BUM Z NARODENIA PÁNA

Prednedávnom som bol na jednej návšteve, kde sa celá rodina hrala hru
z názvom „BUM“. Pri tejto hre ma hneď napadol aj môj tohtoročný
vianočný príhovor v našom Lúčanskom občasníku s názvom „BUM“.
Prečo?!
Každý z nás vo svojom živote už prežil a zažil a verím, že aj v budúcnosti bude prežívať svoj osobný „BUM“. Mám nádej, že aj ten rok, ktorý
sme vďaka pápežovi Františkovi prežili ako - Jubilejný rok Božieho
milosrdenstva, sme žili ako veľké „BUM“ z toho, kto všetko nám, ale
aj komu sme my, preukázali a konali skutky duchovného a telesného
milosrdenstva.
Teraz sú tu pred nami a prežívame tie najkrajšie kresťanské sviatky
Narodenia Pána a to by mala byť oslava z: radosti, šťastia, lásky... Čo
všetko pre nás urobil a pripravil náš milujúci Boh Otec. On už pri stvorení sveta aj nás ľudí urobil ako veľké a neopakovateľné „BUM“. Človek, je ale tvor stvorený, hoci na obraz Boží, ale po Adamovi a Eve aj
náchylný padnúť do hriechu a tak sme potrebovali v živote záchrancu
Ježiša Krista, ktorého Narodenie teraz oslavujeme a si pripomíname. Je
to veľká udalosť v živote celého ľudstva, že náš Otec opäť urobil veľké
gesto voči nám a obrovské neopakovateľné „BUM“, keď nám podal
pomocnú ruku a dal nám nádej, že vstaneme a pôjdeme ďalej za ním.
Vianočné sviatky by mali byť pre nás všetkých každý rok tie neopakova-

teľné, kedy všetci prežívame veľké „BUM“ vo svojom živote:
- deti z darčekov,
- skôrnarodení, že nebudú sami,
- rodičia z radosti svojej rodiny,
- chorí zo zdravia,
- ľudia bez domova, že si ich niekto všimol.
Prosím vás aj seba, aby sme k tomu všetkému nezabudli, že máme aj
dušu a máme to veľké „BUM“ z toho všetkého prežívať aj duchovne a
tak vás opäť ako každý rok srdečne pozývam na oslavu Narodenia Pána
aj do nášho lúčanského kostola, kde budeme počúvaním nášho nového
organu, hrou, ale aj svojím osobným spevom prežívať polnočnú svätú
omšu.
Hra v rodine z názvom „BUM“ sa skončila, lebo deti museli ísť spať.
Mám nádej, že v našom osobnom živote ostala nie hra, ale život, ktorý
je neopakovateľný a preto ho prežime tak, aby sme mali my, ale i Boh
z toho radosť.
B – buď
U - úprimne
M – milosrdný.

Peter Kvasňák, správca farnosti
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AKÝ BOL ROK 2016 Z POHĽADU STAROSTU?

Vážení spoluobčania,
prajem Vám tie najkrajšie vianočné sviatky,
aké ste do týchto čias mali. Prežite ich v kruhu
svojich blízkych, ľudí, ktorí vám prinášajú radosť. Po celý rok zdravie nech vás sprevádza
a šťastie nech vás pri každom kroku neopustí.
Rok 2016 sa chýli k svojmu koncu. A to je
v poriadku, lebo akýkoľvek koniec je začiatkom niečoho nového a je na každom z nás,
aký ten celý nasledujúci rok bude. Bilancovanie končiaceho sa roku nechám na vás. Každý
má predsa vlastné hodnotiace kritéria.
Obec prešla niektorými zmenami podmienenými doterajšími zákonmi, ale aj tými,
ktoré sa stali platnými v tomto roku. Niektoré
zmeny vyplynuli v súvislosti s pokračujúcim
procesom inovácie riadenia obce, nakoľko
chceme rešpektovať a dodržiavať predpísané zákony. V priebehu roku sme zmenili
finančnú disciplínu na obecnom úrade. Predbežné kontroly a podpisové odsúhlasovanie
úhrad faktúr sa stali bežnou praxou pri narábaní s financiami. Prísnejšie opatrenia sa
stali prínosom pre chod obce, no priniesli i
pár drobných, menej populárnych zásahov.
Zaviedla sa prísnejšia kontrola čerpania dotácií. Dôležitý je pocit, že to, čo človek robí,
je správne.
Veľkou zmenou prešiel zákon o odpadoch.
Bola to dlho pripravovaná zmena, ktorá v
tomto roku vošla do platnosti. Chcem, aby
naša obec prekvitala. A tu je priestor pre každého jedného z nás. Separovať je povinnosťou
človeka voči našej planéte a v neposlednom
rade aj voči obci. Vklad do likvidácie odpadu
sa musí rovnať podielu na jeho produkcii.
Každý cent je efektívne využitý na rast a propagáciu ekológie a čistoty v obci.
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Časť prác plánovaných v roku 2016 je nutné
presunúť na nasledujúci rok, nakoľko rok
2016 bol v znamení niekoľkých, nazvime to,
havarijných situácií. Jednou z náročných úloh
bola príprava areálu Markuška na folklórne
slávnosti vzhľadom na stav, v akom sa areál
nachádzal ešte dva mesiace pred začiatkom
slávností. Spolupráca medzi obcou, urbárom
a niekoľkými podnikateľmi sa ukázala ako
správna cesta na splnenie tejto úlohy. Pri
zmienke o prípravu DFS nesmiem zabudnúť
na veľký počet dobrovoľníkov, ktorí zanechali kus práce nielen pri úprave areálu, ale
aj počas celého priebehu slávností. Podujatie
bolo príjemným odľahčením hektických dní
našej doby. Latku sme sa snažili nastaviť opäť
o niečo vyššie. Folklór je jeden z mála darov
kultúrneho vyžitia našej obce, preto jeho historickú dôležitosť ako aj odkaz do budúcnosti
budeme naďalej podporovať a zachovávať.
Ešte raz všetkým nadšencom, sponzorom,
pracantom vyslovujem veľké ďakujem.
Dlhým a náročným procesom po administratívnej ale aj po psychickej stránke prešla obec
pri zlučovaní ZŠ a MŠ. V súvislosti s procesom zlučovania sa po obci šírili fámy o zrušení základnej či materskej školy a podobne.
V jednej nemenovanej obci majú na nástenke
v škole a škôlke nápis: „Vážení rodičia, neverte všetko vašim deťom, čo vám povedia,
že sa robí v našej škôlke. Na oplátku Vám
sľubujeme, že my im nebudeme veriť všetko,
čo povedia, že sa robí u Vás doma.“
Ak sa chceme dozvedieť pravdu, poďme
k jadru problému. Chcem vás poprosiť, ak
máte akékoľvek otázky a podnety, ozvite sa
mi. Proces zlúčenia bol z môjho podnetu.
Som presvedčený o jednotnosti výchovy detí
a ľahšom prechode z materskej školy do školských lavíc, ak bude prechádzať plynulým
riadením v súhre a plodnej diskusii v procese
plánovania výchovy a vzdelávania. Zlúčenie
v neposlednom rade predstavuje aj pozitívny
ekonomický dopad pre obec (jedna kuchyňa,
šetrenie energií...) Čo sa týka personálnych
zmien, hoci sme nijaké neplánovali, okolnosti
nás priviedli ku kompromisu. Čas ukáže, ako
s ním ďalej naložíme. Tu chcem poďakovať
všetkým zamestnancom ZŠ aj MŠ, že túto
strastiplnú cestu zvládli s nami na výbornú.
Medzi moje najväčšie priority patrí vytváranie plnohodnotných podmienok pre zamestnancov aj obyvateľov. No v žiadnom prípade
neuznávam nárok na akýkoľvek benefit bez
zásluh a poctivej práce. Nastala doba, ktorú
už naši starí otcovia spomínali ‒ Bez práce
nie sú koláče. A doba pokročila ešte ďalej ‒
Bez tvrdej práce nie sú ani odrobinky.

Havária na ČOV-ke nás prinútila zobrať úver.
Čistička odpadových vôd je chúlostivá vec,
nakoľko ako jej vlastník musíme dodržiavať
prísne kritériá na prevádzku. Od minulého
roku sa snažíme tvoriť rezervu na finančné
krytie podobných nepredvídaných udalostí.
Po oprave havarijného stavu a preinvestovaní
financií, ktoré sme získali z Environmentálneho fondu SR vo výške cca 69.000 €, bude
čistička z veľkej miery vynovená. Toto bola
najväčšia investícia za rok 2016 vo výške cca
130 000 €. Ak berieme do úvahy poplatky za
stočné vo výške 0,67 € za m³ a porovnáme s
poplatkami okolitých čističiek, ktoré sa pohybujú vo výške od 1,02 €, je to v podstate náš
šetrič financií. Ceny určuje regulačný úrad a
my nemáme možnosť ich ovplyvniť.
Ešte pár slov k dotácii z Environmentálneho
fondu SR. Boli to hodiny a hodiny práce
obecného aj stavebného úradu i do neskorých
nočných hodín. Papiere? Približne dva plné
zakladače. Začiatok prípravy žiadosti bol v
marci 2015. Áno, 2015! A ukončenie je naplánované na november 2016. No oplatilo sa,
získali sme sumu 69.000 €.
Máme objednané aj vozidlo na rozvoz stravy
pre seniorov a prevoz stravy do MŠ, ktoré
bude hradené z vlastných zdrojov. Konečne
po rokoch sa nám podarilo podpísať zmluvu
o dlhodobých nájmoch ‒ s Kúpeľmi Lúčky
a.s. na areál ihriska Šiare, s Urbariátom ‒
pozemkové spoločenstvo a.s. na areál Markuška, na areál vodopádu a na značnú časť
pozemkov, o ktoré sa stará obec, s rímskokatolíckou cirkvou na cintoríny. Tieto zmluvy
boli veľmi dôležité z právnického hľadiska,
nakoľko obec môže investovať financie len
na vlastných pozemkoch alebo pozemkoch
v dlhodobom nájme. Som nesmierne rád, že
zmluvy o nájmoch boli podpísané a komunikácia pri ich vybavovaní prebiehala počas
celého roku v priateľskom duchu.
Takisto som veľmi spokojný s rokovaním s
VÚC ohľadne cesty, ktorá je v jeho správe a
vedie cez našu obec. Zároveň je to spojnica
medzi Liptovom a Oravou. Rekonštrukciu
vstupnej cesty do obce sa podarilo dohodnúť s predsedom VÚC pri jeho návšteve
našej obce. Od ústnej dohody k písomnému
prísľubu doručenému na obec ubehol len
jeden týždeň. Rozhovor s pánom predsedom
VÚC o probléme bol príjemný a uznal náš
problém za akútny.
Čo sa týka administratívnych prác, momentálne dokončujeme niektoré kúpne zmluvy
z roku 2006, vysporiadanie pozemkov pod
Domom nádeje, vysporiadanie pozemkov
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horného cintorína, zápis telocvične a scelenie
pozemkov. Konečne sme sa pohli s vysporiadaním pozemkov pod garážami bytovky.
Pracujeme na nových projektoch. Sumár
projektov za rok 2016 je v tabuľke v závere
môjho príspevku. Momentálne máme na ministerstve životného prostredia podaný projekt na zberný dvor. Požadovaná suma je cca
200 000 €.
V roku 2017 pripravujeme dve veľké investície. Prvou je cesta Láncová – Španie, kde
už máme schválené finančné krytie. Výstavba
bola plánovaná v roku 2016, no spomínané
havárie ako i proces plánov a verejného obstarávania je nesmierne zložitý a hlavne zdĺhavý.
Je až nepochopiteľné, čím všetkým úradníci
zaťažujú obce a berú im nesmierne množstvo
času administratívou. Niekedy bol postup dohody jednoduchý ‒ toto ideme spraviť a do
týždňa sa robilo. No dnes musíme absolvovať
veľa krokov ‒ dohoda, cenový prieskum trhu,
žiadosť, verejné obstarávanie, vyhodnotenie,
oslovenie výhercu, dohoda so zmluvou... A
ubehne (pri super nastavení) štyri až päť mesiacov (samozrejme, ak netreba plány, to ešte
pridajme minimálne tri mesiace). A až potom
príde na rad práca.
Ďalšou investíciou je informačné centrum
pri Obecnom úrade. Do budúcnosti chceme
našu obec zatraktívniť a tým zvýšiť záujem

Lúčanský občasník
o turizmus, kde je v poslednej dobe zrejmý
dosť značný kapitál. Sme obec, ktorá má čo
ponúknuť, len to musíme vedieť využiť. Tu
sme trochu zaspali a mali by sme sa začať
prebúdzať.
Čaká nás aj revitalizácia cintorína ‒ vytvorenie nových hrobových miest, urnová
stena, schody v hornom cintoríne, dokončenie oplotenia, nové osvetlenie ‒ ktorá si tiež
vyžiada nemalé financie. Chceme pokračovať
v úprave areálu Markuška a areálu vodopádu.
Medzi ďalšie bežné práce bude patriť úprava
asi 50 m chodníkov, dorobenie okolo 180 m
odvodňovacích žľabov, havarijné stavy určitých úsekov ciest, oprava terasy MŠ, úpravy
interiérov budov v správe obce, úprava športovísk a veľa, veľa iných prác. Toto sú práce
nie na jeden rok. Nedovolia nám to ani financie, ani pracovné kapacity. Je toho naozaj
veľa, čo by bolo potrebné naprávať. Verte mi,
že sa snažím o zlepšenie situácie v našej obci,
ale všetko sa naraz nedá.
Väčšina pracovníkov, ktorých vidíte po obci
v pracovnom nasadení, sú pridelení z úradu
práce a ich činnosť riadi koordinátor. Nahádžte, prosím, všetkých do jedného vreca.
Veľa z nich má snahu sa začleniť a byť pre
obec prospešný. Každý nemá možnosť nájsť
si zamestnanie a ÚPSVaR im poskytuje príležitosť, aby nestratili pracovné návyky a

-3mohli dôstojnejšie žiť.
V roku 2016 sme splatili ďalšiu čiastku
dlžnej sumy vo výške cca 53.000 €. Spolu s
rokom 2015 je to cca 140 000 € mimo úverov
a pôžičiek. V roku 2015 sme začali od nuly
tvoriť rezervný fond, ktorý na sklonku roka
dosiahol výšku cca 8.000 €. Za rok 2016 počítame s nárastom fondu na 18.000 € a viac.
Verte mi, aj vypracovanie grantov je práca
veľmi náročná (a nielen na čas). Preto by som
chcel poďakovať Obecnému úradu a niekoľkým nadšencom, ktorí sú ochotní darovať
svoj voľný čas pre obec.
Na záver mi dovoľte ešte raz Vám, moji
drahí spoluobčania, zaželať krásne Bohom
požehnané vianočné sviatky v kruhu svojich
blízkych a priateľov. Veľa radostí a zdravia do
nového roku 2017.
Nech je o niečo lepší a krajší ako ten predošlý.
Branislav Hrbček,
starosta obce

Ing. Petra Mihoková získala tieto granty:
•
•

Stolnotenisový klub Lúčky: Rozhýbme naše telo i myseľ - Nadácia SPP podporila projekt 900 EUR
Občianske združenie Slnko tvor: (ZA)CHRÁŇME VČELY - MONDI SCP podporilo projekt 1500 EUR
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CHRÁNI ZDRAVIE A ŽIVOT

úradom Lúčky, spestrili svojím vystúpením aj Lúčanský hudci.
SČK Liptov v spolupráci s obchodným domom Kaufland organizoval v mesiaci októbri potravinovú
zbierku pre rodiny odkázané na potravinovú pomoc.
Náš
miestny
spolok
odovzdal
potravinové
balíky
rodinám,
ktoré
potrebujú
túto
pomoc.
V mesiaci máj prebiehala okresná súťaž hliadok mladých zdravotníkov v poskytovaní prvej pomoci. Z našej školy súťažila hliadka MZ starších žiakov a aj mladších žiakov. Mladší
žiaci získali krásne 1. miesto a starší 4. miesto. V príprave žiakov na súťaž pomáha aj členka miestneho spolku. Títo naši žiaci
môžu byť príkladom pre mnohých dospelých v poskytovaní
prvej pomoci, ktorá je tak veľmi dôležitá v každodennom živote.

Miestny spolok Červeného kríža v obci Lúčky sa vo svojej činnosti zameriava hlavne na získavanie bezpríspevkových darcov
krvi. V roku 2015 darovalo krv 53 našich občanov. Zlatá plaketa
MUDr. Jana Janského bola udelená Jánovi Mesiarovi, strieborná
plaketa Pavlovi Mrázovi, bronzovú plaketu získal Marián Senko.
Všetkým darcom ďakujeme za ich vysoko humánny čin. Darovanie
krvi je skutočným darom života. Je to vzácna kvapka, je nad zlato,
nad všetky bohatstvá. V marci sme pripravili slávnostné stretnutie
bezpríspevkových darcov krvi a členov MS SČK. Na tomto stretnutí
sme ocenili malou pozornosťou držiteľov plakiet za rok 2015. Toto
milé stretnutie, ktoré bolo zorganizované v spolupráci s Obecným

V decembri uskutočníme prednášku poskytovania prvej pomoci s
názornými ukážkami pre členov SČK a všetkých našich občanov.
V miestnom spolku máme aj profesionálnych zdravotníkov,
ktorí mimo svojej práce poskytujú pomoc mnohým ľuďom.
Tak isto aj ostatní členovia poskytujú rôznu pomoc naším občanom. Našou snahou je naďalej pokračovať v humánnej činnosti a získať ďalších členov do našej červenokrížskej rodiny.
Pomaly sa blíži koniec roka a s ním patrí aj poďakovanie členom
MS SČK za ich obetavú prácu počas celého roka. Do nového
roku 2017 želám všetkým členom, bezpríspevkovým darcom krvi
a aj všetkým občanom pevné zdravie, šťastie, pohodu a lásku.
Oľga Kováčiková,
podpredsedníčka MS SČK

DOLNOLIPTOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD CHOČOM
Po vyvrcholení sobotňajšieho programu nasledovala pravá lúčanská
veselica, ktorá skončila v ranných hodinách. Pokračovanie slávností
v nedeľu začalo omšou v Kostole Povýšenia sv. Kríža.
V popoludňajších hodinách sme sa opäť stretli v Markuške, kde dobre
zorganizovaný program gradoval. Svoje umenie nám predvádzala spevácka skupina z Petrovian a folklórne súbory: Lúčanček a Lúčan z
Lúčok, Podpoľanec z Detvy a Inovec zo Zlatých Moraviec.
Počas celého víkendu obec žila folklórom. Návštevníci odchádzali s
pekným umeleckým zážitkom a s radosťou, že o dva roky sa stretneme
na 17. ročníku Dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom.
Všetci ste srdečne vítaní!
Predposledný júlový víkend bol v tomto roku pre malebnú Obec
Lúčky veľkolepý. Už po šestnástykrát sa tu konali Dolnoliptovské
folklórne slávnosti pod Chočom. Slávnosti sa začali v piatok večer v
Markuške vystúpením hudobnej skupiny Ploštín Punk. O dobrú náladu bolo postarané.

(red.)

V sobotu sa obec prebúdzala do krásneho slnečného rána. Stred obce
zaplnili stánky s remeselníkmi a členovia folklórnej skupiny Lúčan
predvádzali tradičné remeslá. V popoludňajších hodinách sme sa zo
stredu obce presunuli do Markušky, kde začala prehliadka vystúpení folklórnych skupín. Svoje umenie predviedli folklórne súbory
z Važca, z Východnej, zo Smrečian, z Likavky, zo Stankovian, Z
Liptovskej Lúžnej, zo Závažnej Poruby, Z Lúčok, Z Kežmarku, a Z
Trenčína.
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ČOŽE JE TO DEVÄŤDESIATKA?!
DHZ-O boli prijatí títo noví členovia: Peter Gaško, Norbert Pavelka,
Pavol Pavelka, Adam Fiačan, Štefan Krška, Filip Pecho, Andrej Nika,
Tomáš Gaško a Martin Zachar ml. Prajeme im úspešné zaradenie sa
k tejto úžasnej partii ľudí. Nech nová generácia pokračuje v dobrej
tradícii kolektívu hasičov, ktorí už viac ako 25 rokov zotrvávajú v
organizácii. Práca hasičov nie je len zábava, súťaže a posedenia. Je to
aj poslanie, veľakrát činnosť na hranici odvahy, ktorá preverí človeka nielen fyzicky, ale aj charakterovo. Tak hodne zdaru, kolegovia, v
spoločnom úsilí pomoci druhým!
V tomto roku sme absolvovali pár súťaží na preverenie schopnosti pre
okamžitý zásah i dôležité previerky potrebné k obhajobe plošného zaradenie našej organizácie. Zahájili sme tradíciu pálenia Jánskej vatry.
Táto myšlienka sa zrodila u našej spoluobčianky pani E. Š., dlhoročnej predsedkyne Rady rodičov a my sme jej túto myšlienku pomohli
pretaviť do skutočnosti.

Nadpis článku hovorí, čo naši hasiči v tomto roku dosiahli. Oslava 90.
rokov založenia si zaslúži uznanie všetkým členom pôsobiacim v tejto
organizácií. Zbor bol založený v roku 1926. Mal 25 členov. Činovníci: veliteľ – František Trukal, náhradný veliteľ – Eduard Maranka,
lekár – Dr. Július Hoselitz, tajomník – Atanás Flizga, pokladník – Izidor Druska, dozorca majetku – Mikuláš Vrzgula. Zbor mal motorovú
dvojkolesovú striekačku.
Dňa 20. februára 2016 sa v sále OcÚ konala výročná členská schôdza
DHZ-O Lúčky, na ktorej sme ako hosťa privítali delegovaného člena
DPO p. Miroslava Cabana. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 21 aktívnych a 8 novoprijatých členov. Je nám cťou, že pozvanie
prijali aj traja čestní členovia – p. Anton Brčík, p. Štefan Hlbočan a
p. Miroslav Druska. Schôdzu viedol dosluhujúci predseda Branislav
Hrbček st.. Po úvodných informáciách prebehla voľba nových členov
výboru. Za nového predsedu bol zvolený Matej Kútnik. Ostatní členovia výboru: veliteľ Branislav Hrbček ml., tajomník Peter Zachar,
pokladník Branislav Bobček, člen Mário Nika. Následne sme si od p.
Miroslava Cabana vypočuli aktuálne informácie z diania DPO. Časť
schôdze sme venovali aj otázkam prípravy osláv 90. výročia založenia
DHZ Lúčky.

Hlavným preverením DHZ-O bol požiar u našich spoluobčanov. Tu
patrí jedno veľké ďakujeme, hasiči! Chváli nás, rýchlosť zásahu no v
neposlednom rade i celková organizácia pri likvidácií požiaru. Na jeseň sme absolvovali spomínanú oslavu 90. rokov od vzniku DHZ-O. I
keď nám počasie neprialo, účasť bola celkom pekná a akcia sa vydarila. Tu sme predstavili novú hasičskú striekačku, ktorú sme dostali od
obce. V ďalšom programe sme prijali ocenenia pre pár jednotlivcov a
v neposlednom rade i celý kolektív vecnými darmi i pridelenou štandardou.
Čaká nás ešte pár každoročných akcií. Siedmy ročník Katarínskej zábavy a vianočné trhy. Tešíme sa na nasledujúci rok, máme veľa plánov. Pamätajme na heslo „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“
A na záver? Sú tu Vianoce, sviatky pokoja, šťastia. My vám k tomu
prajeme veľa zdravia nech vás nikdy neopustí, veľa lásky, nech vás
vždy sprevádza a k tomu i pár eur do peňaženky. A vám i nám, hasme
len smäd, ako nealkom, tak i s mierou dobrým alkom. Do nového roku
len to najlepšie, nech vám je dopriate to, čo vám prospeje a pomôže
prežiť ho šťastne a spokojne. Na Silvestra nič nepodpáľte i oslávenci
hasiči sa chcú zabávať.
vaši hasiči

Nasledovala diskusia, v ktorej odzneli aj príspevky z radov nováčikov.
Pre aktívnu základňu je veľkým prínosom a potešením, že do zložiek

Z NAŠEJ MATRIKY
Sobáše v obci roku 2016:

Úmrtia v obci roku 2016:

Ing. Štefan Mišík a Ing. Lucia Macíková
Ing. Branislav Frátrik a Bc. Petra Likavcová
Ivan Moravčík a Petra Otrubová
Matej Antušák a Aneta Ševcová
Marek Hlbočan a Jana Šuniarová
Juraj Debnárik a Martina Fliegová
Radim Weszter a Lucia Kunová
Ing. Mojmír Kandrík a Ing. Eva Šavrnochová
Vladimír Ovsák a Miroslava Bellová
Maroš Krajniak a Mgr. Zuzana Holičková
Ing. Tomáš Roman a Ing. Monika Liskovcová
Martin Sagan a Jana Stachová

Močáryová Margita, Bednáriková Zdenka
Hlbočanová Zuzana, Buzáková Elena
Buzáková Anna, Bobček Ján
Salusová Františka, Murínová Jozefína
Mišík Štefan, Dorník Bernát,
Bursová Anna , Pšenková Mária,
Zachar Bernard, Vzgulová Ľudmila,
Mesiar Miroslav, Hajasová Margita,
Mojšová Mária, Voreková Alexandra
Griešová Viktória, Pechová Helena,
Močáry Peter
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PRVÝ ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
O PUTOVNÝ POHÁR BENČÁK – GEJZA 2016
Priaznivci stolného tenisu v
Lúčkach sa dočkali I. ročníka
stolnotenisového turnaja Benčák
– Gejza. Je to pocta dvom výborným nadšencom tohto športu,
Jána Kosturíka a Gejza Pechu.
Turnaj tradične organizuje jeden
zo zakladateľov lúčanského
stolnotenisového klubu Marko
Pecho spolu so starostom obce.
Turnaj sa podarilo zorganizovať za pomoci sponzorov, ktorí
prispeli finančnými i vecnými
cenami pre súťažiacich.
Stolný tenis je obľúbenou aktivitou mnohých lúčanských aktívnych aj pasívnych športovcov
v zimných mesiacoch. Dôkazom toho je aj fakt, že Turnaja
Benčák – Gejza, ktorý sa uskutočnil 16. apríla 2016 v lúčanskej telocvični sa zúčastnilo 40
hráčov a hráčok, ktorí štartovali v štyroch kategóriách a pri
piatich pinpongových stoloch
strávili niekoľko hodín. Počas
turnaja sa podávalo občerstvenie
a guláš. Do telocvične sa začali
schádzať nielen tí, čo si prišli
vzájomne zmerať sily v tomto
športe, ale aj divácka kulisa –
tých, čo prišli povzbudzovať, ale
aj tých, čo si už na meranie síl
netrúfali a popri povzbudzovaní
s nostalgiou spomínali na „staré

časy,“ ako bývalý výborný hráč
Ján Dorník.
Víťazom turnaja a držiteľom putovného Pohára Benčák – Gejza
v kategórii registrovaní sa stal
syn Gejza Pechu, Peter Pecho,
ktorý s prehľadom postupoval
bez väčších zaváhaní. Na druhom mieste skončil zástupca
staršej generácie Vojtech Baďo
a za nim sa umiestnil brat Petra,
Martin Pecho. Nedá mi nespomenúť, že účasť na turnaji si
nenechali ujsť už spomínaní
synovia Gejza, Peter, Marko,
Martin i deti Benčáka Jana, Iva,
Ján. Na rok sa umiestnenia isto
vymenia.
V kategórii neregistrovaní sme
mali možnosť vidieť zaujímavé
a dramatické zápasy, ktoré priniesli nasledovné výsledky:
1. Frantisek Žák, 2. Rastislav
Druska, 3. Juraj Benko. Žiaci a
dorastenci v tomto turnaji ukázali svoj talent a bojovnosť.
Víťazstvo si odniesli: 1. Patrik
Závacký, 2. Juraj Horváth, 3.
Matúš Fula. U žien sme videli
zaujímavé súboje o každú jednu
loptičku, kde víťazkami turnaja
sa nakoniec stali: 1. Martina
Holičkova, 2. Mária Fliegová, 3.
Simona Milanová.
Účasť na turnaji oproti nultému

ročníku svojou početnosťou organizátorov veľmi potešila a
veria, že niektorí z účastníkov
sa uchytia aj v stolnotenisovom
klube. Týmto by tiež chceli osloviť všetkých na Lúčkach, ktorí
majú záujem reprezentovať našu
obec, aby neváhali osloviť stolnotenisový klub, ktorý ich veľmi
rád príjme.

patrí Markovi Pechovi, ktorý to
vo svete stolného tenisu ťahá už
pár rokov, jeho manželke Katke
za jej trpezlivosť a ochotu znášať jeho koníček - stolný tenis.
Starostovi obce Lúčky Branislavovi Hrbčekovi za počiatočnú
myšlienku turnaja a podporu
stolného tenisu a Miloslavovi
Murínovi za výborný guláš.

Na záver možno len dodať, že sa
úspešne ukončil prvý ročník turnaja a neostáva nič iné, ako poďakovať všetkým zúčastnením,
tiež tým, ktorí sa na organizácii
turnaja podieľali a samozrejme
i sponzorom. Menovite vďaka

Dúfam že sa o rok uvidíme ešte
vo väčšom počte na II. ročníku
turnaja o putovný pohár Benčák
– Gejza.
(pp)

ROK V TENISOVOM KLUBE ŠPORT PARK
Klub Šport Park Lúčky bol založený v súlade so Stanovami
Slovenského tenisového zväzu,
vznikol dňa 11. februára 2015
a zaregistrovaný pod číslom
100117. Jeho predsedom je Ing.
Miroslav Vrbacký a tajomníkom
klubu je Ing. Lucia Karasová. V
súčasnosti v klube trénuje 27 detí
z Lúčok a blízkeho okolia.
V svojej krátkej histórii sa klub
dostáva do povedomie slovenského tenisového sveta, nakoľko
družstvo chlapcov do 8 rokov
získalo titul v Regionálnom stredoslovenskom finále MINI Detský Davis Cup s Nadáciou SPP
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2016, kde spomedzi 9 družstiev
obsadilo 1. miesto. Družstvo hralo v zostave Jozef Karas, Samuel
Danaj, Matej Špirňák, s trénerom
PhDr. Jánom Hlavčom a taktickou prípravou vedenou Miroslavom Vrbackým.
Súťaže sa zúčastnili družstvá zo
Zvolena, tri družstvá z Banskej
Bystrice, Púchova, Lieskovca,
Žiliny a Veľkého Krtíša. Svojím
herným prejavom a zručnosťou
predbehli aj také tenisové akadémie, v ktorých trénuje viac ako
235 detí.
Naším novým cieľom pre rok

2017 je prebojovať sa s chlapcami do 10 rokov na celoštátne
finále, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Národnom tenisovom
centre v Bratislave. V tomto roku
sa to podarilo Emmke Karasovej,
ktorá hosťovala v družstve FUN
Banská Bystrica a obsadili celkovo 9. miesto v rámci Slovenskej
republiky.
V klube pôsobí tiež zmiešané
družstvo detí do 10 rokov, družstvo mladších žiačok a družstvo
seniorov 55+.
Cieľom klubu je všestranná a
špecializovaná športová príprava
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FOLKLÓR Z LÚČANČEKU

Milý občasník!
Som členkou detského folklórneho súboru Lúčanček a spolu
so mnou je tam veľa šikovných
detí. Niektoré sú veľké, iné malé
a vieš čo je ešte super milý občasník?! Že aj keď sme každý iný,
či malý alebo veľký, či dievča či
chlapec, či sme z Lúčok, alebo z
Kalamien, tak sme super kolektív.
Najmenší sú trojroční škôlkari a
najstaršie sú dievčatá, ktoré už
chodia na druhý stupeň ZŠ, jedna
z nich dokonca až do siedmej
triedy. Chcem sa ti zdôveriť aj s
menej veselou správou a síce, že
niektorých z tých „starých ostrieľaných“ už naše „malé krpce“ začali omínať. Budete nám chýbať,
no verím, že za ten čas, ktorý ste
s nami pretancovali, kedy ste s
nami spievali a robili zábavu, ste
boli spokojní, a určite vám patrí

veľká vďaka za váš prínos. A
tak, ako sa lúčime, tak aj vítame
nových „šikovníkov“, ktorí tohto
roku pribudli.
A tak sa v počte 30 detí, takmer
každú sobotu stretávame. Chodíme na takzvané „skúšky“. Väčšinou sme rozdelení na „malých“
a „veľkých“. No v konečnom
dôsledku sme deti , sme veselí,
živí a hraví, ale aj tak sa radi
učíme nové pesničky, kroky,
tančeky, riekanky, básničky (nikomu to nehovor, ale niekedy je
tam nuda, keď opakujeme veci
ktoré už dávno vieme, no hovorí
sa že „opakovanie je matkou
múdrosti“). Keď máme skúšky
pred vystúpením, tak sa nám
„parí z kečky“. Menším „láskonkám“ (tak nás prezýva Lucia),
keď je treba, pomáhajú staršie
dievčatá. Napríklad v zákulisí
povzbudia, keď sa k nám „zakráda tréma“. Sú super a je s nimi

sranda. No a na oplátku, tým, že
je tých starších báb menej, tak
menší im zase pomáhajú so spievaním a tak. Radi vystupujeme v
Lúčkach alebo v Kalamenoch, na
Deň matiek, či keď chceme potešiť našich starkých, keď sme
súčasťou živého Betlehema, s
pásmom Betlehemka alebo sa
každý druhý rok predvedieme
na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach, ako aj tento
rok, kedy sme sa prezentovali s
pásmom Muriena a tiež Hrou na
pltníkov.
A vieš čo je ešte super?! Že
máme vlastný „fanklub“. Sú to
naše mamičky, ktoré nám vždy
pomáhajú. Naše „faninky“ sa
vždy postarajú o všetko a keď vystupujeme, tak nám tlieskajú zo
všetkých najhlasnejšie a povzbudzujú nás. Keď spomínam kroje,
tak okrem našich mamičiek je
super aj vedenie obce, vďaka nim
sa tešíme z nových krojov.
A tak sa teším na ďalší rok, v
ktorom nás čakajú ďalšie vystúpenia. Prajem si, aby sme ďalej
pociťovali podporu našich priateľov tak, ako doteraz, aby nám to
parádne tancovalo a spievalo, aby
sme nestratili nadšenie a chuť
ďalej „sadiť a pestovať“ lásku k
folklóru a tradíciám. A ešte raz
chcem všetkým poďakovať! Držíme si palce ☺
DFS Lúčanček

a postupný výkonnostný rast pre
rekreačný a závodný tenis, samozrejmosťou je výchova k fairplay, zábava a športové vyžitie
celej škály populácie, teda detí,
dievčat, chlapcov, žien aj mužov.

Rýmovaná
spomienka
na Okresný športový deň
v Liskovej
(24. 4. 2016)
Na ihrisku v Liskovej,
športový sa konal deň
Dôchodcovia
súťažili
aj profíkov porazili
Súťažil ver, okres celý
– v tričkách žltých, modrých, bielych
Liskovianka zaspievala,
by nám žilky rozohriala
Válok lietal ovzduším,
takmer ľudí pohlušil
Granáty aj guľa veru,
urobili v tráve dieru.
Zo vzduchovky sme strieľali, vrabce sa nám posmievali
Že do terčov strieľame
a ich lietať necháme
Po súťažiach guláš čakal,
každý Vám ho s chuťou
spapal
Kuchári Vám boli súci,
guláš pálil – bol horúci
Aj starostov sme pozvali,
guláš tiež sme pre nich
mali
Každý fandil, hlavne svojim, hoc víťazi všetci boli.
Všetci, čo sa zúčastnili,
medaile by zaslúžili

Svojím pôsobením, prejavom a
úpravou okolia okolo tenisového klubu, vytvára klub príjemné
prostredie pre oddych a športovú
rekreáciu a tak napomáha k peknej propagácii obce Lúčky.

Ak budeme zdraví vieme,
o rok zlato získať chceme.

Ing. Miroslav Vrbacký,
podpredseda tenisového klubu

Zas na novom zápolení,
v súťažiach o ďalšie ceny

Šport na klinec zavesíme?
Nie! O rok sa uvidíme

Veronika Daňová

Untitled-1.indd 7

19.12.16 22:52

-8-

Lúčanský občasník

december 2016

KRÁĽOVSKÁ HRA V LÚČKACH
Zo života šachového klubu TJ Lúčky bolo veľa napísané v novinách
Spoločník v septembrovom čísle. Preto teraz len z činnosti posledného ročníka 2015 – 2016. V IV. lige hralo naše „A“ družstvo veľmi
dobre, neobhájilo síce minuloročné tretie miesto, ale aj delenie štvrtého miesta bolo pre nás úspechom.
Čo je dôležité, že sme sa vyhli starostiam o záchranu, lebo hrozilo, že
zo súťaže vypadnú až štyri družstvá, čo sa aj potvrdilo po skončení
súťaže. Na konci článku pripájam jednotlivé výsledky hráčov, ako
aj výslednú tabuľku, tak ako boli uverejnené na webovej stránke
chess.sk.
Naše „B“ družstvo v tomto ročníku nebolo prihlásené zo známych
dôvodov a tak problémy s hracou miestnosťou sme chvalabohu nemali. Všetky zápasy IV. ligy sme odohrali v sále obecného úradu,
za čo obci patrí naše poďakovanie. Keďže „B“ družstvo nebolo prihlásené do súťaže V. ligy, naši žiaci hrali opäť v seriáli Talent, aby
tam získavali skúsenosti. Hrali Martin Moravčík, Filip Smitka, Šimon
Milan a Alexander Ševc, ktorému sa chcem ospravedlniť, že nebol
spomenutý v článku v spomínanom Spoločníku. Je len škoda, že šach
akoby už nechcel hrať, potenciál má. Dvere má stále otvorené. V
novom ročníku Talent zatiaľ hrali Šimon Milan a Oliver Bučo. Je
predpoklad, že odohrajú všetky turnaje
V tomto roku sa v Ružomberku uskutočnili majstrovstvá Európy
amatérov. Náš oddiel využil možnosť zahrať si na tomto turnaji a
prihlásil štyroch hráčov. Hrali Ing. Metod Močáry, Peter Tvrdoň,
Lukáš Milan a Patrik Závacký. Hral aj Miroslav Sagan, ale za farby
domáceho ružomberského mužstva. Blysol sa výhrou v prvom kole
s budúcim víťazom turnaja. V turnaji si dobre počínal aj Ing. Metod
Močáry, ktorý získal najlepší výsledok v kategórii seniorov. Pamätnú
medailu má doma. My ostatní sme si uhrali to „svoje“. Hrať mohli aj
ďalší hráči a to František Vrzgula a Samuel Mišík.
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Z pracovných a študijných dôvodov však turnaj nehrali. Ing. Metod
Močáry nás reprezentoval aj na Tatranskom pohári v senioroskom
turnaji a na jednom turnaji na Morave. V rámci šachového sviatku
v Ružomberku sa hralo viac turnajov a to i majstrovstvá Slovenska
žiakov a študentov v jednotlivých vekových kategóriách, tu nás reprezentovali Lukáš Milan, Patrik Závacký a Samuel Mišík a mladší
Martin Moravčík a Filip Smitka. V Ružomberskom RAPID OPENE
o Pohár primátora mesta (na snímke) hral náš hráč Ján Dorník a získal
cenné druhé miesto, čo bol pre neho krásny výsledok.
V novej sezóne 2016/2017 už hrá aj naše „B“ družstvo a to v V. lige.
Zatiaľ sa odohrali štyri respektíve tri kolá. „A“ družstvo uhralo dve
víťazstvá, ale aj dve prehry a „B“ družstvo uhralo tiež dve výhry a
zatiaľ jednu prehru. Veríme že sa nám bude v novom roku viac dariť.
Peter Tvrdoň
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LÚČANSKÍ HUDCI

cientov a kúpeľných hostí je veľmi náročné.Na javisku sa striedajú
piesne s krátkymi humornými scénkami a vtipmi. Scénka s Elemírom
Dofrťanom /Ervín Ondrejka/ rozosmieva celé hľadisko. V programe
predstavujeme aj našich hostí. Spisovateľ a novinár Peter Štrelinger
rozprával o svojich najnovších románoch Živá voda a Salakúzy, Jozef
Roštek recitoval vlastnú báseň o Lúčkach a rodnej zemi, zahral sa
na dedinského bubeníka, svoje umenie predviedol aj Martin Lipták,
primáš FS Liptov.

Pod týmto názvom reprezentuje hudobno-spevácka skupina svoju
obec nielen na Liptove, ale aj v iných regiónoch Slovenska a za hranicami. Napriek personálnym zmenám dokázali hudci s profesionálnou
kvalitou priniesť originálne ľudové piesne, niektoré aj vyše 130ročné, na pódiá nielen v kúpeľoch, ale aj na mnohých folklórnych
festivaloch a podujatiach.
„Máme veľké šťastie,“ hovorí Dušan Krška, organizačný vedúci a
pokračuje: „Dvaja kvalitní textári a hudobníci - Ľudovít Senko a Vladimír Struhár prispeli do nášho repertoáru desiatimi novými melódiami, medzi nimi aj o Lúčkach. Náš repertoár je nesmierne široký
a vďaka kvalitným úpravám a precíznej hre hudobníkov dokážeme
divákom okrem liptovských melódií predviesť aj piesne z iných regiónov Slovenska.“ Pripraviť takmer dvojhodinový program pre pa-
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Trojgeneračné prepojenie... Výraz, ktorý použili pacienti pri rozhovore s hudcami, výstižnevyjadruje spoluprácu s deťmi z folklórneho
súboru Liptáčik v Ružomberku. Malí píšťalkári a speváčky oživujú
repertoár a rozdávajú radosť divákom. V kronike máme k tomu dva
krásne zápisy: „Je úžasné, ako sa vedia spojiť tri generácie pre spoločnú lásku k hudbe.“ a druhý: „Sofinke Salvovej za prekrásny spev
(srdiečko skupiny)“.
Lúčanskí hudci, ako každá iná zložka, ktorá sa podieľa na rozvoji
miestnej kultúry, potrebuje materiálne zabezpečenie. Vďaka pochopeniu zo strany obecného úradu, veľkej podpore domácich sponzorov
a Jednoty dôchodcov na Slovensku Lúčky, môže skupina bez problémov ďalej rozvíjať svoju činnosť a šíriť dobré meno obce Lúčky.
V súčasnej dobe pôsobia v skupine Lúčanskí hudci: Dušan Krška – organizačný vedúci a spev, Ondrej Nika, Ervín Ondrejka – spev, Mária
Hanková – primáš , Matej Milan – akordeón, Milan Lacko – gitara,
umelecký vedúci skupiny Vladimír Struhár – kontrabas.
(dk, vs)
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ROK 2016 VO FS LÚČAN S MNOŽSTVOM NOVINIEK
Okrem pravidelných celovečerných vystúpení v Liečebnom dome Choč v Lúčkach,
Folklórna skupina Lúčan vystúpila pre kúpeľných hostí k príležitosti stavania mája, pri
otvorení kúpeľnej sezóny a na slovenských
večeroch.
Ani tento rok vo februári Lúčan nechýbal
na Fašiangovom sprievode mestom Ružomberok. V júni 2016 FS Lúčan vystúpila na
oslavách Petra a Pavla v obci Kalameny.
Vystúpenia v júli 2016 začali krásnym reprezentovaním folklórnej skupiny, ale aj obce
Lúčky na Folklórnom festivale vo Východnej, na ktorom sme sa predstavili divákom
s pásmom Pltnica a znova zažili fantastickú
atmosféru hlavného pódia v amfiteátri vo
Východnej. V dňoch 22. – 24. júla 2016 sme
vystúpili na Dolnoliptovských folklórnych
slávnostiach pod Chočom. Vďaka pánu Metodovi Salvovi mohla FS Lúčan znova po
dlhých rokoch ukázať na jarmoku remesiel
remeslá na mostoch v centre našej obce ako
spracovanie ľanu, pranie, pílenie dreva... Ani
v auguste 2016 FS Lúčan nepoľavila zo svojej činnosti a zúčastnila sa vystúpení – Lietavské slávnosti v Lietave, Čipkárska nedeľa
v Pribyline a Hontianska paráda v Hrušove.
V našej obci Lúčan ešte vystúpil na oslave
Dňa matiek a Úcty starším. V mesiaci október sa folklórna skupina predstavila aj pre
starších v obci Bešeňová.
V decembri 2016 ju ešte čakajú viaceré vystúpenia, medzi ktoré patrí celovečerné vy-

stúpenie v Kúpeľoch Lúčky, na Vianočných
trhoch v Lúčkach a na Živom betleheme vo
Farskej záhrade, ale aj vystúpenia na Vianočných trhoch a Benefičnom koncerte v Penzióne Motýľ v Liptovskej Teplej.
V tomto roku 2016 sa folklórnej skupine
podarilo získať finančné prostriedky od
Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA za
projekt „Folklór – zachovajme tú nevyčerpateľnú studnicu múdrosti a šikovnosti pre
naše a ich deti“ a od Nadácie SPP za projekt
„Krása v kroji ukrytá – milujme tradície našich predkov“. Vďaka získaným finančným

prostriedkom mohla FS Lúčan vybudovať
v Materskej škole Lúčky Krojáreň, v ktorej uchováva svoje kroje, krojové súčasti
či hudobné nástroje. Touto cestou by som
sa chcela poďakovať všetkých, ktorý nám
s realizovaním týchto projektov pomohli
– Nadácii KIA MOTORS SLOVAKIA a
Nadácii SPP za poskytnutý finančný príspevok, obci Lúčky za poskytnutý priestor a a
za jeho prestavbu, členom FS Lúčan za ich
ochotu pomôcť mi pri realizácii projektov,
ale aj ostatným ľuďom, ktorí v nemalej miere
prispeli k vybudovaniu tohto pre FSK Lúčan
významného miesta.
Rok 2016 bol pre folklórnu skupinu Lúčan
významný aj tým, že sa počet členov FS
Lúčan rozrástol o nových členov, ale aj o
členov, ktorí už ako členovia v skupine pôsobili. Chcela by som teda poďakovať všetkým
členom FS Lúčan za ich celoročnú prácu,
za ich obetavosť a lásku k ľudových tradíciách, k zachovávaniu tradičných zvykov,
piesní a tancov príznačných pre našu obec a
prajem im do ďalšieho roka pevné zdravie,
veľa úspechov a síl, aby mali chuť spievať a
tancovať a tým aj naďalej rozširovať dobré
meno folklórnej skupiny Lúčan či prezentovať obec Lúčky na rôznych podujatiach
doma aj v zahraničí.
Lucia Pechová

Z NAŠEJ MATRIKY
Deťúrence narodené
v obci roku 2016:
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Peter Ballek
Hana Albertová
Ivan Moravčík
Kristína Juríková

Juraj Debnárik
Patrícia Maretáková
Eliáš Pecho
Romana Slivková

Zoja Bielená
Zara Bielená
Marek Hlbočan
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ČESTNÝ OBČAN OBCE LÚČKY, MÔJ ŠÉF
povská. Tlak na pána rektora stále silnel a tak
sa na konci akademického roka rozhodol na
svoju funkciu rezignovať. Ani po jeho odchode neprestávali tlaky na jeho osobu a boli
snahy dostať ho preč zo Slovenska. Z krajiny, ktorú obdivoval, pre ktorú tak veľa urobil a nesmierne miloval. Často mi pri našich
stretnutiach hovoril: „Viete, kým som tu, tak
sa v nich možno ešte troška ozýva svedomie.“
Aktivita nečestných ľudí dostať pána rektora
zo Slovenska napáchala na jeho podlomenom
zdraví nenapraviteľné škody, ktorých vyústením bol predčasný odchod z tohto pozemského sveta.

V lete v roku 2012 som začala pracovať na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Dostalo
sa mi veľkej cti, že mojim priamym nadriadeným bol sám pán rektor, Čestný občan našej
obce, pán profesor Tadeusz Zasępa.
Mala som tú česť s ním spolupracovať, takmer
dennodenne sa s ním stretávať a osobne
môžem potvrdiť, že to bol dobrý človek.
Kňaz, ktorý slúžil ľuďom, veľký profesionál,
ktorý dokázal, že viesť inštitúciu, dosahovať
úspechy a zabezpečovať rozvoj univerzity sa
dá aj ľudským prístupom. Všetko sa dá robiť
čisto a transparentne a pritom je dôležité nestratiť svoju tvár.
Svojim odhodlaním hľadania pravdy, veľkým

zmyslom pre spravodlivosť a tým, že sa nebál
poukázať na vážne nedostatky na akademickej pôde sa pán rektor stal niektorým ľuďom
na univerzite nepohodlným. Kritizoval nekalé
praktiky na Katolíckej univerzite a snažil sa
presadiť nápravu. Tí, ktorí nehospodárili
čestne robili všetko preto, aby sa pána rektora zbavili.
Nastali veľmi ťažké dni v živote nášho pána
rektora. Posledný pracovný deň pred Vianocami v roku 2013 sa akademický senát po
prvýkrát snažil odvolať pána rektora. Boli
to veľmi smutné Vianoce. Atmosféra medzi
zamestnancami fakúlt, na ktorých sa vedenie
univerzity pod vedením pána rektora snažilo
zmeniť pomery, bola jednoznačne protizase-

Naša obec, Slovensko a dovolím si povedať,
že celý svet prišiel o jedného najvzdelanejšieho muža, kňaza, učiteľa, ktorý svoju múdrosť trpezlivo odovzdával svojim študentom,
ktorých nesmierne miloval. Pán rektor vynikal trpezlivosťou a duševnou vyrovnanosťou
a ako to u múdrych ľudí býva aj veľkou pokorou. Svojim životom si získal veľkú spoločenskú prestíž a verím, že svojim príkladným
životom nám ukázal cestu a pevnú nádej na
lepšiu budúcnosť. Ako povedal pán profesor
Olekšák: „Bol to dobrý muž, kňaz, profesor a
mučeník pravdy.“
Ďakujem za veľký dar, že som vo svojom
živote mohla stretnúť, spolupracovať a nechať sa inšpirovať takým veľkým Človekom,
akým bol „navždy náš pán rektor Tadeusz
Zasępa“, náš Čestný občan. Veľké ďakujem
za všetko!
Mgr. Marta Bočeková,
hlavná kontrolórka obce
Vysokoškolský profesor, katolícky kňaz a publicista Dr. h. c., prof. Tadeusz Zasępa, PhD. sa
narodil 23. apríla 1946 v Radziechowiciach v
Poľskej republike. Pôsobil ako rímskokatolícky kňaz v mnohých farnostiach, neskôr pracoval na jeho domovskej lublinskej Katolíckej
univerzite, kde sa stal docentom i profesorom.
Oblasťou jeho vedeckého záujmu bola teória
masmediálnej komunikácie, teória a dejiny
žurnalistiky a súčasné formy odovzdávania viery, v ktorých publikoval desiatky monografií,
vedeckých štúdií a prác. V Poľsku založil Katolícke Rádio Lublin, lublinskú edíciu týždenníka Nedeľa a vysokú školu Lubelsku Szkołu
Biznesu – Szkołu Wyższu. Od roku 1998 začal
pracovať aj na Trnavskej univerzite v Trnave, v
spojení s Katolíckou univerzitou v Ružomberku bol prakticky od jej založenia v roku 2000,
pôsobil tu ako garant štúdia žurnalistiky. Od
roku 2008 do roku 2014 bol jej rektorom. Život
a dielo prof. Zasępu mnohokrát oenili mnohé
inštitúcie. Obce Lúčky, Švošov a mesto Ružomberok mu udelili čestné občianstvo. Tadeusz
Zasępa zomrel po dlhotrvajúcej chorobe srdca
18. septmerba 2016 v Ružomberku.
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ŠŤASTIE BÝVAŤ V LÚČKACH...

Milí priatelia, známi, rodina... všetci ľudia dobrého srdca!
Dňa 13. 7. 2016 v podvečerných hodinách nás postihlo nešťastie v
podobe požiaru v prístavbe rodinného domu. Príčina je aj pre nás
stále záhadou, pravdepodobne elektrický skrat. Vidieť svoj domov v
plameňoch... V pár sekundách strácať úsilie rodičov i svoje istoty a
sny, to je pocit, aký už nikdy nechceme zažiť!
Veľké, vrúcne, nekonečné poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí ste
nám boli v týchto ťažkých chvíľach oporou.
Lúčanskí hasiči, vyslovujeme vám obrovské ďakujem, lebo najmä
vďaka vášmu rýchlemu (8 min.) zásahu a plnému nasadeniu sme neprišli o strechu nad hlavou. Pomoc ,,z hora“ neprestávala... Keď dochádzala voda, dorazili hasiči z Kalamien, ktorí obetavo pokračovali
v neľahkom boji s plameňmi. Pomoc prichádzala naďalej – hasiči z
Liptovskej Teplej, Ružomberka, Liptovského Mikuláša a dobrovoľníci. Chlapi, boli ste skvelí!

V tomto nešťastí však máme obrovské šťastie, že sa nikomu nič vážne
nestalo. No najmä je našim šťastím, že bývame v úžasnej dedinke pod
Chočom, kde žijú ľudia s pracovitými rukami a obrovskými srdcami
ochotnými pomôcť.
Veríme, že sa touto cestou dostane naše poďakovanie aj našim dobrodincom v najbližšej dedinke Kalameny.
Nemôžeme menovať všetkých ľudí, lebo by nám Lúčanský občasník
nestačil... No vy viete a my cítime ako veľmi ste nám pomohli, či ešte
stále pomáhate!
Vďaka za váš vzácny čas, obetavú prácu, materiálnu pomoc, finančnú
pomoc (vrátane zbierky), psychickú podporu a vaše modlitby.
S úctou a vďakou,
rodina Fulová

OZNAM: POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA NA PLES
Obecný úrad v Lúčkach oznemuje, že ešte stále sú v
predaji vstupenky na Obecný ples, ktorý sa uskutoční
28. januára 2017 so začiatkom o 18.00 hodine v sále Obecného úradu v Lúčkach.
Cena vstupenky je 20 EUR na jednu osobu a zahŕňa
prípitok, hlavné jedlo, kávu, koláč, kapustnicu a víno.
Samozrejme, okrem skvelej zábavy v kruhu priateľov
sa môžete tradične tešiť aj na pestrý program a zaujímavú tombolu. Neváhajte a prihláste sa na OcÚ alebo
na telefónnom čísle 0907 328 294. Tešíme sa na Vás!
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AKTÍVNI SENIORI BILANCUJÚ
Rok 2016 sa schyľuje k svojmu záveru, čakajú nás vari najkrajšie
sviatky roka – Vianoce, sviatky pokoja a mieru. Do konca roka zostáva už len pár dní, čo poskytuje ideálnu príležitosť na bilancovanie.
Bilancujeme v duchu snáď všetci, čo sa nám podarilo, ktoré predsavzatia sa nám nepodarilo naplniť. Tak je to aj v našej dôchodcovskej
organizácii ZO JDS Lúčky, ktorá na začiatku roka 2017 zavŕši druhý
rok svojej existencie.
Plány, ktoré sme si stanovili na našej výročnej schôdzi v januári boli
dosť ambiciózne a dávali priestor na sebarealizáciu všetkých našich
členov v rôznych oblastiach podľa osobného záujmu, no nepodarilo sa
nám do nich zapojiť všetkých. Akcií bolo neúrekom, od tých brigádnických, ktoré sme realizovali samostatne, ako napríklad bola úprava
priestorov pred vstupom do našej klubovne a obecnej knižnice spojená
s výsadbou zelene, ďalej patronátne každoročné úpravy priestorov pri
vstupe do parku a k vodopádu, tiež celoročné udržiavanie zelene na
priedomí rodného domu T. Salvu, alebo aj v spolupráci s obecným
úradom Lúčky pri príprave občerstvenia podľa pokynov pána starostu
(pečenie koláčov pri akciách OÚ). Bolo veľa možností realizovania sa
tiež pri vedení dvoch krúžkov (krúžok šikovných rúk, turistický krúžok) so žiakmi ZŠ Lúčky, alebo účasťou na kultúrno-spoločenských
akciách organizovaných našou ZO alebo v spolupráci s Okresnou organizáciou JDS Ružomberok.
Na ilustráciu pripomeniem len tie najzaujímavejšie:
Autobusový zájazd na nákupné trhy v poľskej Jablonke, autobusový
poznávací zájazd do Kremnice a Banskej Štiavnice, mesačný kurz
cvičenia pamäte, Okresné športové hry dôchodcov v Liskovej, májové
posedenie členov pri harmonike v klubovni ZO JDS Lúčky, oslava
MDŽ a Októbra – mesiaca úcty k starobe, krajská prehliadka speváckych súborov dôchodcov v Kysucnom Novom Meste, Ružomberská
lýra v Hubovej, Guláška v Markuške , Športový deň dôchodcov, organizovaný DSS Likavka v Liskovej, účasť na 9. ročníku Festivalu
seniorov v Žiline, vlakový zájazd spojený s prehliadkou pamätihodností mesta Košice, výlet do Čutkovskej doliny a návšteva Vlkolínca
– pamiatky UNESCO, spoločný týždenný relaxačno-rekreačný pobyt
v Ľubovnianskych kúpeľoch, dotovaný ŠÚD vo výške 50 €/osoba,
katarínske posedenie pri harmonike v klubovni, spojené s občerstve-

ním alebo chystané silvestrovské stretnutie osamelých dôchodcov v
klubovni spojené s vítaním nového roka 2017.
To bol len stručný výber tých najzaujímavejších akcií, kde sme okrem
účasti reprezentovali aj našu základnú organizáciu, či už športovými
výkonmi na športových akciách alebo úspešným vystúpením našich
dôchodcov na prehliadkach speváckych súborov. Nebudem uvádzať
menovite, aby som niekoho neopomenul, myslím, že všetci vieme,
kto z nás na akej akcii sa zúčastnil, ale dovoľte mi, aby som všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do našich akcií a tiež reprezentovali našu ZO, alebo obec čo najsrdečnejšie poďakoval, poprial
im veľa elánu a tvorivej činnosti aj v ďalšom období a verím, že budú
inšpiráciou aj pre ostatných našich členov pri napĺňaní cieľov, ktoré
sme si dali do vienka v rámci Plánu činnosti na rok 2017.
Na záver môjho príspevku chcem vyjadriť presvedčenie, že činnosť
našej mladej organizácie napĺňa svoje poslanie pri aktivizácii generácie 3. veku v našej obci a že budeme aj naďalej v spolupráci s OÚ
Lúčky spoločne prispievať k rozvoju obce a úspešnému udržiavaniu
a pestovaniu tradícií v nej.
Všetkým prajem pekné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej
rodiny v porozumení a láske a tiež úspešné vykročenie do roku 2017.
Igor Hazucha, predseda ZO JDS Lúčky

POOHLIADNUTIE ZA MINULÝM ROKOM V MATERSKEJ ŠKÔLKE V LÚČKACH
Každé ráno chodíme si do veľkého domčeka.
Niekto ide z blízučká a niekto ide zďaleka.
Môže fúkať silný vietor, my sa stále tešíme.
Kresliť, spievať, recitovať sa v našej škôlke učíme.
Takto si spievajú pieseň deti, ktoré navštevujú našu materskú školu.
Keďže sa nachádzame na dedine, sme výnimoční hlavne tým, že rozvíjame národné povedomie a regionálnu výchovu. Deťom približujeme
tradície a zvyky, ktoré sú charakteristické pre našu obec Lúčky. Chceme,
aby sa z nášho života nevytratili a nezapadli prachom. Preto s deťmi vždy
vystupujeme na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach.
Tento rok sme sa predstavili pásmom Prekáračky.Chceme dopriať deťom
šťastné detstvo bohaté na zážitky, a tak si do MŠ pozývame šikovných
ujov a tety z dediny,´ktorí nás učili párať perie, variť kulašu, lúštiť strukoviny, maľovať voskom (teta Lenka Ťapková)...Teta Magda Senková
nám ukázala ako zamiesiť a upiecť chlebík, zaspievala si spolu s nami ľudové piesne a predviedla sa v lúčanskom kroji. Majster ľudovej umeleckej výroby - ujo Metod Salva nám ukázal krosná, na ktorých tká krásne
koberce a prestierania. Hru na harmoniku, husle a basu sme počúvali v
podaní uja V. Kašku, B. Drusku a R. Pašoviča.
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My učiteľky sa každučký deň snažíme deťom vyplniť čas strávený v
našej MŠ aktivizujúcimi, obohacujúcimi a zmysluplnými aktivitami.
Uvediem z nich len niektoré: návštevy kostola, knižnice, pošty, obchodov, susednej obce Kalameny, diviačej obory, Galérie Ľudovíta Fullu
v Ružomberku, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v
Liptovskom Mikuláši, exkurziu do hvezdárne a planetária v Žiari nad
Hronom. Okrem týchto aktivít sme ešte stihli zatancovať si na karnevale,
vynášať Murienu, pliesť korbáče, stavať máje, osláviť Deň detí na ihrisku
v Šiaroch, rozlúčiť sa s predškolákmi, skúmať a pozorovať svet okolo nás
a mnoho iných nudu zaháňajúcich činností.
Pravidelne sme na nástenkách prezentovali výsledné produkty z pracovných, výtvarných a grafomotorických činností detí, a tak nepriamo
informovali rodičov. Stále pracujeme podľa nášho školského programu
Lúčanské pramienky, ktorý je otvorený, flexibilný a vytvára priestor na
tvorivosť, spontánnosť a túžby detí s prihliadnutím na ich individuálne
a vekové osobitosti. V tomto úsilí sú nám veľmi nápomocní rodičia, ale
aj iní ľudia z obce. Preto by sme sa chceli všetkým poďakovať, že nám
v priebehu roka akýmkoľvek spôsobom pomohli, lebo to robili pre vaše
a naše deti.
(kmš)
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ROK 2016 V KÚPEĽOCH LÚČKY PRINIESOL
OPÄŤ MNOHO NOVÉHO

Ako ste si mnohí istotne všimli, aj v tomto
kalendárnom roku sa v KÚPEĽOCH LÚČKY
udialo mnoho podstatných zmien. Kúpele sú
už niekoľko storočí súčasťou obce a toto spojenie prináša obom stranám mnoho pozitív.
Cieľom kúpeľov je samozrejme pomôcť v
liečbe a regenerácii klientov, ktorí sa po príjemnej návšteve tejto krásnej obce veľmi radi
do Lúčok opätovne vracajú. Každý spokojný
klient tak prispieva formou daní do obecného
rozpočtu, vďaka ktorému sa môže obec ďalej
zveľaďovať. Sme veľmi radi, že od nového
volebného obdobia sa spolupráca s obcou výrazne zlepšuje, vďaka čomu sa Lúčky stávajú
každý rok príjemnejším a krajším miestom
pre život. Veríme, že spoločnými silami pripravíme návštevníkom nezabudnuteľné zážitky z pobytu v našej obci.
Neustále investujeme do kvality a inovácií,
aby sme všetkým našim návštevníkom, nielen tým z ďaleka, ale aj tým z obce, poskytli
čo najkvalitnejšie služby. Práve preto sme v
tomto roku úspešne spustili úplne novú jedáleň Breza, ktorá sa stala novou dominantou kúpeľného hotela Choč. Vďaka nej bude
stolovanie klientov príjemnejšie. Tým sme
však neskončili. Koncom roka 2016 bude
zrekonštruovaná aj pôvodná jedáleň Lipa,
ktorá dostane úplne nový šat. Okrem toho
sa od nového roka u nás budú samoplatci

stravovať počas celého dňa formou bufetových stolov, čím sa opäť priblížime ich rôznorodým potrebám. Veľkou novinkou je aj
moderná lyžiareň pre 80 ľudí, s ozón generátorom slúžiacim na dezinfekciu lyžiarok,
ktorá bude pre klientov kúpeľov dostupná zadarmo. Návštevníci, ktorí využijú bezplatný
transport do Jasnej SKIBUSOM, tak budú
mať opäť zvýšený komfort.
Nezabudli sme ani na zaujímavé zľavy. Už
niekoľko rokov u nás môžete využiť regionálnu zľavovú kartu LIPTOV Region Card.
Vďaka nej môžete okrem celého Liptova
uplatniť zaujímavé zľavy aj v kúpeľoch.
Zľavy až 20 % môžete využiť do vonkajších
bazénov a sáun v AQUA-VITAL Parku a do
Wellness v Dependance Liptov. Karta sa dá
zakúpiť na recepcii v KH Choč alebo priamo
v AQUA-VITAL Parku. Opäť sme spustili aj
obľúbenú akciu v AQUA-VITAL Parku na
vonkajšie bazény a Vitálny svet(sauny), kde
prídete dvaja, no platí iba jeden! Akcia „2 za
cenu 1“ platí od pondelka do štvrtka mimo
sviatkov a viac informácií nájdete priamo v
AQUA-VITAL Parku.
Máme pre vás zaujímavú novinku. Ako
prvé kúpele na Slovensku ponúkame prémiové procedúry s prírodnou francúzskou
kozmetikou GERnétic. Procedúry GERnétic

majú výrazné relaxačné účinky. Odstraňujú
pocity únavy a stresu. Prispievajú k revitalizácii a celkovej harmonizácii organizmu. Stimulujú obnovu energie a posilňujú imunitu.
Medzi nové procedúry patria:
• Stimulačné ošetrenie horných končatín
• Stimulačné ošetrenie dolných končatín
• Celotelový peeling pre celkovú stimuláciu
• Regeneračný antistresový zábal celotelový
• Detoxikačný zábal celotelový s morskými
riasami
• Zoštíhľujúci zábal celotelový
• Aromatický regeneračný kúpeľ s morskými riasami
Na záver Vám chceme v mene vedenia akciovej spoločnosti poďakovať za Vašu priazeň a popriať v tomto, ale aj budúcom roku
veľa zdravia, šťastia, lásky a ľudského porozumenia, vďaka ktorému budú Lúčky stále
lepším a lepším miestom pre život.
(pm)

OTVÁRACIE HODINY CEZ VIANOČNÉ SVIATKY
Wellness v Dependance Liptov: zatvorené: 22. - 27. 12. 2016, otvorené:
28. - 30. 12. 2016 /14.00-21.00 hod./, 31. 12. 2016 /10.00 - 18.00 hod./ 1.
1.- 8. 1. 2017 /14.00-21.00 hod./, od 9. 1. 2017: Po-Št. /17.00 - 20.00 hod./,
Pia. - Ne., sv. /16.00 - 21.00 hod./.
AQUA-VITAL Park, vonkajšie bazény a vitálny svet - zatvorené: 23. 25. 12. 2016, otvorené: 26. 12. 2016 /10.00 - 21.00 hod./, 27. 12 - 30. 12.
2016 /10.00 - 21.00 hod./, 31. 12. 2016 /10.00 - 18.00 hod./, 1.1.2017 /10.00
- 21.00 hod., 2. 1. 2017 - 8. 1. 2017 /10.00 - 21.00 hod., od 9. 1. 2017 /12.00
- 21.00 hod./, SO., NE., SV. /10.00 - 21.00 hod./
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Vnútorný bazén - zatvorené: 22. - 25. 12. 2016, otvorené: 26. 12. 2016 - 8.
1. 2017 /12.00 - 21.00 hod./ pre verejnosť okrem 31.12.2016, 31. 12. 2016
/10.00 - 18.00 hod./.

KONTAKTY: Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - 044/4375 544, Gynekologická ambulancia – 044/43 75 649,
Ortopedická ambulancia - 044 / 43 75 544, AQUA-VITAL Park 044/43 75 566, Wellness a soľná jaskyňa - 044/43 75 551.
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KULTÚRA V OBCI OČAMI KULTÚRNEJ KOMISIE OÚ
vanie, za prípravu občerstvenia
počas slávností, jednoducho
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili na folklórnych slávnostiam, na ktoré sme
boli tento rok patrične hrdí, netlmočím tu len svoje názory, ale
sú to postrehy viacerých hostí,
ktorí naozaj vychválili celkovo
podujatie Folklórnych slávností
pod Chočom. Samozrejme, sme
si vedomí, že určite sa vyskytlo
pár chýb, niektoré názory sme
akceptovali a poučíme sa z nich
nabudúce. Veď ako hovorí ľudová múdrosť: „Ešte nikto učený
z neba nespadol.“

V prvom rade dovoľte aby som
sa Vám predstavila, moje meno
je Miroslava Garajová, rod. Česáková a v našej obci som bola
menovaná za predsedkyňu kultúrnej komisie.
Myslím si, že kultúra v obci je
veľmi dôležitá a netreba ju zanedbávať. Občania by sa mali stretávať, komunikovať, udržiavať
vzťahy a spríjemňovať si svoj
občas ťažký alebo jednotvárny
život. Našim cieľom, cieľom
kultúrnej komisie je, aby sa ľudia
viac stretávali a strávili spolu príjemné chvíle.
Tento rok sme pre Vás usporiadali niekoľko zaujímavých akcií.
Rok 2016 sme otvorili našou
prvou akciou, ktorou bol obecný
ples. Ako inak Lúčania a ich hostia opäť raz dokázali, že sa vedia
baviť a aj tento ples mal úspech.
Napriek tomu že sa časť ľudí
na poslednú chvíľu odhlásila a
že program, ktorý bol už dávno
naplánovaný zrušili dva dni pred
plesom, kvôli úrazu účinkujúcich a chorobe, sa nakoniec ples
predsa len zorganizoval. Na poslednú chvíľu sme oslovili do
programu ešte deti z Tanečnej
školy Maestro, zo ZŠ v Partizánskej Ľupči a tanečné Duo „Brejk
dance“ z Lúčok, ktorí obohatili
program svojimi číslami. Počas
programu hrala do tanca miestna
skupina ORION. Bohatej tombole sa tešilo 30 výhercov a celkový dojem z plesu bol veľmi
pozitívny, poniektorí si rezervo-
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vali vstupenky už na budúci rok.
Druhou akciou, pri ktorej participovala kultúrna komisia, bol
Deň matiek. V programe pre naše
mamy a staré mamy sa prezentovali deti zo základnej a materskej
školy, samozrejme, nechýbali
ani folklórne vystúpenia Lúčanu
a Lúčančeka.
Tento rok boli na programe
Folklórne slávnosti, ktorých
program bol veľmi pestrý a zaujímavý. Kultúrna komisia sa
tiež podieľala pri organizácii folklórnych slávností. Nedá mi, aby
som sa z tohto miesta nepoďakovala Obecnému úradu v Lúčkach,
všetkým zamestnancom, ktorí
dali Markušku do prekrásneho
stavu, celkovo aj za zorganizo-

Október je tradične mesiacom
úcty k starším. Záštitu nad touto
akciou prebrali tento rok zamestnankyne obecného úradu. Po lete
sa ma veľa známych pýtalo, či
by sme ešte neuskutočnili bazár
a tak slovo dalo slovo a nakoniec
sme uskutočnili bazár, ale viac
menej skôr s úmyslom darovania. Predaj a darovanie trvalo tri
dni, počas ktorých prišla na akciu
aj redaktorka zo Slovenského
rozhlasu, konkrétne z Rádia Regina. Veľmi sa jej páčil nápad o
anonymnom predávaní a samozrejme možnosti darovať veci
sociálne slabším. Následne bola v
Rádiu Regina odvysielaná krátka
reportáž o našom bazáre.
Poslednou akciou kultúrnej komisie v spolupráci s ostatnými
zložkami, a samozrejme aj s
obecným úradom, bol Vianočný

jarmok, ktorý sa stal už po VI.krát veľmi peknou tradičnou a
obľúbenou akciou.
Verím, že aj najbližší rok pripravíme pre Vás pestrý program a
ďalšie zaujímavé akcie. Ak dovolíte, chcela by som Vás ešte
pozvať na obecný ples, ktorý sa
koná 28. januára v sále Obecného
úradu v Lúčkach. Neváhajte a
zakúpte si ešte posledné voľné
lístky, čaká na Vás skvelá tombola a zábava, lístky si môžete
zakúpiť na obecnom úrade alebo
priamo u mňa.
Chcela by som sa ešte poďakovať členom kultúrnej komisie,
konkrétne Alenke Zacharovej,
Mirke Opatrilovej, Katke Buzákovej, Gitke Sekanovej, Števkovi Salvovi, Ľubke Homolovej,
Lucke Melkovej, Aďovi Melkovi
a Beáte Salvovej za ich ochotu
a čas venovaný týmto akciám,
obecnému úradu za pomoc a
všetkým, ktorí nám pomohli
počas akcií, taktiež všetkým Vám
našim občanom, ktorí ste nás
podporili svojou účasťou. Týmto
by som Vám chcela v mene kultúrnej komisie popriať príjemné
prežitie vianočných sviatkov v
kruhu Vašich blízkych a šťastný
nový rok 2017 plný zdravia, Božieho požehnania a pokoja...
Mirka Garajová, rod. Česáková,
predsedkyňa kultúrnej komisie
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ÚSMEV BOL PRE NÁS DAROM AJ V ROKU 2016...

Opäť je tu čas vianočný, poprajme si slovami vianočnej koledy:

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý
Boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech
im priazeň, pokoj dá.
Pri slávnostnom otvorení školského roka 2016/17 sme si i my
popriali veľa šťastia, pokoja a
lásky. A po ňom už nasledovala
tvrdá práca, no občas aj zábava.
Čitateľom Lúčanského občasníka
týmto príspevkom priblížim, čo
sa na našej škole udialo nielen
od 3. septembra 2016 do konca
kalendárneho roka, ale aj činnosť
od januára 2016. Samozrejme,
len v kocke, pretože škola je živý
mechanizmus, kde sa stále niečo
deje, rieši, organizuje. Hlavne sa
učí a vzdeláva.
Jeden z veľkých momentov bol,
že naša škola od 1. 9. 2016 nesie
nový názov: Základná škola s
materskou školou, Lúčky 521.
K škole bola pripojená materská škola na základe VZN Obce
Lúčky. Viem, že zmeny prinášajú
aj tienisté stránky, bolia, pretože
mnohé veci sa musia dať do poriadku. Verím, že toto spojenie
prinesie pre obe organizácie len
spokojnosť. Treba vydržať, čas
všetko vyrieši.
Počet učiteľov v ZŠ a v MŠ sa
veľmi nezmenil. Z MŠ odišla p.
učiteľka Töpferová a zo školy
pán učiteľ Tvrdoň – obaja na starobný dôchodok. Výpoveď z MŠ
dala pani kuchárka Drusková, čo
podnietilo zriaďovateľa vytvoriť
jednu školskú kuchyňu. Touto
cestou im chcem zo srdca poďakovať za ich prácu a zaželať spokojné chvíle v ďalšom živote. Na
miesto pani učiteľky zo škôlky
sme prijali Mgr. Lenku Kosturíkovú a v škole sa počet pedagógov nenavýšil. Spolu je nás 30
zamestnancov. Počet detí v tomto
školskom roku je nasledovný: základnú školu navštevuje 118 detí,
materskú školu 45 detí a školský
klub 25 detí.
Rok 2016 nám priniesol vyni-
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kajúce výsledky, na ktoré sme
právom hrdí. Z tohto dôvodu
chceme priblížiť rodičom i širšej
verejnosti dianie v našej škole.
Motto školy znie: ,,Úsmev je
dar.“ a preto by škola nemala byť
zameraná len na výchovu a vzdelávanie, ale aj na zábavu, oddych
a súťaženie. To všetko zažili
žiaci počas roka 2016 spolu so
svojimi učiteľmi.

Zorganizovali sme množstvo
akcií, do ktorých sa zapojili
okrem žiakov a učiteľov i rodičia. Naša škola okrem zábavy
žila aj tvorivou prácou a rôznymi
aktivitami, kde žiaci ukázali a
predniesli svoje majstrovstvo a
nadanie. Boli to slávnostné akadémie na konci školského roka
a kalendárneho roka, ktoré majú
v našej škole dlhoročnú tradíciu,
Detský karneval v spolupráci so
Združením rodičov školy prepojený výchovným pôsobením,
tancom, hudbou, spevom a smiechom, Deň matiek, Rozlúčka s
deviatakmi, Úcta k starším, vítanie Mikuláša, MDD, projektové
dni.
Každoročne v predvianočnom
čase pripravujú žiaci s triednymi
učiteľmi hudobno-dramatické
pásma, piesne, básne a koledy,
ktoré predstavia na vianočnej
akadémii a dôstojne sa rozlúčia
s odchádzajúcim rokom. Svojou
troškou spolu s učiteľmi prispejú
k vianočným trhom, ktoré organizuje obec.
Žiaci mohli počas roka prejaviť
aj svoju fantáziu vo výtvarných
súťažiach, napr. Vesmír očami
detí, Hasiči očami detí, Práva
detí, Región Liptov, Netradičné
jablko, a i.. Pre žiakov sa pripravili rôzne besedy zamerané
na zdravý životný štýl (Projekt
Zdravá škola – Filipko, Čas
premien), prednáška AIDS, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, drogová prevencia.
Počas vyučovacieho procesu sa
uskutočnili tiež rozhlasové relácie, ktoré upozornili žiakov na
blížiace sa významné dni alebo
mesiace (Marec – mesiac knihy,
Deň matiek, Deň otcov, Úcta k
starším, príchod Mikuláša a i.).

V tomto roku sa pokračovalo v
začatých projektoch školy ako
sú Európsky deň jazykov, Jesenné snívanie, vianočné tvorivé
dielne, projekt Pasovačka prvákov do školského cechu, ktorý
pripravili šikovní deviataci. Environmentálne zameraný projekt
Deň Zeme učil žiakov spoznávať
krásy a záhady prírody, formovať
aktívny vzťah k životnému prostrediu. Súčasťou projektu boli
rôzne ekohry, vedomostné kvízy,
ale i jesenný a jarný zber starého
papiera a celoročný zber tetrapakov, elektro-batérií, Zdravá
výživa, Deň vody a mlieka. Naši
žiaci sa v rámci športových aktivít zúčastňovali aj v regionálnych, oblastných i okresných
súťaží – futbal, atletika, šach,
dopravná súťaž. Veľmi úspešne
reprezentovali našu školu Mladí
záchranári CO – 2. miesto v krajskom kole.
Svoj obzor vedomostí a schopností si rozširovali zapájaním sa
do rôznych olympiád, či už zo
slovenského jazyka a literatúry,
anglického a nemeckého jazyka,
z matematiky, z chémie, biológie,
náboženstva. Riešili Pytagoriádu,
reprezentovali nás v prednese
poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko.
Zapojili sa do internetových súťaží Moja prvá škola, Hravo ži,
zdravo.
Významným úspechom vo
vzdelávacích výsledkoch bolo
testovanie vedomostnej úrovne
deviatakov Testovanie 9, ktorí
svojimi vedomosťami skončili zo
SJL na 2. mieste a v matematike
na 4. mieste v okrese. Za nimi
nezaostali ani naši piataci Testovanie 5, ktorí dosiahli v rámci
celého Slovenka veľmi pekné
výsledky. Vzhľadom na to, že v
našej škole nerozvíjame len vedomostnú, duchovnú, ale aj emocionálnu stránku našich žiakov,
stávajú sa z nich empatické osobnosti. Sú ochotní zapájať sa do
rôznych charitatívnych zbierok.
Žiaci majú možnosť zapájať sa
do práce v záujmových útvaroch:
matematický, slovenský jazyk
inak, stolný tenis, florbal, literár-

no-dramatický, HMZ, šachový,
anglický jazyk, folklórny a futbalový.
Úspechy našej školy v roku 2016
– malé i väčšie – sú dôkazom
toho, že život na škole je pestrý,
živý a dynamický. Želáme si rovnako úspešný alebo aj úspešnejší
rok 2017. Chceme žiakov nielen
vzdelávať, ale aj rozvíjať v nich
dobré charakterové vlastnosti.
Úsmev je dar a s úsmevom to ide
lepšie.
Podobne ako vy v rodinách počas
príprav na vianočné sviatky sa
snažíte zabezpečiť tú najlepšiu
atmosféru vášho domova i my sa
snažíme počas celého roka. Zveľaďovali sme okolie i interiérové
priestory školy. Dané aspekty dotvárajú pokojnú a pracovnú atmosféru., Chceme, aby sa vaše deti
cítili dobre a aby chvíle strávené
v škole boli preniknuté radosťou,
ale aj pokorou a odpustením.
V rámci finančných možností
sme zveľadili naše školské
priestory: zakúpili nové stoly a
stoličky pre žiakov, zmodernizovali sme osvetlenie v dvoch
triedach a telocvične, v dvoch
triedach sme položili novú plávajúcu podlahu, zakúpili sme nové
náradie do dielne, ktorú sme začali rekonštruovať.
Dalo by sa toho ešte veľa popísať. Niečo je už za nami, ale
mnoho práce nás ešte len čaká.
Všetci sa na ňu tešíme.
Preto zachovajme si posvätnú
úctu nielen k týmto sviatkom,
ktoré sú onedlho tu, ale aj k škole,
ktorá vychováva a vzdeláva vaše
i naše deti. Celý kolektív školy
všetkým občanom Lúčok a našim
žiakom želá príjemné vianočné
sviatky, plné porozumenia, lásky
a spokojnosti. Prežite ich v zdraví
a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajeme vám aj úspešný
vstup do nového roka, nech vás
počas neho sprevádza zdravie,
vnútorná sila a stály zmysel pre
radosť z malých i veľkých vecí
života.
praje kolektív ZŠ Lúčky
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Obecná fotogaléria
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ŠPECIÁLNA AKCIA pre obyvateľov
s trvalým pobytom v obci Lúčky

Združenie cestovného ruchu Klaster LIPTOV a Oblastná organizácia CR REGION
LIPTOV pripravila pre obyvateľov obce Lúčky špeciálnu akciu, vďaka ktorej
môžete navštíviť AQUA-VITAL Park aj Wellness v KÚPEĽOCH LÚČKY, rôzne
wellness centrá, lyžiarske strediská a iné liptovské atrakcie za výhodnejších
podmienok!
Ako získať Liptov Region Card a čerpať atraktívne zľavy na TOP atrakcie v regióne Liptov?
Nárok na zakúpenie LRC v rámci špeciálnej akcie majú obyvatelia s trvalým pobytom v obci Lúčky.
Kartu s neobmedzenou platnosťou je možné zakúpiť v termíne od 1.12.2016 do 31.01.2017 na
obecnom úrade Lúčky. Pri kúpe je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti s fotografiou (OP, deti
do 15 rokov preukazom poistenca). Špeciálna cena karty LRC je len do 31.01.2017 – 2 EUR (vrátane
DPH). Pultová cena karty LRC pre neubytovaného hosťa je 5 Eur, kúpou LRC v rámci akcie pre
občanov môžete ušetriť až 3 Eur!

ZĽAVY na vybrané vstupy do AQUA-VITAL Parku až do 50% a na
SKIPASY do 30%!
Aktuálne zľavy
• Balíček vonkajšie bazény + vnútorný bazén na 2 alebo 3 hodiny
v dňoch Pondelok - Štvrtok – Dvaja za cenu jedného KÚPELE LÚČKY
• ZOO Kontakt Liptovský Mikuláš -zľava bude poskytnutá formou bezplatnej jazdy na
koni/poníkovi alebo krmiva v hodnote 1,00 €
• Park MINI SLOVENSKO Liptovský Ján - 10% zľava z ceny vstupného
• Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš – zľavy až do výšky
20%
• TrickLandia Starý Smokovec - galéria trick-artu a optických ilúzií - 20% zľava z ceny vstupného
• Ružomberok - Malinô Brdo ski & bike - 5% zľava na 2- až 6-dňový skipas
• Expozície Liptovského múzea v Ružomberku- 20% zľava
• Obec Vlkolínec - UNESCO pamiatka - 25% zľava z bežného vstupného
• 3D multikino Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
18% zľava zo vstupenky na 3D film, zľava neplatí v "lacný utorok"
25% zľava zo vstupenky na 2D film, zľava neplatí v "lacný utorok"
• Koliba u dobrého pastiera Ružomberok – Čutkovo - 10% zľava v reštaurácii
• Koliba Richtárka Ružomberok – Čutkovo - 10% zľava v reštaurácii
Aktuálne zľavy nájdete na visitliptov.sk.
Spoznávajte LIPTOV s regionálnou zľavovou kartou LIPTOV Region Card - ešte výhodnejšie!
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