všetko, ďakujem za to čo bolo, i za to, čo príde.
radosť. Čo všetko si musí jedna matka prežiť viete
Vidím prekvapenie v Tvojich očiach a krásny
len vy, ženy.
úsmev, ktorý z nich vyžaruje. Vlastne až teraz si si
Prajem teda všetko dobré všetkým mamičkám.
uvedomila, že už nie som ten malý chlapec s
Mladým mamičkám, aby si užívali radosť so
rozbitými kolenami. Mami pamätáš...? Je to už
svojimi detičkami a taktiež mamkám skoršie
dávno, keď som otvoril oči a pozrel sa na svet, bol
narodeným, aby im ich veľké deti prinášali viac
biely a strašne veľký. Mami, dnes som už dospelý
radostí ako starostí.
a svet je už krásny a farebný.
Pamätáš mami, keď si ma priniesla domov v bielej
perinke? Pamätáš sa na autíčko, s ktorým som sa
tak rád hral? Pamätáš sa na moje prvé topánočky?
A na môj prvý krok?

Text: Mgr. Ľubica Homolová,
Branislav Hrbček, starosta obce
Foto: Ferdinand Debnárik
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Ad multos annos Mons. Vincent Dorník

Náš jubilant
Mons. Vincent Dorník

Za účasti generálneho vikára Mons. Antona Tyrola
a mnohých kňazov i veriacich sme v sobotu 4. mája
2019 ďakovali Bohu za 90 rokov života nášho
rodáka Mons. Vincenta Dorníka. Aj touto cestou
mu prajeme veľa síl a Božích milostí do ďalších
rokov života.

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého sv. prijímania
Do milosrdnej lásky Božského srdca Ježišovho na
príhovor bl. Anny Kolesárovej sme vložili
v nedeľu 2. júna 2019 dvanástich nasledovníkov
Pána Ježiša v Eucharistii. Prvé sv. prijímanie
prijalo päť dievčat a sedem chlapcov.
Text a foto: Vdp. Peter Petrek, farár obce

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje každoročne
súťaž mladých záchranárov civilnej obrany.
V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnil už
jubilejný XXV. ročník. Veľmi nás teší, že našim
dvom súťažným družstvám sa v okresnom kole
podarilo umiestniť na 1. a 2. mieste. Obe súťažné
družstvá postúpili do krajského kola. Žiakom
budeme držať palce, aby sa im podarilo prebojovať
až na majstrovstvá SR.

Víťazi okresného kola

Slávik Slovenska
Som veľmi rád, že aj touto cestou môžem
zagratulovať našej žiačke Sofii Salvovej, ku
ďalšiemu mimoriadnemu úspechu, a to v speváckej
súťaži Slávik Slovenska. Po výhre v školskom a
okresnom kole sa dňa 3. júna 2019 zúčastnila
krajského kola v Žiline, kde sa v mimoriadne silnej
konkurencii umiestnila vo svojej kategórii na
výbornom druhom mieste. Tak ešte raz gratulujem
a teším sa z úspechov, ktoré naši žiaci dosahujú.

Text a foto: PaedDr. Tomáš Brček, riaditeľ školy
a celý učiteľský zbor
Samozrejme, gratulujeme i za obec. Je to príjemné
počúvať, ako krásne reprezentujete školu, ktorá má
v názve našu obec Lúčky. Nech sa Vám podarí
prebojovať i do celoslovenského kola. Možno budú
i nové vzduchovky!

Text a foto: PaedDr. Tomáš Brček, riaditeľ školy
a celý učiteľský zbor

Text: Branislav Hrbček, starosta obce

-10-

Hlásnik Lúčok

1. ročník

Samozrejme, pripájam sa aj ja ku gratulácii, teší ma
každý úspech, ktorý základná škola dosiahne,
a keď sa takýmto pekným spôsobom prezentujú ich
žiaci, prezentujú tým i našu obec. Ešte raz
gratulujeme a ďakujeme.

2019

Skús pokus 3
V celoslovenskej súťaži Skús pokus 3, pod
záštitou firmy Slovnaft, sa naše dve veľmi šikovné
dievčatá Paula Krakovská a Júlia Hanková,
umiestnili so svojím videom, v ktorom skúmali
hustotu látok, na 1.
mieste v kategórii
fyzika. Porota veľmi
kladne
hodnotila
samotný pokus, ale aj
technické spracovanie
videa. Gratulujeme!

Text: Branislav Hrbček, starosta obce
„Na bicykli bezpečne“
Som veľmi rád, že môžem našim žiakom (M.
Vrzgula, L. Čunderlík, N. Bobčeková a S. Baďová)
zablahoželať k 1. miestu v súťaži v poskytovaní
prvej pomoci, ktorá sa konala v rámci krajského
kola súťaže „Na bicykli bezpečne“. Ďakujeme!

Text a foto: PaedDr.
Tomáš Brček,
riaditeľ školy a celý
učiteľský zbor

Text a foto: PaedDr. Tomáš Brček, riaditeľ školy
a celý učiteľský zbor

Víťazky súťaže

V mene obce Lúčky i vo svojom mene chcem
poďakovať pedagógom, ktorí dievčatá svedomite
pripravili v tomto predmete, kde takto krásne
reprezentovali ZŠ s MŠ Lúčky. Samozrejme,
pochvala a gratulácia patrí i samotným aktérkam
videa, víťazkám súťaže, ich hodnotenie znamená, že
sú najlepšie na Slovensku. Len tak ďalej dievčatá.

Bezpečnosť je veľmi dôležitá. No rýchla pomoc,
v prípade úrazu, je o to dôležitejšia pri záchrane
zdravia a ľudského života. Ak niekto tvaruje
a zoceľuje umenie pomáhať človeku pri poskytnutí
prvej pomoci, patrí mu moje ĎAKUJEM! Takže len
tak ďalej p. učiteľka, p. učiteľ. Tvorte z našich
ratolestí potrebné bytosti. Sme Vám vďační a na
deťúrence veľmi hrdí.

Text: Branislav Hrbček, starosta obce

Text: Branislav Hrbček, starosta obce
Zo zákulisia súťaže

„Slávik Slovenska“
„Na bicykli bezpečne“
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NÁZOV SÚŤAŽE

ÚROVEŇ SÚŤAŽE

UMIESTNENIE

MENO A PRIEZVISKO
ŽIAKA/ŽIAKOV

Skús pokus 3

celoslovenské kolo

1. miesto

P. Krakovská, J. Hanková

Chemická olympiáda

krajské kolo

2. miesto

R. Hrbčeková

Chemická olympiáda

krajské kolo

3. miesto

V. Ťapková

Chemická olympiáda

krajské kolo

5. miesto

Na bicykli bezpečne

krajské kolo

1. miesto

Slávik Slovenska

krajské kolo

2. miesto

Civilná ochrana

okresné kolo

1. miesto

Civilná ochrana

okresné kolo

2. miesto

McDonald Cup

okresné kolo

1. miesto

J. Hanková
M. Vrzgula, L. Čunderlík,
N. Bobčeková, S. Baďová
S. Salvová
Z. Pechová, F. Senko,
K. Pavelková, D. Kuchárik
P. Krakovská, R. Hrbčeková,
F. Mihok, T. Hrbček
minifutbal žiačok a žiakov

Slávik Slovenska

okresné kolo

1. miesto

S. Salvová

Slávik Sloenska

okresné kolo

2. miesto

Na bicykli bezpečne

okresné kolo

1. miesto

Skok do výšky

okresné kolo

3. miesto

M. Hrbčeková
M. Vrzgula, L. Čunderlík,
N. Bobčeková, S. Baďová
N. Baďová

TESTOVANIE 9
Slovenský jazyk
a literatúra
Matematika

PRIEMER ŠKOLY

PRIEMER SR

ROZDIEL

63,80 %

62,30 %

+ 1,50 %

67,90 %

63,10 %

+ 4,80 %

Na domácu úlohu z matematiky robili

papier. Do

zelených

nádob

na

sklo

žiaci 8. ročníka prieskum o tom, ako Lúčania

patria: nevratné obaly zo skla od nápojov,

(ne)triedia odpad. Predtým, ako sa vybrali do

sklenené nádoby, sklené črepy a podobne. Do

ulíc, zisťovali, ako správne triediť odpad. Do

žltých nádob na plasty patria: PET fľaše od

modrých nádob na papier patria: noviny,

nápojov, kelímky, igelitové vrecká, fólie, či

časopisy,

kartónové

polystyrén.

sme tam

triediť

krabice;

reklamné
avšak

letáky,

nemali

by

vhadzovať mokrý, mastný či inak znečistený

do

Ďalší

odpad

ďalších

by

sme mali

farebných

košov;

napríklad kovy do červeného a bioodpad
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hnedého

koša.

Taktiež

sú

k

2019

Výsledky ich zistení, si môžete pozrieť v

dispozícii zberné dvory, na ktorých sa

grafoch.

nachádza odpad, ktorý sa nedá ďalej

Počas prieskumu dostali pripomienky

recyklovať.

(návrhy, aby sa v obci nachádzalo viac

Žiaci prešli časť dediny – presne 249

kontajnerov všetkých druhov, a taktiež, aby

domov, ktoré sme si rozdelili. Zistili, že

pribudli nové koše na bioodpad a kovy).

väčšina obyvateľov dediny odpad triedi.

Dávnejšie sme už informovali, že sa nám podarilo
uspieť v druhom ročníku projektu Sadovo, a tak
sme sa stali jednou z 11 škôl Slovenska, ktoré
budú môcť na svojom pozemku vysadiť staré
odrody ovocných stromov. V rámci projektu sa
dve žiačky Z. Pechová a L. Senková spolu s pani
učiteľkou zúčastnili júnovej ovocinárskej exkurzie.
Navštívili Centrum Veronica v Hostětíne, ktorého
lektori si pripravili výučbový program v miestnom
sade a pozreli si krajinu okolia v rámci jablčnej
„pátračky“. Druhý deň strávili v extenzívnom

ovocnom sade Španie v Novej Bošáci, ako aj
v ovocnej škôlke v Bošáci.
Žiačky vďaka
exkurzii,
budú
pod
vedením
pani
učiteľky
lektorkami
a
budú
našich
žiakov vzdelávať v téme ohrozenia, významu a
záchrany odrodového dedičstva a ovocných
stromov v krajine.
Text a foto: PaedDr. Tomáš Brček, riaditeľ školy
a celý učiteľský zbor

Exkurzia v Hostětíne a Bošáci
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Okrem toho, že mesiac máj má prívlastok
„mesiac lásky“, spája sa s rôznymi zvykmi a
tradíciami. O zachovanie starých zvykov sa
musíme snažiť všetci, aby naša mladšia generácia
ctila svoje korene a zachovávala ich pre svojich
nasledovníkov. Osobne si myslím, že ak si národ
nebude vážiť a pripomínať svoje tradície a bude
zabúdať na svojich predkov so svojou históriou,
takýto národ nemá ďaleko k svojmu zániku! A na
základe týchto myšlienok sa v tretiu májovú sobotu
rozhodlo Združenie rodičov a priateľov školy
(ďalej ZRPŠ) pri ZŠ s MŠ Lúčky v spolupráci
s obcou pripraviť milé popoludnie pre deti
s názvom „Detský majáles“. Pripravili súťaže,
oslovili záchranné zložky – policajtov, hasičov,
záchranárov, vymodlili si počasie a akcia mohla
začať.

2019

Budem sa opakovať, ale je to radosť mať takýchto
ľudí a takéto zložky v obci. Z viacerých
spomeniem aspoň pána predsedu P. Huntoša
a ďakujem mu za to, ako sa zhostil svojej
predsedníckej stoličky. Zvláda to bravúrne, ale nič
nie je možné bez výbornej podpory a tú on
vo svojich členoch určite má. Bolo to citeľné ako
všetko fungovalo a bolo pripravené. Návštevníci
nezostali ani o smäde, ani o hlade, výborný guláš
navaril p. M. Murín. Ešte raz všetkým ďakujem
a teším sa na druhý ročník, lebo podobné akcie
treba udržiavať.
Text: Branislav Hrbček, starosta obce
Foto: Ferdinand Debnárik

V piatok 31. mája 2019 sme v škole oslavovali
Medzinárodný deň detí. Pod vedením deviatakov sa
deti rozdelili do tímov a súťažili medzi sebou v
rôznych športoch. Cieľom však nebolo vyhrať, aj keď
na víťazov čakali pekné ceny, ale dobre sa zabaviť,
čo sa nám, aj vďaka malému zázraku v podobe
slnečného, aj keď chladného počasia i podarilo.
Súťaže sme ukončili na futbalovom ihrisku, kde sa
nám prišli predviesť psovodi zo zboru väzenskej a
justičnej stráže, ktorí mali so svojimi psíkmi
pripravený veľmi pekný program.
Za všetkých učiteľov ďakujem deťom, že súťažili
pre zábavu a v rámci hesla „fair play“. Tak sme si
mohli užiť spolu super deň. Ďakujem pánovi
starostovi za pomoc pri organizácii a za zakúpené
vecné ceny, ktoré si medzi sebou rozdelili najlepší
bežci.

Detský majáles na Markuške

Otvorením akcie bolo zdobenie Mája deťmi,
ktorý si sami postavili. Každý účastník dostal
kartičku, kde mu po absolvovaní pripravených
súťaží bola udelená pečať a po ukončení celého
súťažného kola ho čakala sladká odmena. Pre
pobavenie detí boli pripravené aj iné aktivity –
Skákací hrad, maľovanie na tvár, rôzne stánky so
suvenírmi pre deťúrence, ktoré peňaženkám
rodičov nedali pokoj. Samozrejme, vidieť
policajtov, hasičské autá a techniku zblízka, to bol
zážitok, ktorý sa nedá opísať.
Celú akciu sprevádzal DJ I. Buzák milými,
detskými pesničkami. Ani občasný dážď nebol
dôvodom k odchodu, a tak niektoré ratolesti zostali
na podujatí až kým sa nezvečerilo. Je mojou
povinnosťou a robím to veľmi rád, keď môžem
pochváliť ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Lúčky za celkové
zvládnutie akcie. Za nádhernú pripravenosť a za
ich ochotu obetovať kus svojho času pre iných.

Text: PaedDr. Tomáš Brček,
riaditeľ ZŠ s MŠ Lúčky
Veľmi pekné dopoludnie s množstvom súťaží i
zaujímavých ukážok záchranných zložiek. Víťazom
gratulujeme a všetkým deťom prajeme všetko len to
najkrajšie a najlepšie k ich sviatku. Pedagógom patrí
pochvala za super pripravenosť a pani kuchárkam za
výborný guláš. Ani jedno dieťa neodišlo bez sladkej
odmeny. Len tak ďalej, naša ZŠ s MŠ Lúčky! 
Text: Branislav Hrbček, starosta obce
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Nadšenie našich najmenších

Sobota 25. mája
2019 sa v lúčanskej
škôlke nedala nazvať
inak ako „pracovná“.
Kultúrno-športová
komisia obce Lúčky
zorganizovala
peknú
akciu
„Upratovanie
V plnom nasadení
škôlkarskej záhrady“.
Rodičia spolu s deťmi prišli skrášliť exteriér
škôlky. Vyčistili záhony, obstrihali živé ploty,
namaľovali preliezky a rozviezli zeminu, aby
vyrovnali nerovný terén. Záhrada, na ktorej sa
hrávalo už niekoľko generácií, dostala nový šat.
Záhradu odteraz skrášľujú aj tri vyvýšené záhony,
ktoré obec získala z projektu „Medová záhrada“.
Deväť ďalších záhonov skrášľuje školskú záhradu.
Každá trieda si vymaľovala svoj záhon vlastným
motívom. V záhonoch sú vysadené prevažne
bylinky, ktoré deťom prevoňajú záhradu.
Verím, že snahu rodičov ocenia nielen deti, ale
aj pani učiteľky, ktoré trávia spolu s deťmi
v záhrade najviac času. Veľká vďaka patrí
rodičom, ktorí obetovali jedno krásne dopoludnie
pre (nielen) svoje deti. Vďaka patrí tiež obecnému
úradu za poskytnutie farieb na preliezky a malé
občerstvenie. Odmenou nám všetkým bude šťastný
smiech našich detí.

„Páči sa mi jeden pltník švárny,
ale mi ho moja mamka bráni.
Hoj, Anička neber si pltníčka,
lebo budeš čoskoro vdovička...“
Pri potoku Lúčanky sa dňa 8. júna 2019 stretla
partia pltníčok a pltníkov mladšej generácie našej
obce Lúčky. Podujatie s názvom „Lúčanský
pltníček“ pokračovalo v tradícii, ktorú sme zaviedli
minulý rok. Opäť sa potvrdilo pravidlo, nemať
strach, pustiť sa do niečoho nového, čo nám
potvrdila i účasť 24 súťažiacich detí a jedna
dospelá plť. Počasie pltníčkam a pltníkom prialo
a splav sa mohol začať. Nadšenie detí, ich
súťaživosť a radosť v očiach, sledujúc svoje
výtvory pltí od výmyslu sveta, bolo ocenením
všetkým organizátorom. Druhý ročník bol
dokonalejší, nakoľko sa k organizácií OZ VHS
umenie, obci a DHZ-O, pripojila i kultúrnošportová komisia, za čo im v mene predsedu OZ i
mojom patrí veľké ďakujem.
Splav prebiehal v skupinách a následne sa
víťazi prebojovávali až do finále, kde uspeli
nasledovní súťažiaci: Na treťom mieste skončila
plť pltníka Šimonka Pecha, druhá doplávala plť
s pltníčkou Veronikou Pechovou, toto je
pochopiteľné, keďže má výborného učiteľa
v osobe svojho otca – Marek Pecho je dlhoročný
predvádzač plavby plte po našom vodopáde počas
konania Dolnoliptovských folklórnych slávností.

Text a foto: Ing. Katarína Pechová,
predsedníčka Kultúrno-športovej komisie obce

Ďakujeme!

-15-

Hlásnik Lúčok

1. ročník

No
a
voda
najviac
priala
pltníčke Lucke
Senkovej, ktorej
srdečne
blahoželám. Ale
sklamaný nebol
ani
jeden
Víťazi
súťažiaci. Všetci
obdŕžali preukaz Pltníka. Tento ho oprávňuje
splavovať plť po našich lúčanských tokoch. Do
budúcna to chceme rozšíriť o Váh, Dunaj až Čierne
more  Samozrejme, ocenenie bolo i vo forme
hračiek, kde si ju každý zúčastnený vyžreboval.
A nasledovala voľná zábava na pojazdných
autíčkach na dopravnom ihrisku i maľovanie na
tvár. K dispozícii boli varené i grilované pochúťky,
občerstvenie.
Na záver ako vždy chcem všetkým poďakovať,
OZ VHS umenie, obci Lúčky, Kultúrno-športovej
komisii, DHZ-O Lúčky, samozrejme, všetkým
zúčastneným, ich rodičom, ďakujeme, že viete
oceniť snahu určitých skupín, spríjemniť dni
a chvíle v obci podobnými podujatiami. Počet 24
detí z celkového počtu detí v obci, nie je veľa. No
verte nám, budeme pokračovať v podobných
podujatiach i pre jediného účastníka. Pozývame
všetkých na tretí ročník v roku 2020. Máme nové
nápady a chceme to rozšíriť i o súťaž dospelých.
Bude to príjemné spestrenie tejto jedinečnej akcie.
Takže, dovidenia s prianím pred tretím ročníkom:
„Aby sa nám pltnica dobre vydarila, aby nám na
žiadnu skalu nenarazila!“

2019

Naše Občianske združenie SLNKOTVOR už od
roku 2014 realizuje v školskej záhrade pri ZŠ
Lúčky projekt pod názvom „Medová záhrada“.
V rámci tohto projektu sme osadili včelie úle a už
tretí školský rok v ZŠ Lúčky prebieha včelársky
krúžok, ktorý združuje mladých potenciálnych
včelárov  V roku 2017 sme nacvičili náučné
divadlo o živote včiel s názvom „(ZA)CHRÁŇME
VČELY“, ktoré ideme tento rok „oprášiť“
a budeme ho hrať v Múzeu slovenskej dediny
v Pribyline počas Včelárskej nedele dňa 21. júla
2019 o 13:00 hod.
Minulý rok na jeseň sme v školskej záhrade
postavili včelín – ako priestor pre osadenie nových
úľov a tiež organizujeme zážitkové včelie exkurzie,
na ktoré vás srdečne pozývame (prihlásiť sa môžete
u mňa). Zo Zeleného vzdelávacieho fondu
(Ministerstvo životného prostredia) sme tiež
minulý rok získali dotáciu na vytvorenie 15 ks
mobilných kvetináčov: 9 ks sme venovali ZŠ
Lúčky, 3 ks putovali do MŠ Lúčky a 3 ks môžete
vidieť pred Pamätným domčekom Dominika
Ševca.
Chcem pochváliť žiakov ZŠ Lúčky, ktorí
vyzdobili kvetináče krásnymi folklórnymi motívmi
– ako sa na dedinu s ľudovými tradíciami patrí.
Spoločne sme do kvetináčov vysadili liečivé
bylinky, letničky, jahody... a hneď školský areál
vyzerá zase o niečo krajšie.
Ďakujeme sponzorom za dotácie na naše
aktivity a ostatným za spoluprácu.
Text a foto: Ing. Petra Mihoková,
predsedníčka OZ Slnkotvor

Text: Branislav Hrbček, starosta obce
Foto: Ing. Katarína Pechová, predsedníčka
kultúrno-športovej komisie, Marián Senko,
podpredseda OZ VHS umenie

Šikovní žiaci

Ukážka plte
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V pondelok 3. júna 2019 sa v Liptovskom
Mikuláši konala slávnosť na počesť 100. výročia
založenia Červeného kríža v Československu.
Popri peknom kultúrnom programe sa slávnosť
niesla v duchu oceňovania a priblíženie činnosti
tejto, pre svet, výnimočnej organizácie.
Naša obec Lúčky, ako
jedna z dvoch obcí
dolného Liptova, mala
tú česť prevziať si
ocenenie za podporu
a spoluprácu. Tou
druhou bola obec
Liptovská
Osada.
Ocenenie
sme
získali na základe
hodnotenia a žiadosti,
ktorú
podala
p.
Pamätná medaila
predsedníčka
Červeného kríža Lúčky,
Mária Ondrejková st., za čo jej veľmi pekne
ďakujeme a ceníme si to. Okrem obce boli na
ocenenie navrhnuté naše spoluobčianky: sl. Lucia
Berníková, p. Veronika Pírošová, p. Oľga
Kováčiková.
V túto chvíľu je priestor a potreba vyjadriť
poďakovanie všetkým členom nášho Červeného
kríža, všetkým darcom krvi a všetkým, ktorí
podávajú pomocnú ruku tejto výnimočnej
organizácii.
Organizácii Červený kríž prajeme ešte veľa
rokov aktívnej činnosti, ich prínos pre záchranu
ľudských životov
je neoceniteľný. Už
v knihe Talmudu je
napísané:
„Kto
zachráni
jeden
život,
akoby
zachránil
celý
svet.“ A v inej stati
Výnimočná chvíľa
sa píše: „I minúta

2019

života je život.“ Ešte raz veľa úspechov vo vašej
činnosti a pomoci blížnym.
Text a foto: Branislav Hrbček, starosta obce

Spartan Race je jedným
z
najpopulárnejších
závodov
prekážkového
behania na svete. Je to
kombinácia
behu
a
zdolávania prekážok. Beží
sa za akéhokoľvek počasia
a terén býva veľmi
náročný.
Eliška
reprezentuje
obec Lúčky v súťaži
Naša Spartanka
Spartan race od februára
2018. Minulý rok sme začali zimným behom vo
Valči, v máji sa zúčastnila behu na Donovaloch.
Prvý veľký úspech prišiel v júli 2018, kde v
kategórii 9-10 ročných skončila dva dni po sebe na
1. mieste. V septembri bežala vo Valči v kategórii
11-14 (Eli mala len 10 rokov) a skončila piata.
Tento rok sme začali v Slovenskom raji, kde sa
umiestnila v kategórii 9-10 ročných na 2. mieste.
Keďže sa oceňujú len deti v kategórii 11-14,
rozhodli sme sa, že v Pezinku pobeží so staršími
deťmi a urobili sme dobre. Eliška skončila na
krásnom 3. mieste a získala svoju prvú bronzovú
medailu. Druhú bronzovú medailu získala po
dvoch týždňoch v Zakopanom. Ďalší pretek ju čaká
13. júla na Kubínskej Holi. Je to najnáročnejší
pretek, pretože sa štartuje v kopci s veľkým
prevýšením. Ako hovoria Spartania – Kubínska je
výzva pre každého a sú to najlepšie ocenené
preteky v celej Európskej únii. Lúčania, držte
Eliške Saganovej palce. Veľmi nás teší, že
s hrdosťou nosí na drese náš erb a takto pekne nás
reprezentuje. Ďakujeme!
Text a foto: Katarína Saganová
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turnaj s dramatickými zápasmi nakoniec vyhral
Jozef Cibulka z mužstva Liptovské Sliače C.
Martin Pecho skončil na výbornom druhom mieste.
Tretí skončil Róbert Mihulec, ktorý v zápase
o tretie miesto porazil Jána Grófika.
Umiestnenie ďalších hráčov: 5. Vojtech Olos,
6. Filip Mastíš, 7. Michal Brtko, 8. Ján Milan,
9. Stanislav Vyšný, 10. Marko Pecho.
Turnaj TOP hráčov 7. ligy okresu Ružomberok
ukončil pre lúčanský klub veľmi úspešnú sezónu
2018/19. Mužstvo A skončilo v 7. lige na druhom
mieste a postúpilo do 6. ligy. Mužstvo B skončilo
v 9. lige na štvrtom mieste. Sláva víťazom a česť
porazeným.
Text: Ing. Katarína Pechová
Foto: Ferdinand Debnárik

Turnaj TOP hráčov 7. ligy

Dňa 13. apríla 2019 sa v telocvični pri ZŠ s MŠ
v Lúčkach konal ďalší stolnotenisový „sviatok“.
Turnaj top 12 hráčov 7. ligy okresu Ružomberok
prišli odohrať nakoniec len 10 hráči. O to väčšiu
šancu mali naši traja hráči, a to Martin Pecho, Ján
Grófik a Marko Pecho ako náhradník. Predseda
lúčanského stolnotenisového klubu Marko Pecho
získal týždeň predtým víťazstvo v turnaji TOP 8
9. ligy okresu Ružomberok.
Turnaj sa začal ráno rozlosovaním do dvoch
skupín po piatich hráčoch. V prvej skupine zvíťazil
náš hráč Martin Pecho. Ďalej hrali Róbert Mihulec
(Liptovské Sliače C), Filip Mastiš st. (Liptovské
Osada A), Michal Brtko (Martinček B) a Marko
Pecho (Lúčky). V druhej skupine zvíťazil Jozef
Cibulka. Ďalej hrali Ján Grófik (Lúčky), Vojtech
Olos ml. (Ľubochňa B), Ján Milan st. (Martinček
B) a Stanislav Vyšný (Bešeňová C). Zaujímavý

Víťazi TOP 7. ligy

Dňa 11. mája 2019 vedenie ŠK Lúčky-kúpele
zorganizovalo brigádu na ihrisku v Šiaroch (futbalové
ihrisko Lúčky). Počasie brigáde prialo, bolo veľmi
príjemné a slnečné. Zraz bol o 09:00 hod. priamo na
„parkovisku“.
Zišli sa tu generácie vo veku od 10 do 60 rokov.
Práce sa rozdelili podľa možností, nakoľko účasť bola
slušná, no nie dosť veľká. Keďže každá ochota je
cenená, dovolím si spomenúť účastníkov akcie
menovite: Ján Plávka, Ján Pecho (Gaško), Miroslav
Mrva, Peter Milan st., Branislav Hrbček ml. a st., Martin
Banáš, Ján Dvorský, Jakub Trnovský, Miroslav Hrbček
ml. a Tomáš Hrbček. Počas práce nám výborný guláš
pripravil p. Miloslav Murín, na ktorom sme si počas
obeda pochutili. Pochvala patrí všetkým za vykonané

práce – urobenie poriadku, vyčistenie toku,
zlikvidovanie rozpadávajúceho sa prístrešku pre hudbu
(ktorý už prežil svoju zašlú slávu) a opravu zábradlí.
Samozrejme, že nesmieme zabudnúť na p. Miloša
Vrzgulu, ktorý opravil elektrické vedenie a zreparoval
chybné spoje a elektrické rozvody.
Skrášľovať svoje prostredie si dokážeme vzájomnou
pomocou vďaka ochotným ľuďom. Bol to relax spojený
s prácou, spojenie príjemného s užitočným. Pri
rozhovoroch sme spomínali, zasmiali sa a prišli na to,
čo nám vnukli niektorí priaznivci, že podobné podujatia
potrebujú trochu väčšiu propagáciu a ochotných ľudí
pribudne ešte viac. Vážim si každú pomocnú ruku a som
vďačný za každého dobrovoľníka. Ďakujem!
Text: Branislav Hrbček, starosta obce
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Každá minca má však dve strany. Reverz druhej
strany mince je spojený s tým menej príjemným.
Dúfam, že mužstvo Liptovskej Osady je to
posledné, ktoré ukončilo svoju činnosť. Toto
dávam ako podnet na zamyslenie sa pre
kompetentných, kam to s futbalom na Slovensku
smeruje. Prestaňme sa alibisticky vyhovárať,
začnime brať na seba zodpovednosť za opatrenia,
ktoré vedú k týmto smutným krokom a obce sú
nútené robiť tieto smutné opatrenia, ako je
odhlásenie sa zo súťaží. O pár rokov môže byť
neskoro. A PlayStation to nezachráni! Ak nie sú
hráči, je to jeden problém, ale ak je neúnosnosť vo
financiách, ako kladené bremeno na obce, je
problém niekde inde.
Gratulujem futbalistom Lúčok, že prekonali
ďalší schodík k postupu do 7. ligy. Veľkým
prínosom je, že všetko majú naši chlapci vo
vlastných rukách. Chlapci gratulujeme a len tak
ďalej!

Postup do 7. ligy

V studenom nedeľnom popoludní dňa 12. mája
2019 odohralo mužstvo dospelých ŠK Lúčkykúpele ďalší zápas 8. ligy o postup do vyššej súťaže
proti mužstvu FK Liptovské Vlachy. I napriek
nepriaznivému počasiu prišlo našich chlapcov
povzbudiť zhruba 40 divákov a táto ich vernosť
bola odmenená peknou hrou domácich i veľkou
nádielkou gólov. Mužstvo svojou kombinačnou
hrou postupne zvyšovalo svoj náskok už v prvom
polčase, ktorý sa skončil 7:1 pre domácich.
V rozbehnutom tempe a zvyšovaní náskoku
pokračovali domáci hráči i počas druhého polčasu
a v závere na svetelnej tabuli svietil výsledok 11:1.
Kuriozitou je, že všetci striedajúci hráči prispeli
gólom k tomuto jednotkovému výsledku. Určite za
zmienku stojí pochváliť mužstvo hostí, ktoré
i napriek nepriaznivému výsledku, chladnému
počasiu, preukázalo túžbu hrať futbal, a to svedčí
o ich láske k tomuto najpopulárnejšiemu športu.

Ofenzíva nám pristane

Bližšie informácie aj na web stránke: https://lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/zapas/358964/
Ďalšie výsledky mužstiev reprezentujúcich obec Lúčky:
Kormanov pohár: https://lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sutaz/2468/?part=3755&round=69674
Žiaci: https://lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sutaz/2468/?part=3755&round=69674
Dorast: https://lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sutaz/2469/?part=3759&round=80236
Text: Branislav Hrbček, starosta obce
Foto: Miroslav Hrbček
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Dočkali sme sa. Po pár rokoch, niekoľko
zápasov pred koncom súťažného ročníka 2018 –
2019, sa futbalisti Lúčok dočkali postupu do
vyššej súťaže. Ukončenie pravidla barážového
postupu, medzi tímami dvoch tretích tried
(terajších 8. líg) „A“ a „B“ (u nás táto postupová
prax, bola od začiatku nepopulárna a nezmyselná)
sa Lúčkam oplatilo a mužstvo, je tam, kde si
zaslúžilo, s výkonmi ktoré na ihriskách predvádza,
hrať už minimálne dva ročníky dozadu.
Zápas, na aký sa nezabúda. Zápas, ako z veľkej
knihy. Zápas, hodný postupu. Tieto prívlastky si
stretnutie medzi mužstvami na prvom a druhom
mieste, ŠK Lúčky-kúpele a Bieleho Potoka s
určitosťou zaslúži. Dráma až do poslednej
sekundy. Naši chlapci dosiahli ocenenie v podobe
postupu v poslednej sekunde. Zápas sa niesol v
percentuálnej prevahe na kopačkách domácich
hráčov. Avšak, nemôžeme uprieť snahu hostí,
polepšiť si bodovo a víťazstvom udržať nádej na
postup v prípade ďalšieho zaváhania našich
chlapcov v niektorom z nasledujúcich zápasov.
Najskôr sme boli v presvedčení, že smola
našich chlapcov hokejistov, i napriek ich
senzačnému výkonu, sa preniesla i na náš tím. K
tejto myšlienke nás viedol fakt, že už v piatej
minúte pre zranenie, musel striedať B. Hrbček ml.,
hráč základu i jeden z opôr tímu. Následne heslom:
„Nedáš, dostaneš!“, sme inkasovali gól hráčom T.
Hýravým a postupové nádeje v tomto zápase sa
odďaľovali. Bola to 31. minúta. Keďže do polčasu
sa stav nezmenil, prestávku sme prežili v napätí
a očakávaní, čo prinesie druhý polčas. V ňom hra
pokračovala v hernej kondícii, ako v prvom
polčase, až do 76. minúty, kedy sa T. Hrbčekovi
podarilo vyrovnať na 1:1. Hráči i my fanúšikovia
sme v tejto chvíli boli vďační i za remízu. No v 84.
minúte zápasu hostia opäť zápas zvrátili na svoju
stranu zásluhou druhého gólu T. Hýravého. No
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odhodlanie a s heslom, „nikdy sa nevzdávaj“, to
prišlo. Záver hodný do kroniky, nie len
Lúčanského, ale i Slovenského futbalu. Prišla 90.
minúta a remízový gól F. Hrbčeka, takzvanými
nožničkami. Nádhera. A nádej rástla, tabuľka sa
menila. Nakoniec prišiel ošiaľ v predĺžení,
mimochodom, predĺženie si hostia vynútili
zdržovaním pri ich výhre, nádhernou strelou,
ktorou J. Dvorský zabezpečil postup do 7. ligy už
v tomto zápase, a to v poslednej sekunde, keďže
po rozohratí rozhodca zápas ukončil.
Chlapci ďakujeme! Ďakujem v prvom rade
super hráčom, v druhom Výboru na čele s
prezidentom ŠK Lúčky-kúpele a do tretice
všetkým sponzorom. Samozrejme, všetkým
ostatným za podporu našich chlapcov. Ďakujeme
my, vaši verní fanúšikovia. Naše povzbudzovanie
na domácom trávniku i na ihriskách súperov, kde
ste nás mohli vídať, ste odmenili svojou hrou,
svojím prístupom, svojím patriotizmom k futbalu
a darčekom postupu. Ďakujeme. 7. liga teš sa,
čoskoro ideme do 6. ligy.
Text a foto: Branislav Hrbček, starosta obce

Úspech našich chlapcov
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Po aktívnej zime, kedy sme chodili koledovať,
V máji sme sa zúčastnili Misijnej púte detí
boli sme na Vysielacej pobožnosti koledníkov
v Levoči a využili slnečné dni júna na športové
v Ružomberku a vystupovali sme na Jasličkovej
stretnutia v prírode. Hoci nás čaká letná
slávnosti, nasledovala krátka januárová pauza.
prázdninová pauza, už teraz sa šepká niečo
Hneď po nej sme naďalej vytvárali a upevňovali
o tábore.  A keďže my neleníme, tešíme sa na vás
naše eRkárske spoločenstvo
aj pri letnej veľkolepej
najmä
prostredníctvom
opekačke. Ale to sme už
„stretiek“, ktoré bývali v
prezradili priveľa. Sleduj
sobotu na fare. Spoločne
oznamy v časopise Lúka,
sme spoznávali životopisy
tam sa dozvieš viac.
svätých, oboznamovali sa
Všetkým
deťom
aj
s ročnou témou, veľa sa
dospelým prajeme krásne
hrali,
šantili,
smiali
leto strávené v spoločenstve
a užívali si spoločný čas.
s kamarátmi a Bohom.
Dokonca sme robili aj
palacinky!  Počas pôstu
Text a foto:
sme sa spoločne stretávali
Mgr. Veronika Hrbčeková,
pri pobožnosti krížovej
vedúca eRka v Lúčkach
eRko na Levočskej hore
cesty, ktorú sme obetovali
za nenarodené deti.

Predplavecký kurz pre predškolákov
V mesiaci máj deti MŠ v Lúčkach absolvovali
predplavecký kurz pod vedením skúsených
inštruktorov. Cieľom predplaveckej prípravy detí
predškolského veku bolo vzbudiť u detí radosť z
pobytu vo vode, oboznámiť sa s vodou, odstrániť
strach z vody a osvojiť si
elementárne
základy
plávania. Pre deti materskej
školy to bol veľký zážitok a
tešili sa každý deň do vody.
Na záver za svoju odvahu i
za
súvislé
odplávanie
krátkej vzdialeností dostali
„Mokré vysvedčenie“.

Chlapci sa tešili, že si môžu zahrať futbal a občerstviť
sa v drevenej kolibe. Prežili sme pekný deň plný
detskej radosti a spokojnosti zo strany rodičov.

Dovidenia materská škola
Koniec školského roka je
časom, kedy sa predškoláci
musia so svojimi pani
učiteľkami,
obľúbenými
hračkami a s mladšími
kamarátmi
rozlúčiť.
Posledný raz naši predškoláci
vystúpia pred rodičov ako
škôlkari, a to dňa 21. júna
2019
na
rozlúčkovej
slávnosti, ktorá sa bude
Rozlúčka s predškolákmi
Koncoročný výlet
konať
v
priestoroch
Dňa 14. júna 2019 sme sa rozhodli absolvovať
Obecného úradu v Lúčkach. Predškolákom, ktorí v
koncoročný výlet v Čutkovskej doline. O zábavu sa
septembri zasadnú do školských lavíc, želáme veľa
postaral obor Čutko, ktorý ponúkol deťom
radosti z učenia a poznávania.
rozptýlenie vo forme trampolíny, lanovkového
Predškoláci: Karinka Beljová, Samko Druska, Janko
prekážkového parku, lukostreľby, kresliaceho kútika
Fula, Andrejko Garaj, Samko Halička, Vivienka
a iných atrakcií. Keďže nám počasie prialo, mohli
Jandurová, Lucka Juríková, Matejko Pecho, Nellka
sme sa poprechádzať po gazdovskom dvore a
Pogranová, Lukáško Pšenko, Anetka Salvová,
potešiť pohľadom na ovečky, kozy a diviaky.
Martinko Sivák, Stelka Sekanová, Anička Straková,
Videli sme aj malé jazierko, v ktorom sme
Simonka Šulíková.
pozorovali pstruhy.
Text a foto: Mgr. Jana Vieriková,
zástupkyňa MŠ Lúčky
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Poviedky na pokračovanie
Ľudo SENKO
Dedina bola pred ohňom, čo sa rozlohy týka, hodne menšia. Chalúpky malé, ozaj ako dlaň,
tesne jedna pri druhej. Predná izba, pitvor (kuchyňa), zadná izba. Dakedy bol prirobený pitvor
a izba ku pôvodnej chalupe. Takto bývali aj dve alebo tri rodiny vo dvore. Staviská boli vzadu
za domami a boli rozložité. Niekedy boli aj raz tak veľké ako chalupy. Veď bolo treba pomestiť
do nich celoročnú úrodu. Oddelene, na kraji dediny, boli ešte sypárne. Takto sa múdry gazda
zabezpečil, aby v prípade požiaru nebolo všetko na kope, aby nestratil všetko naraz.
V jednom z takýchto dvorov bývali aj dvaja bratanci Franco a Janko. Franco s otcom,
mamou a sestrami v prednej veľkej izbe. Janko s mamou, vdovou, sestrou Francovho otca,
v malej zadnej izbe.
Už od mala, malička, boli títo dvaja ako oheň a voda. Franco priebojný, výmyselník a huncút.
Janko, naopak tichý, skromný ako pena. Neraz Franco dôverčivého Janka dobehol,
prekabátil, potom sa mu vysmial. Janko posmutnel, vzdychol, prehltol horkú slinu a vždy mu
odpustil. Vždy? Nie vždy. Jeden, jediný raz nie. A stalo sa to takto.
Čas detstva sa míňal. Obaja hodne podrástli, vyrazili im prvé fúziky, hlas zhrubol. Aj
dievčatá si začali viac všímať. Na dedinskej zábave najprv popod obloky, ale neskôr sa aj dnu
odvážili. Janko sa zadíval na Virimovie Zuzku. Plavé, kučeravé dievča s dlhými vrkočmi. Doteraz
si ju moc nevšímal hoci predtým ako deti sa spolu na ulici hrávali na skrývačku o záloh, alebo
o pintru. No teraz sa mu zdala akási iná. Až sa mu srdce rozbúchalo, keď sa osmelil vykrútiť ju
v tanci.
Toto samozrejme, Francovi neuniklo. Skočil medzi nich a začal ju on bláznivo vykrúcať.
Janko očervenel, zaťal päste, aj pod halenou bolo vidno, ako sa mu napli svaly vyrobených rúk.
To ale bolo nateraz všetko. Napokon si vyšívaným rukávom utrel pot z čela, zahodil rukou a
radšej sa pobral von. Nadýchať sa čerstvého vzduchu a trocha schladiť, lebo to v ňom ešte
vrelo, ešte sa celkom s krivdou nezmieril. Zahľadel sa na oblohu plnú hviezd, zažmurkal
a v duchu sa spýtal: „Prečo mi to len robí? Prečo mi nedá pokoj?“ Keď Franco videl, že Janko
odišiel a nikto si ho nevšíma, prestal tancovať a skákať. Znudený si stal nabok. Zábava na
Teplici už aj tak končila. Dievčatá a chlapci sa v malých hlúčikoch poberali domov. Aj Zuzka sa
s kamarátkami pobrala smerom ku dedine. V tom sa Franco buchol po čele, pomädlil si ruky
hundrajúc: „Že som na to skôr neprišiel“, usmievajúc sa popod nos preskočil nízky plôtik a pri
svite mesiačika sa ponáhľal predbehnúť ostatných. (pokračovanie v ďalšom čísle) 
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Foto: Marek Hajkovský

Hrad Liptov je najvyššie
položený hrad nielen na
Slovensku, ale aj v celej
strednej Európe. Nachádza
sa na temene strmého vrchu
Sestrč v nadmorskej výške
1 000 m. n. m. v Chočských vrchoch,
neďaleko Lúčok. V minulosti patril
Liptovský hrad viacerým majiteľom,
ktorí ho najprv získali od kráľa a ďalší
zase zdedili. Traduje sa, že jeden
z hradných pánov o osude hradu
napokon rozhodol tak, že dal naslepo
vystreliť delovú guľu a tam, kde
dopadla, mali nájsť budúceho majiteľa.
Delová guľa spadla v obci Sielnica a od
tých čias sa hrad nazýva aj Sielnickým
hradom. Z historickým prameňov však
dnes už vieme, že po vybudovaní hradov
Hrádok a Likava sa hrad Liptov začal
označovať aj ako Veľký hrad alebo
Starý hrad.

Na Liptove bolo varenie a pitie piva
dokumentované od konca 13. storočia.
Liptáci varili a píjavali pivo s väčším
obsahom alkoholu, ako malo bežné pivo.
Silné pivo pomenúvali ako marcové pivo,
resp. marec.

Kým začiatky pltníctva na Liptove
s určitosťou nevieme vymedziť
a spájajú sa s obdobím
13. – 14. storočia, o poslednej plavbe
vieme presne. Uskutočnil ju Gejza
Šavrnoch z Lúčok začiatkom leta 1942,
ktorý prenájomcovi píly Ing.
Szomolányimu splavil drevo z Liptovskej
Teplej do Serede.

Rok 1948 bol pre Lúčky nezvyčajne
tragický. Okrem júnovej povodne
postihol obec aj veľký požiar, ktorý
vypukol 15. októbra 1948. Približne 62
domov ľahlo popolom a 92 rodín, teda
približne 360 osôb stratilo strechu nad
hlavou. Príčinu požiaru sa nepodarilo
zistiť.

V období pred 2. svetovou vojnou bolo
vyštudovaných Lúčanov málo.
Vysokoškolské vzdelanie dosiahol iba
jeden – Ing. Viktor Pecho
a stredoškolské vzdelanie s maturitou
získali šiesti Lúčania.
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