Lúčanský občasník

Č.4, 12/2018

Oficiálne noviny Lúčok spod Choča

Vianoce, nie sú len slovo
Vážení spoluobčania,
blížia sa Vianoce, pre mnohých ľudí najkrajší čas v roku. Čas, keď sa záujem
o materiálne hodnoty má stať druhoradým poslaním človeka, čas, v ktorom
ľudskosť, láska a priateľstvo nadobúdajú úplne iný rozmer. Rozmer veľkosti
nekonečného vesmíru. Máme rôzne názory, sme rozdielni v myslení. Jedno
máme všetci spoločné, všetci sme radi šťastní, i keď každý má iný smer,
ktorý ho k vysnívanému šťastiu priblíži. No isto sa zhodneme v tom, že
Vianoce sú ten čas, v ktorom sa potreby všetkých zhodujú, a tá potreba je
spomínaná láska. V nej sú ukryté všetky nádherné čnosti, ktoré z nás robia
ľudí. Potrebujeme toleranciu, ak ju očakávame, tak ju i rozdávajme.
Potrebujeme srdečnosť, ak ju očakávame, tak ju i ukážme. Potrebujeme sa
naučiť používať slová ďakujem, prepáč, ak ich vyžadujeme, tak ich i
vyslovujme. A je tu niečo, čo pomáha k dosiahnutiu, alebo aspoň
priblíženie sa k používaniu týchto skutkov, činov, slov - Vianoce. Obdobie
s nádhernou atmosférou.
Vyzdobené mestá, obce, domy, nádherné svietiace ulice, v domoch krásne
ozdobené stromčeky. To je vonkajšie pozadie Vianoc, týchto krásnych sviatočných dní. Je niečo krajšie na týchto sviatkoch.
To je to žiarenie z ľudského srdca, ten čarovný jas na tvárach nás ľudí. Máme veľký dar ukazovať emócie, tento fenomén má
len jediný tvor na krásnej planéte zvanej Zem, a to my, ľudia. Prajem nám všetkým, rozdávajme lásku, srdečnosť, toleranciu
plným priehrštím, nie len v tomto čase. Popri všetkom zhone, strese, ktoré nám pripravilo zháňanie darčekov, pečenie,
varenie a iné krásne nutnosti k príprave sviatočných dní nezabudnime, čo nám prinieslo sláviť tento výnimočný čas. A to
narodenie Ježiška. Najkrajšieho darčeka ľudstvu. Dieťa, ktoré prináša na Zem každoročne toľko radosti a lásky v tento čas,
nech nám ju uchová v našich srdciach i životoch po celý nasledujúci rok.
Rôzne kultúry, presvedčenia, viera, alebo viera vo vedu nie sú dôvodom vzďaľovania, je to nádherná príležitosť zbližovania
a chápania. Porozumenie voči inému človeku, je veľkosťou nás samých. V novom roku nech sa Vám všetko podarí po čom
túžite. Nech je krajší, pestrejší na milé prekvapenia, ako bol rok predchádzajúci. Rodina nech cíti súdržnosť pri každom
stretnutí a tých nech je nespočetné množstvo. Usmievajte sa. Je to platidlo, ktoré Vás nič nestojí, no má neoceniteľnú
hodnotu. Pri dôležitých rozhodnutiach popri rozume používajte i srdce, ako rovnocenného radcu. Ak sa počas nasledujúceho
roku na nás usmeje čo i len kúsok dobra a ono sa stane našou súčasťou, svet sa tým možno nestane lepší, ale naša obec, obec
Lúčky určite áno. Na záver mi dovoľte podeliť sa s vami o moje motto, je to nádherná myšlienka, a tá ma prenasleduje na
každom kroku, odkedy som si ju vzal za svoju, to motto znie: „ Načo je človek, ak nerobí svet lepší“. ( film, Kráľovstvo nebeské)
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok milí spoluobčania, Vám prajem z celého srdca.
Branislav Hrbček
Starosta obce
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Prijmime lásku

Na konci kalendárneho roka
sa
zvykneme
obzrieť
späť
a rekapitulovať. Tak dovoľte i mne.
Máme za sebou ďalší rok od Pána, rok
2018, ktorý bol opäť veľmi bohatý na
mnohé farské udalosti.
Fašiangy boli veľmi krátke, ale aj
veľmi intenzívne na karnevaly a plesy.
V tomto radostnom období 23.1.2018
pri príležitosti 24. výročia posviacky
kostola sv. Petra a Pavla v Kalamenoch
navštívil našu farnosť vzácny jubilujúci
hosť Mons. ThDr. Alojz Frankovský,
PhD, ktorý krátko pôsobil (od.
8.3.1989
do
31.8.1990)
ako
administrátor aj v našej farnosti Lúčky.
Vo februári konkrétne v utorok 20.
poctilo našu farnosť na kňazských
rekolekciách
asi
65
kňazov
z Mikulášskeho a Ružomberského
dekanátu, na čele s diecéznym
biskupom Mons. Štefanom Sečkom.
V marci (11.3.) sme vďaka nadšencom
sústredeným okolo uja Luda Senka
posvätili obnovenú kaplnku sv. Jozefa
v areáli kúpeľov. Toho istého mesiaca
sme v pôstnom období s autobusom

pútnikov putovali na farskú púť k sv.
pátrovi Piovi do San Giovani Rotondo
a Pietrelčiny v Taliansku.
V apríli sme po bohato prežitých
veľkonočných sviatkoch putovali na 2.
veľkonočnú
nedeľu
(8.4.)
do
celosvetového
centra
Božieho
milosrdenstva
do
Lagiewnikov
v Krakowe.
Máj bol asi najbohatší –
Svätofloriánska slávnosť (6.5.), Via
Lucis (Cesta svetla 10.5.), Prvé sv.
prijímanie (13.5.), farská púť do
kamenného
sanktuária
Božieho
milosrdenstva na horu Butkov pri
Ladcoch (19.5.) a birmovka (26.5).
Školský rok sme zavŕšili oblastným
Poľovníckym dňom (17.6.),
50.
výročím kňazstva vdp. Vincenta
Dorníka (23.6.) a odpustom sv. Petra
a Pavla v Kalamenoch (29.6).
Cez prázdniny sme trochu zvoľnili
tempo (7 – 8.7.) sme aj na bicykloch
putovali na Mariánsku horu v Levoči
a (4.8.) sme sa zúčastnili na Pamätnom
dni Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtašáka v Zakamennom.

Po krátkom prázdninovom
oddychu sme už v septembri
absolvovali
niekoľko
významných akcii: Blahorečenie
Anky Kolesárovej v Košiciach
(1.9.), kampaň Zastavme zlo
z Istambulu (15.9), ktorú viedol
charizmatický kňaz vdp. Marián
Kufa, odpust Povýšenia sv. Kríža
vo farskom kostole v Lúčkach
(16.9.) a mesiac sme ukončili
(29.
–
30.)
hosťovaním
účastníkov
Celoslovenského
Mariánskeho kňazského hnutia.
V októbri (7. – 14.) sme
putovali do Medžugoria a
(18.10) sa naše deti pridali
k celosvetovej akcii Milión detí
sa modli sv. ruženec.
Okrem starostlivosti o duše
v očistci sme mesiac november
skrášlili
aj
Svätohubertskou
slávnosťou (3.11.).
V mesiaci decembri, konkrétne
8.12. sa uskutočnilo pre našu farnosť
a obec historické ocenenie, keď náš
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka
pri slávnostnej sv. omši odovzdal
vyznamenanie pápeža Františka
„Kaplán Jeho Svätosti“ nášmu
rodákovi Mons. Vincentovi Dorníkovi.
Kalendárny
rok
sme
ukončili
Vianočným koncertom 30.12. na
sviatok sv. Rodiny.
Ani z ďaleka toto obhliadnutie
nevyčerpalo všetky aktivity, ktoré sme
počas uplynulého roka uskutočnili.
Smutnou správou na záver však je,
že sme v uplynulom roku 2018
odprevadili
do
domu
nášho
Nebeského Otca až 28 zosnulých (v
roku 2017 iba 14) a pokrstili sme iba
17 detí (v roku 2017 až 34). Ani do
sviatosti manželstva sa veľa párov
nehrnie, lebo za uplynulý rok sa
v našej farnosti sviatostne zosobášilo
iba 5 párov ( v roku 2017 to bolo 16
párov a v roku 2017 až 17 párov).
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Štatisticky povedané naša farnosť
a obec fyzicky a hlavne pomaly
duchovne odumiera.
Radostnou správou je, že náš Boh
od nás neodchádza ani neodvracia od
nás svoju tvár. To my sa potrebujeme
priblížiť k nemu a vložiť sa do jeho
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milujúceho Srdca. Urobme tak ako
jedinci, rodiny i celé farské
spoločenstvo.
Ďakujem všetkým za celoročnú
spoluprácu na spáse duší. Boh sám
nech je teraz a hlavne vo večnosti
Vašou odmenou. Žehnám nie len

svojim farníkom, ale aj všetkým
obyvateľom celej farnosti, aj všetkým
ľuďom dobrej vôle.
Peter Petrek, farár v Lúčkach.

Vážení spoluobčania, milí seniori!

Dovoľte mi aby som sa vám prihovoril už po štvrtý krát
ako zástupca našej seniorskej organizácie ZO JDS
v Lúčkach. Som rád, že mám tú česť osloviť vás ako
znovuzvolený predseda, nakoľko na začiatku roka na
Výročnej členskej schôdzi prebehli voľby výboru na
ďalšie štvorročné obdobie. Tým sme zavŕšili prvé tri
roky nášho pôsobenia, tri roky zbierania skúseností,
rozvíjaním aktivít tak aby sme oslovili a do našich
radov získali čo najviac nových členov. Myslím, že po
rozpačitom období hľadania nášho smerovania sme
nabrali správny kurz a našou činnosťou dávame o sebe
patrične vedieť nie len občanom vyššieho veku, ale aj
ostatným. Sme radi, že naše aktivity získali aj podporu
zo strany OÚ Lúčky, tak z radov poslancov, ale hlavne
pána starostu B.Hrbčeka, ktorý vie, že keď sa na nás
obráti s akoukoľvek požiadavkou o pomoc, alebo
zapojenia sa do akcií usporiadaných v obci, vždy
s radosťou priložíme ruku k dielu. Akcie, ktoré mala
obec naplánované na rok 2018 sme si aj my zaradili do
svojho Plánu činnosti na rok 2018 a myslím, že sme sa
ich zhostili k celkovej spokojnosti . Boli to aktivity
spojené s konaním Dolnoliptovských folklórnych

slávností v dňoch 20.-22.7. pod vodopádom, kde sme
sa okrem občerstvenia prezentovali aj ochutnávkou
starých lúčanských jedál a tiež sme zabezpečovali
občerstvenie pri akciách v Markuške. Taktiež sme svoj
stánok otvorili aj počas Vianočných trhov pod
vodopádom,
kde
sme
okrem
tradičných
príležitostných nápojov, ako sú vianočný punč
a hriatvo, ponúkali aj niečo na zahryznutie Je už pre
nás samozrejmosťou, že do svojej brigádnickej
činnosti v obci máme zaradenú starostlivosť o pomník
padlým v oboch svet. vojnách, úpravu a údržbu zelene
a kvetov pri vstupe do parku pri vodopáde, tiež
v priestoroch škôlky, alebo starostlivosť o priečelie
rodného domu T. Salvu. Okrem vymenovaných aktivít
v obci naša činnosť je pestrá a dáva možnosť
realizovania sa všetkým vekovým kategóriám.

Či je to krúžok šikovných rúk, športové podujatia na
okresnej a krajskej úrovni, alebo účasť na rôznych
zájazdoch zameraných na poznávanie blízkeho okolia,
ako bol vlakový výlet na Strečno a Zvonicu, autobusový
zájazd do Podhájskej, no tiež náročnejších
viacdenných zájazdov akým bol 2 dňový zájazd na
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Južnú Moravu, alebo letecký týždenný pobytový
zájazd do bulharského Nesebaru. Pre zlepšenie
informovanosti a častejšie spoločné posedenia sme
zaviedli pravidelné slávnostné štvrťročné schôdze, na
ktorých gratulujeme oslávencom z predchádzajúceho
štvrťroku s odovzdaním malej pozornosti a vzájomne
sa pohostíme pri speve so sprievodom harmoniky
a takto prežijeme spolu príjemné popoludnie. A keďže
sa blíži koniec roka nesmiem zabudnúť na poslednú
akciu, ktorá nás čaká a tou je spoločné Silvestrovské

posedenie v našej klubovni, spojené s vítaním Nového
roka, na ktoré pozývam všetkých našich členov, ktorí
by sa cítili doma osamelo. Spoločne dokážeme aj tento
posledný deň roka prežiť v pohode, dobrej nálade
a spolu si urobíme predsavzatia do toho roka nového.
Na záver chcem veľké ďakujem vyjadriť všetkým
členom výboru a ostatným aktívnym a ústretovým
našim seniorom, všetkým popriať krásne Vianoce
a úspešný štart do Nového roka 2019.
Predseda ZO JDS Lúčky Igor Hazucha

Bezpríspevkové darcovstvo krvi

Červený kríž v Lúčkach
Miestny spolok SČK Lúčky sa
zameriaval
na
získanie
bezpríspevkových darcov krvi.
V r.2017 darovalo krv 58 občanov
Lúčok. Darovanie krvi je prejavom
ľudskosti, ale aj súčasťou života.

Za viacnásobné darovanie krvi
obdržali plakety MUDr. Jána
Jánskeho nasledovní občania:
Zlatú: Ján Plávka, Michal Pecho
Striebornú: Marián Senko, Ján
Pecho
Bronzovú: Ing. Milan Antalčík, Tibor
Pažítka
Ing. Peter Vrzgula získal diamantovú
plaketu za 100 odberov. Je to prvý
občan Lúčok, ktorý získal toto
ocenenie.
Ďakujeme všetkým darcom za ich
vysoko humánny čin, želáme im veľ
pevného zdravia, aby mohli ďalej
pomáhať iným ľuďom pri záchrane
života.
Usporiadali
sme
im
slávnostné stretnutie s kultúrnym
programom.
Spolok ČK Liptov, spoločnosť
Kaufland a SČK Lúčky sa zúčastnili
akcie „Pomáhame potravinami“ pre

sociálne slabé rodiny, ľuďom, ktorí
sa ocitli v núdzi, seniorom. Do našej
obce boli pridelené potravinové
balíky, za ktoré obdarované rodiny
úprimne ďakujú.
Žiakov ZŠ s MŠ Lúčky sme
pripravovali na súťaž mladých
zdravotníkov o poskytovaní prvej
pomoci, ktorá je tak veľmi dôležitá
pri záchrane života. Naši žiaci sa
umiestnili na popredných miestach.
Všetkým želáme veľa zdravia,
šťastia, pokojný život strávený
v kruhu svojej rodiny a do nového
roka 2019 prajeme veľa pohody
a úspechov.
Mária Ondrejková
MS SČK Lúčky

Zoznam úmrtí v obci Lúčky 2018
Česáková Anna, Pecho Stanislav Ing., Holičková Helena, Salva Andrej, Ševc Roman, Jandurová Albína, Bôryová
Angela, Hrbčeková Marta, Budvesel Ján, Dorník Peter, Hajasová Helena, Mrvová Emília, Brčík Anton, Bešinský Ján,
Salva Bohumil, Vrzgula Miroslav, Kozub Drahomír, Pecho Ľudovít, Pavelková Irena, Salva Milan, Šavrnochová
Hedviga, Šišková Mária, Salvová Brigita, Buzáková Anna
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Obzretie sa za kultúrou

Milé Lúčanky a milí Lúčania,
tento rok sme pre Vás usporiadali
niekoľko zaujímavých akcií. Rok
2018 sme otvorili našou prvou
akciou, ktorou bol Obecný ples.
Druhú akciu 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,
všetkým zamestnancom, ktorí dali
Markušku do prekrásneho stavu,
celkovo aj za zogranizovanie, 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“. Október je tradične
mesiacom Úcty k starším. Záštitu
nad touto akciou prebrali tento rok
zamestnankyne Obecného úradu.
V októbri sme zorganizovali
popoludnie
s
LEGOm.
Bolo
zaujímavé sledovať deti ako si stavali
rôzne domčeky, alebo vyrobili
pohyblivé kolotoče. Popoludnie
nebolo venované len deťom, ale aj
dospelým, pre ktorých bolo
nachystané pohostenie. Zhodnotili
sme túto akciu ako veľmi príjemnú,
ktorá by sa mala určite opakovať.
V októbri som sa zúčastnila brigády
pred kostolom a po ceste domov mi
p.Otka Kenderová vnukla myšlienku:

„ Prečo by sme aj náš vodopád
nepohrabali?“ A tak som neváhala
a do 4 dni sme už hrabali aj pod
vodopádom. Vzhľadom ku rýchlemu
zorganizovaniu
som
bola
prekvapená koľko ľudí sa nazbieralo
a pomohlo skrášliť našu obec. Bola
to jedna z tých opäť vydarených
akcií. Ku koncu roka ma pán starosta
poprosil,
či
by
som
ešte
nezorganizovala Vianočný jarmok,
keďže sa do funkcií menovali noví
poslanci. Vedela som, aké to bolo
pre mňa pred 8 rokmi, keď som
nastúpila na post poslanca, tak som
sa rozhodla, že ešte pomôžem.
Vianočný jarmok už k Lúčkam a pod
vodopád patrí, sú to milé stretnutia
s priateľmi, pestrý program no
najmä ide o to že sa naozaj
stretneme. Na záver by som chcela
poďakovať bývalej kultúrnej komisii,
bývalým poslancom za spoluprácu
a veľká vďaka patrí pánovi starostovi
a všetkým zamestnancom na
Obecnom úrade. Novým poslancom
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a pánovi starostovi gratulujem a
prajem veľa zdaru do nových funkcií,
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Mirka Garajová, rod. Česáková

poslankyňa a predsedkyňa kult.
komisie do novembra 2018

kreativity a správnych rozhodnutí.

Aktivity Občianskeho združenia Slnkotvor v roku 2018
Náučné divadlo (ZA)CHRÁŇME VČELY
Koncom roku 2017 uviedlo naše OZ
v kinosále LD Choč premiéru náučného
divadla (ZA)CHRÁŇME VČELY, ktoré divákov
prenieslo do včelieho úľa. Sprievodcami v úli
boli lúčanskí herci – dospelí aj žiaci ZŠ, ktorí
s veľkým nadšením hru nacvičili a potom ju
okrem premiéry ešte 2 krát úspešne
odohrali. Celkove nás prišlo povzbudiť počas
3 vystúpení cca 500 divákov z radov
domácich, ako aj kúpeľných hostí
a návštevníkov z okolitých dedín. Sme radi, že
sa naše divadlo páčilo, a preto plánujeme ďalšie reprízy aj v roku 2019. Naša vďaka patrí hlavne hercom, a to
konkrétne: Anke Maruškinovej, Janke Fulovej, Mirke Ševcovej, Anke Ulíkovej, Anke Vaškovej, Marekovi Senkovi,
Paule Krakovskej, Adamkovi Holičkovi, Miške Hrbčekovej, Zuzke Pechovej, Lucke Senkovej, Paulínke Turčokovej
a Miškovi Vrzgulovi. Za finančnú podporu ďakujeme Obci Lúčky a Nadácii Volkswagen. Všetkým ostatným
ďakujeme za podporu a pomoc počas skúšok a predstavení 
Zážitkové exkurzie ku včelám

Počas letných mesiacov júl
a august 2018 naše OZ Slnkotvor
zorganizovalo
viacero
zážitkových včelích exkurzií pre
širokú verejnosť v našej včelnici
na Lúčkach. Každý návštevník
exkurzie si prešiel náš krátky
náučný
včelí
chodník
s odborným výkladom včelára
Ing. Marcela Mihoka, potom sa
preobliekol
do
„včelieho
ochranného obleku“ a presunul
sa do včelnice, kde sa zoznámil
s modelom včelieho úľa,
včelárskym náradím a mohol si
pozrieť včielky v sklenenom úli.
Určite najväčším zážitkom pre
malých aj veľkých bola samotná
práca so včelami vo včelnici,
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počas ktorej návštevníci videli
kto žije v úli, ako tam včely, trúdy
a kráľovná žije, mohli si včely
„pohladkať“, trúdov držať v ruke
(keďže nemajú žihadlo ), vidieť
vývin od vajíčka cez larvičku až
dospelého jedinca...a veľa iných
zaujímavostí,
ktoré
síce
v knižkách nájdeme, ale zažiť to,
je niečo úplne iné. Sladkou
bodkou exkurzie bola vždy
ochutnávka
našich
medov
natretých na kváskovom chlebe.

Všetci návštevníci si exkurzie
vychutnali až do konca  a veľmi
nám ďakovali za možnosť stať sa
súčasťou včelieho úľa, aspoň na
malú chvíľku. V roku 2019
plánujeme
v
exkurziách
pokračovať, takže kto má
záujem, je srdečne vítaný. Za
finančnú
podporu
našich
exkurzií ďakujeme Regionu
Liptov, oblastnej organizácii
cestovného ruchu v Liptovskom
Mikuláši.

V jeseni 2018 naše OZ postavilo
v školskej záhrade nový včelín,
ktorý bude po dobudovaní plniť
úlohu ekoučebne – pre včelársky
krúžok pri ZŠ s MŠ Lúčky, ako aj
pre širokú verejnosť v rámci
včelích exkurzií. Za finančnú
podporu ďakujeme Nadácii EPH
a Centru pre filantropiu
(spoločnosti Baumit), ako aj
Obci Lúčky za povolenie postaviť
túto dočasnú stavbu v školskej
záhrad
Ing. Petra Mihoková
Predsedníčka OZ Slnkotvor

Rok 2018 a folklórna skupina Lúčan

V roku 2018 folklórna
skupina Lúčan nepoľavila vo svojej
práci a tak ako aj po minulé roky sa
zúčastnila viacerých vystúpení.

s naším celovečerným programom
spevov a tancov v Kúpeľnom hoteli
Choč, s programom k príležitosti
stavania mája a taktiež na
slovenských večeroch.

Dni matiek. V júni nás pozvali na 11.
ročník Folklórneho dňa mesta Dolný
Kubín. Cez víkend 20. – 22. 7. 2018
sme
sa
zúčastnili
„našich“
Dolnoliptovských
folklórnych
Raz za mesiac sme sa
slávností pod Chočom. Obyvatelia
predstavili
kúpeľným
hosťom
V mesiaci máj sme sa v našej
našej obce ale aj návštevníci si na
a návštevníkom Kúpeľov Lúčky obci predstavili našim mamičkám na
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jarmoku remesiel mohli pozrieť
viacero tradičných remesiel ako
spracovanie ľanu, pílenie dreva. Na
vodopáde viacerí využili možnosť
povoziť sa s našimi pltníkmi na
tradičnej plti. V sobotňajšom
programe sme v amfiteátri Markuška
vystúpili so spevmi a tancami spod
Choča. Záver vystúpenia sa niesol
v modernom duchu, kde sme
divákom ukázali aj naše moderné
tance. Na nedeľný galaprogram sme
si pripravili valašské pásmo.
Začiatkom augusta sme vystúpili na
dňoch obce Valaská Dubová a
v
Múzeu
liptovskej
dediny
v Pribyline na „čipkárskej nedeli“.
Dňa 8.9.2018 sme sa spolu so
starostom Branislavom Hrbčekom
zúčastnili "Dňa kroja" v Banskej
Bystrici. Pripojili sme sa k zástupu
ľudí z celého Slovenska, ktorí prišli
odprezentovať jedinečnú krásu
ľudového odevu. Dokopy sa nás zišlo
2671, čím sme vytvorili nový
rekord. Počas mesiaca úcty k starším
sme spríjemnili popoludnie skôr
narodeným občanom v našej obci
a v susednej obci Liptovská Teplá,
s ktorými sme si aj spoločne
zaspievali. V decembri sme naše
piesne
odprezentovali
na
ustanovujúcom zasadnutí nového
zastupiteľstva obce Lúčky. Naša
folklórna skupina nemohla chýbať
ani pri ďalšej významnej udalosti
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našej
obce
a
to
otvorení
informačného centra a odhalení
pamätnej tabule rodáka Tadeáša
Salvu. Koncom roka 2018 sa chceme
predstaviť s našim vianočným
pásmom na jasličkovej pobožnosti
v kostole Povýšenia svätého kríža
v Lúčkach.
Aj v roku 2018 členovia
folklórnej skupiny Lúčan pre
priaznivcov folklóru zorganizovali
Folklórny ples, na ktorý sa tešíme aj
nastávajúci rok 2019. Týmto chceme
osloviť všetkých, ktorí by mali o ples
záujem, aby náš čím skôr
kontaktovali. V mesiaci jún sme boli
pozrieť a trošku si oddýchnuť
v Ružomberku na česko-slovenskom
muzikáli Kubo a v auguste sme sa
spoločne stretli a posedeli na guláši
v Šiaroch.

skupina nie je len o práci, ale vo veľa
prípadoch hlavne o zábave.
Dovoľte mi, aby som
v mojom mene poďakovala členom
folklórnej skupiny Lúčan za ich
prácu aj v tomto roku 2018. Nie je nič
krajšie ako odovzdávať to, čo máme
v srdci, lásku k folklóru, aj iným
a tým robiť ich svet okolo seba
lepším. Želám vám všetkým do
ďalšieho roka hlavne pevné zdravie,
veľa úspechov a síl, aby ste aj
naďalej dokázali šíriť vzácne
hodnoty nášho ľudového umenia.
Mgr. Pechová Lucia

V roku 2018 prišli medzi nás
mladé a nové tváre, ktoré by som
chcela
podporiť
a
vysloviť
poďakovanie, že našli v sebe odvahu
a chuť tancovať či spievať a tým
obohatiť našu folklórnu skupinu.
Želám im, aby ich tá sila
k objavovaniu folklórneho umenia
nikdy neopustila a aby s nami
zotrvali čo najdlhšie. Taktiež chcem
touto cestou osloviť ďalších, ktorí by
mali čas, chuť a elán – neváhajte
a príďte medzi nás. Naša folklórna

Zoznam narodených detí v obci Lúčky 2018
Fašung Jerguš, Sivák Adrián, Sagan Dominik, Arbet Hugo, Difková Miriam, Bencúr
Lukáš, Boček Tomáš, Kosturík Radovan, Droppa Tobias, Ovsáková Adela, Lacko Lukáš,
Sameková Natália, Juríková Viktória, Kráľová Karolína, Štepo Tobias, Kenderová
Tamara, Kaman Matej, Mydliarová Lea, Cedzo Nina, Godava Marek
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Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky

Urbariát - pozemkové spoločenstvo Lúčky svoju
činnosť vykonával v súlade s novým Plánom
starostlivosti o les, ale len na tento kalendárny rok,
nakoľko nový plán na obdobie rokov 2018 – 2027 ešte
nebol príslušnými orgánmi schválený.
Na zasadnutí Zhromaždenia v marci tohto roka sa
konali voľby kde boli zvolení noví členovia do výboru
a Dozornej rady Urbariátu – pozemkové spoločenstvo
Lúčky.
V jarných mesiacoch bolo na pracoviskách rušno.
Čistili sme rúbaniská po ťažbe, vykonali sme jarné
zalesňovanie pri ktorom sme vysadili 64 500 ks
sadeníc. Ďalej sme vykonávali výžin, ošetrovanie
mladých lesných porastov, jesenné zalesňovanie kde
bolo vysadených 114 000 ks sadeníc. Vykonali sme aj
ochranu proti burine a zveri, nachystali sme okrasnú
haluzinu a vianočné stromčeky. Uskutočnili sme aj
výrub krov a prerezávky. Túto činnosť vykonávali
zamestnanci Urbariátu PS Lúčky ako aj malí
živnostníci, občania Lúčok a dodávateľské firmy.

ZŠ s MŠ
Ján Pavol II povedal: „Rodina je miestom lásky
a života; miestom, kde láska rodí život. Rodina, veľké
laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou
školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie
suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou
vlastnej skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila svoje
povolanie k láske!“

Veľa úsilia sme vynakladali na spracovanie kalamity –
kôrovcovej a veternej. Kôrovcová kalamita je
celoslovenský vážny problém a asi nezabránime
rozpadu smrečín na Slovensku. Kompetentní by už
mali zakročiť a začať tento problém riešiť. Uvedomme
si, že keď nebude les, nebude vody, čisté ovzdušie.
Vymizne mnoho chránených druhov vtáctva, rastlín
a celkový život v lese zanikne.
Tento rok sme ukončili realizáciu projektu Obnova
lesných porastov zničených prírodnou kalamitou
„Žofia“ . Začal sa realizovať nový projekt „Lesná cesta
Osobitô – rekonštrukcia“. Obidva projekty v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do
vidieckych oblastí.
Výbor Urbariátu poskytol v zmysle svojich kompetencií
niektorým subjektom sponzorský dar.
Spolupracoval s obecnými úradmi Lúčky, Kalameny,
Lipt. Teplá, Turík, s urbármi Lipt. Teplá, Lisková,
komposesorátom Kalameny a akciovou spoločnosťou
KÚPELE LÚČKY.
Rok 2018 budeme bilancovať na najbližšom zasadnutí
Zhromaždenia začiatkom roku 2019.
Prajeme Vám rodinnú pohodu cez nadchádzajúce
vianočné sviatky a úspešný krok do Nového roka
2019.

Výbor spoločenstva
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Aj škola je jednou veľkou rodinou, kde sa síce
deti nerodia, ale prichádzajú. Prichádzajú každý jeden
deň s novými zážitkami, rôznymi povahami,
danosťami, talentami, trápeniami aj radosťami.
Učitelia nie sú len tými, ktorý vyžadujú vedomosti, ale
niekoľko hodín sú náhradnými rodičmi, zdravotníkmi,
detektívmi, terapeutmi, krotiteľmi... a v neposlednom
rade priateľmi. Objímajú keď je treba, liečia zranené
duše a egá, pátrajú po všetkom, čo deťom aktuálne
chýba, snažia sa porozumieť zložitým vzťahom, ktoré
deti medzi sebou majú a krotia všetky druhy nálad.
A to všetko tak, aby nestratili lásku a dôveru Vašich aj
našich detí.
Na živote v škole je fantastické to, že sa tu
neustále niečo deje. A taký bol aj rok 2018. Každý
jeden deň v tomto roku nám priniesol nové výzvy,
dobrodružstvá, zážitky... Aby ste nám verili, vybrali
sme aspoň čriepky z množstva udalostí, ktoré nám
tento rok priniesol.
Na konci školského roka 2017 / 2018 sme sa
rozlúčili s našimi dlhoročnými zamestnankyňami,
ktoré odišli do starobného dôchodku. Pani upratovačke
Melkovej ďakujeme, za jej neúnavnú prácu
a udržiavanie našej školy v čistote. Pani učiteľke
Kubaljakovej ďakujeme za mnoho rokov, ktoré na
našej škole učila matematiku a výtvarnú výchovu.
Prajeme im, aby si užili zaslúžený odpočinok v plnom
zdraví.

V materskej škole nám pribudla nová posila pani učiteľka Hrbčeková a pani Sekanovú, dlhoročnú
zástupkyňu (predtým riaditeľku MŠ), vystriedala
v tejto funkcii pani učiteľka Vieriková. Aj v tomto
školskom roku narástol počet detičiek, ktoré škôlku

navštevujú a opäť fungujú tri oddelenia. So 49 deťmi
(od januára nám počet opäť narastie) pracuje päť pani
učiteliek. Do záhrady sa obci podarilo zakúpiť nové
hracie prvky a ukončili sme prvú fázu opravy terás,
ktoré to už potrebovali ako soľ. Nové máme aj
osvetlenie tried a už všetky deti majú nové skrinky na
odkladanie oblečenia. Nové je aj vybavenie tried,
hračky a v blízkej dobe sa zmení aj zariadenie jedálne.
Detičky
absolvovali
niekoľko
divadelných
predstavení, navštívili nás páni KuUl, ktorí pomocou
zážitkového učenia priblížili deťom život zvieratiek
v lese. Dentálna hygienička naše detičky naučila ako sa
správne čistia zúbky.
V škole pribudli tiež nové tváre – matematiku
v tomto školskom roku začala vyučovať pani učiteľka
Čomová, fyziku pani učiteľka Holbusová a tretiakov na
prvé sväté prijímanie pripravuje pán farár Petrek.
Z nepedagogických zamestnancov je novou
zamestnankyňou pani Hanková. Na konci školského
roka opustila našu školu najpočetnejšia trieda s 21
žiakmi a tak musíme s poľutovaním konštatovať, že
počet našich žiakov klesol na 118 detí. Na druhej strane
sme privítali 14 malých prváčikov. Už druhý rok je
počet prvákov potešujúci a veríme, že tento trend si
dokážeme udržať. Na škole pôsobí celkovo 15
pedagogických zamestnancov a 9 prevádzkových
zamestnancov.
Naše detičky s nadšením predvádzajú svoje
talenty a nadanie nielen v škole, ale aj na podujatiach
organizovaných obcou. Preto nám bolo veľmi ľúto, že
našu najväčšiu a najkrajšiu akciu - VIANOČNÚ
AKADÉMIU sa nám pre chrípkovú epidémiu
nepodarilo v roku 2017 uskutočniť. No tento rok sme
už v plnej sile a dúfame, že to všetkým rodičom
a priateľom školy vynahradíme.
Naše deti ste mohli vidieť na vystúpeniach pri
príležitosti Dňa matiek, Úcty k starším, na
Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach a potešili
občanov obce aj vystúpením na Vianočných trhoch pod
Vodopádom. Snažíme sa zachovávať tradície našej
obce, a preto, každý rok v sobotu pred smrtnou
nedeľou, naši žiaci vynášajú zo všetkých domov v obci
zimu a prinášajú jar. Naši deviataci pripravili na konci
školského roka krásnu rozlúčku a to, že sa u nás cítili
naozaj ako doma potvrdzujú aj ich časté návštevy,
ktorými nás vždy potešia. Počas školského roka deti
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zapájame do rôznych výtvarných súťaží – Vesmír
očami detí, Hasiči, Netradičné jablko (1. a 3. miesto),
Maľujeme s Primalexom (vďaka tejto súťaži sme
získali farby pre potreby školy). Pokračujeme aj
v spolupráci s MUDr. Jankou Noskovou, a tak sú aj
tento rok naši štvrtáci zapojený do projektu Zdravá
škola – Filipko. Do školy pozývame aj odborníkov,
ktorí diskutovali s našimi žiakmi na tému Rizikové
správanie, Prevencia obchodovania s ľuďmi, či
Profesionálna orientácia žiakov.
O tom, že u nás je vždy veselo svedčia aj
meninové gratulácie v školskom rozhlase, ale aj
množstvo rozhlasových relácií, ktoré moderujú žiaci
napríklad pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, Dňa
boja za slobodu, zablahoželali našim maminám
a vzdali úctu ľudom trpiacim zákernou rakovinou.
Obľúbeným podujatím býva prvácka pasovačka, počas

ktorej zložia prváci svoju prvú skúšku a sú pasovaní do
cechu prváckeho, celotýždňová aktivita Jesenné
snívanie vyčaruje v našej škole nádherné kreácie
z darov prírody, ktoré môžu obdivovať rodičia
a návštevníci školy. Počas vianočných tvorivých dielní
zas urobíme zo školy zimné kráľovstvo pripravené na
príchod Mikuláša. V marci oslavujeme Deň Zeme, no
našu Zem sa snažíme ochraňovať počas celého roka. 2x
ročne zbierame v dedine papier, no počas celého roka
ho žiaci nosia priamo do školy (jedna žiačka doniesla
170 kg). Zbierame tiež baterky a drobný elektro odpad,
použité zubné kefky (vďaka tomu máme v každej
triede koše na separovaný zber) a tento rok sme zbierali
aj staré mobilné telefóny. Na škole tiež funguje eko
hliadka, ktorá kontroluje správnosť separovania
a dievčatá zároveň vzdelávajú ostatných spolužiakov

pomocou rôznych vzdelávacích hier a prezentácií. Na
konci školského roka sme mali veľké vyhodnotenie
separovania a poriadku v triedach a víťazná trieda
získala chutnú odmenu. Veríme, že takýmto spôsobom
prispejeme k skvalitneniu separovaného zberu v našej
obci.
Naši žiaci nám robili veľkú radosť úspešným
reprezentovaním našej školy na rôznych súťažiach.
Zoznam je naozaj dlhý, preto vyberiem len tie
najväčšie úspechy. 1. a 2. miesto na okresnom kole
geografickej olympiády, 2. miesto v Žilinskom kraji
v súťaži Hravo ži zdravo, 1. miesto na okresnom kole
Chemickej olympiády, 3. miesto na krajskom kole
Slávika Slovenska, 2. a 3. miesto v súťaži Hliadka
mladých záchranárov, 1. miesto v okresnom kole
v atletike v súťaži beh na 60 metrov, 2. miesto v 1.
kategórii súťaže Šaliansky Maťko a mnohé iné.
Každoročne sú naši žiaci úspešní v Testovaní 9
a 5 a výborné výsledky dosahujú aj v testovaní
Komparo, ktoré nám pomáha uhradiť ZRPŠ, ktorému
patrí veľká vďaka za výbornú spoluprácu a ochotu
každoročne prispievať žiakom na učebnice
z anglického jazyka, matematiky, ale aj na knižné
odmeny na konci školského roku. Aj takýmto
nepovinným testovaním žiakov, ako je testovanie
Komparo, sa snažíme o získanie reálneho obrazu
vedomostí žiakov v porovnaní s ostatnými žiakmi
z celého Slovenska.

Hoci je vzdelanie veľmi dôležité, láska, dobré
srdce a ochota pomáhať vyvážia aj chýbajúce
vedomosti. Preto sa snažíme deti viesť k láske
k blížnemu zapojením do charitatívnej zbierky Ligy
proti rakovine a Vianočnou zbierkou suchých potravín
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a hygienických potrieb, ktorých sme tento rok
nazbierali rekordné množstvo a opäť potešíme ľudí
v núdzi.
Aj tento rok na škole pôsobia dve súkromné
umelecké školy – DOTYK a JÁNOŠ, ktoré vzdelávajú
deti v umeleckých a hudobných odboroch. Okrem nich
deti navštevujú šachový, florbalový, stolnotenisový,
bedmintonový a futbalový krúžok. Opäť sa nám
podarilo zorganizovať Anglický týždeň, na ktorý sa už
deti každoročne tešia, pretože nie len spoznajú nových
lektorov z rôznych krajín, ale sú nútení vyjsť zo svojej
komfortnej zóny a komunikovať v cudzom jazyku. So
žiakmi sa snažíme cestovať po našej krásnej krajine
a spoznávať nové miesta. Tento rok navštívili Trenčín,
Bratislavu, Banskú Bystricu... Štvrtáci zložili skúšku
odvahy, keď týždeň vydržali v škole v prírode
v Liptovskej Osade bez rodičov. Ako bonus sa naučili
takmer všetci plávať na plaveckom výcviku.
Financií nikdy nie je dosť, ale každoročne sa
snažíme zveľadiť priestory, čo sa nám podarilo aj toto
leto, keď veľkou rekonštrukciou prešla družina – nové
stierky, elektroinštalácia, svietidlá, koberce... V škole
sme na všetkých triedach vymenili dvere a na hornom
stupni sme nainštalovali nové tabule a najmodernejšie
dataprojektory. Aj takto sa snažíme urobiť vyučovací
proces efektívnejší a modernejší. Na medziposchodí
sme deti potešili obrovskou modernou tapetou mapy
sveta.

Zapojili sme sa do dvoch grantových projektov
ČSOB a KIA, v ktorých sme aj uspeli a tak sme mohli
v záhrade zriadiť vonkajšiu triedu, zakúpiť nové
okrasné rastliny, pri družine urobiť skalku
z medonosných rastlín a zakúpili sme dva exteriérové
pingpongové stoly a kompletnú výbavu na hranie tohto
populárneho športu.
Počas letných prázdnin príroda ukázala svoju
silu a blesk nám narobil poriadnu šarapatu. Po zásahu
zostali nefunkčné tie najdôležitejšie počítače, kopírky,
plynové kotly, vstupná brána... Mnoho hodín
svojpomocných opráv (ktoré ušetrili nemalé finančné
prostriedky) však dalo veci z veľkej časti do poriadku
a nič tak neoddialilo príchod nového školského roku.
Dnes môžeme konštatovať, že už takmer všetko beží
tak, ako má.
Škola je ako jedno veľké laboratórium lásky,
v ktorom sa snažíme nájsť ten najlepší recept na
motiváciu detí k učeniu, tak aby mali radosť zo svojich
úspechov, ale zároveň sa aj poučili zo svojich
chybičiek. Chceme, namiešať v správnom pomere
povinnosti a radosti, aby sme boli miestom - veľkou
rodinou, kde bude prekvitať láska a porozumenie. Aby
sme boli miestom, kde sa aj po rokoch deti vrátia
podeliť o svoje úspechy a s láskou si zaspomínajú na
čas strávený v našej škole.

Cvičenie mamičiek s deťmi
S príchodom sychravejšieho jesenného počasia, keď deti
chtiac-nechtiac musia tráviť voľný čas dnu, mamičky
napadlo stretávať sa v školskej telocvični. Nápad bol
podporený aj bývalou poslankyňou Mirkou Garajovou,

ktorá pomohla nakúpiť cvičebné pomôcky. Prvý krát
sme sa stretli v októbri a odvtedy Cvičenie mamičiek
s deťmi, ako sme to nazvali, žne nečakané úspechy.
Z týždňa na týždeň je nás viac. Stretávame sa zatiaľ
každý utorok o 17.00 na jednu hodinu. Cvičenie začína
malou rozcvičkou, potom deťom pripravíme prekážkovú
dráhu, precvičíme si bežeckú abecedu a nakoniec si deti
spolu s mamičkami ale aj oteckami dajú bežecké
preteky. Hodina nám ubehne raz-dva. Detičky sa
vybehajú a rodičia na chvíľu prídu na iné myšlienky.
Týmto by sme chceli osloviť rodičov, starých rodičov,
ktorý sa trebárs aj „podomácky“ venujú nejakému
cvičeniu, aby sa k nám pridali a naučili nás niečo nové.
Ing. Katarína Pechová
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Hasiči

Dňa 17. februára 2018 sa v klube JDS konala výročná
členská schôdza DHZ-O Lúčky, na ktorej sme ako hosťa
privítali delegovaného člena DPO Mariána Brtku.
O príjemnú obsluhu sa nám postarala členka JDS p. O.
Kováčiková. Poďakovanie patrí i p. predsedovi Igorovi
Hazuchovi za poskytnutie miestnosti a peknú výzdobu.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 25 aktívnych
členov. Schôdzu viedol, z poverenia predsedu p. Mateja
Kútnika, starosta našej obce Branislav Hrbček.
Po úvodných informáciách prebehlo hodnotenie správy
a pripomienky jednotlivých členov DHZ-O Lúčky.
Následne sme si od p. Brtku vypočuli aktuálne
informácie z diania DPO. Časť schôdze sme venovali aj
otázkam prípravy na ďalšie fungovanie našej DHZ Lúčky.
Nasledovala
diskusia, v
ktorej
odzneli
aj
príspevky z radov nováčikov. Pre aktívnu základňu je
veľkým prínosom a potešením, že do zložiek DHZ-O
pribúdajú noví členovia. Prajeme im úspešné zaradenie
sa k tejto úžasnej partii ľudí. Nech nová generácia

pokračuje v dobrej
tradícii
kolektívu
hasičov, ktorí už viac
ako 27 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. Pokračovali sme v tradícii pálenia Jánskej
vatry, organizovaní Katarínskej zábavy spojenej
s Detskou diskotékou a samozrejme nemôžeme chýbať
na vianočných trhoch. Hlavným preverením DHZ-O bol
požiar v lesnom poraste na urbáre v Leštinách, kde sme
boli na výpomoci zamestnancom tamojšieho urbáru. Tu
patrí veľké ďakujeme hasiči! Chváli nás rýchlosť zásahu,
no a v neposlednom rade i celková organizácia pri
nasadení Hasičov i zamestnancov obce. Zúčastnili sme
sa na súťaži v L. Sliačoch a Kalamenoch, kde chlapci
obsadili tretie miesto. Účasť na previerkach
v Liptovských Revúcach tiež priniesla pekné
umiestnenie. V máji sme zahájili prvým rokom obecnú
slávnosť, kde sa vyzdvihuje činnosť hasičov „ Floriánska
slávnosť“. V mesiaci október sme si boli vyzdvihnúť
protipovodňový vozík, ktorý sa nám podarilo získať po
trojročnom úsilí. Tešíme sa na nasledujúci rok, máme
veľa plánov. Jednou z hlavných aktivít je preventívna
kontrola objektov.
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
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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 hasiči
sa chcú zabávať.

Šach na Lúčkach 2018
Zo života šachového klubu TJ Lúčky v 2018: túto sezónu hráme naďalej v hracej miestnosti, v miestnej knižnici
v MŠ najmä 5. ligu. Po dohode s klubom dôchodcov sme sezónu 4. ligy začali hrať v ich priestoroch. Je to pre nás
veľmi dobré, lebo podmienky pre takéto zápasy sú veľmi dôležité a my sme veľmi spokojní. Týmto sa chceme
poďakovať vedeniu klubu dôchodcom, jeho predsedovi Igorovi Hazuchovi, za jeho ústretovosť. V pripojenej
tabuľke si môžete pozrieť, ako sa nám darilo v minulej sezóne. S výsledkom sme síce neboli spokojní, ale na viac
sme v tejto sezóne nemali. Vedenie ŠO TJ Lúčky sa chce poďakovať aj Ing. Petrovi Likavcovi, ktorý nám nielen
v tejto sezóne, ale aj pár sezón predtým pomohol dopravou na zápasy. Vždy, keď mohol, šiel s nami aj nám fandil,
za čo mu ďakujeme.
.
Por. Družstvo

1

2

3

4

8

9

10

11

12 body skóre

4½ 5½

7

8

6

6½

5

28

59,5

4½ 5½ 3½

6

8

5

6

5½

26

56,5

6½ 5½

24

53

6

21

52

5

21

49

5

6

1

OŠK Bziny B

*

4

3½ 4½

2

MŠK Tvrdošín A

4

*

4½

4

3

MŠK Trstená A

4½ 3½

*

5½

2

3

4

ŠK Liptovská Ondrašová

3½

4

2½

*

4½

4

5

OŠK Lisková

3

3½

6

3½

*

6

LŠŠ L.Mikuláš jun. B

3½ 2½

5

4

5½

7

ŠKM Liptovský Hrádok A

2½ 4½ 3½

4

8

Mr.Dvorský Lipt.Sliače

1

2

1½

9

ŠK Ľubochňa

0

0

10

TJ ŠO Lúčky kúpele

2

11

ŠKM Liptovský Hrádok B

1½

12

OŠK RENOP Lipt.Teplá

3

5

7

4½ 6½ 6½

5

7½

6

4

5

5

2½ 4½ 5½ 5½ 4½ 5½
4½

4

7½ 4½ 3½

5

20

49,5

3½ 3½

*

6

6½

6

6

19

51

3

2½

4

2

*

3½

6

4½ 5½

10

35,5

1½

½

2½

½

*

3

4½

5

9

23,5

3

3

2

3½ 3½

2

5

*

5

4

7

35

2

1½

3

2½ 4½

3

3½ 3½

3

*

5½

6

33,5

2½ 2½

2

2

2½

4

2½

*

1

30

3

*

3

1½ 4½
2

3

5

V novej sezóne máme na konte zatiaľ jedno víťazstvo, dve remízy a dve prehry.
V uplynulej sezóne sa toho veľa neudialo. Radosť máme len z našich študentov: Samuela Mišíka a Patrika
Závackého, ktorí aj tento rok zabodovali v okresnom prebore a postúpili na krajské majstrovstvá. Tie sa konali v
Čadci. Majstrovstvá si dobre užili a získali cenné skúsenosti.
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V novom ročníku sme získali dve posily. Naším kmeňovým hráčom sa stal hráč Martina Slavomír Kunzo a v licencii
hrá jeho spoluhráč Dušan Galbavý. V prvých piatych kolách sa im neveľmi darilo, musíme len veriť, že zaberú v
Novom roku. V licencii sa do súpisky dostal staronový hráč Ing. Igor Druska a liptovský talent Marek Mrva
z Liptovskej Teplej. Práve on je veľkým prínosom. Určite nám ešte pomôže.
Tak ako minulú sezónu aj túto hrá naše „B“ družstvo v 5. lige. Túto sezónu je v hre dvanásť mužstiev a zatiaľ sa
nám darí. Dve víťazstvá, jedna remíza, jedna prehra je zatiaľ dobrý výsledok. Uvidíme na konci súťaže.
V tomto roku, na konci apríla, sa uskutočnil 1. ročník v Rapid šachu. Garanciu nad turnajom prevzal starosta obce
Branislav Hrbček, ktorý sa aj turnaja zúčastnil a zabezpečil pekné ceny. Turnaja sa zúčastnilo dvadsať hráčov,
z toho šesť z Liptovskej Teplej. Naše očakávania neboli celkom naplnené, očakávali sme väčšiu účasť, ale ten
termín nebol celkom ideálny. Pre „prvomájové povinnosti“ nemohli hrať tí, ktorí stavali máje a nebolo ich málo (
Lukas Milan, Samuel Mišík, Patrik Závacký, Dominik Ťapko, Norbert Ševc .... ), škoda. Bol to ale dobrý turnaj a veľká
vďaka patrí Mgr. Ľudmile Druskovej, ktorá hravo zvládla tzv. Švajčiarsky systém a veľmi nám pomohla. Aj pri tom
menšom počte hráčov sa v turnaji zišla trojgenerácia hráčov. Vyhral ten najstarší Ing. Metod Močáry pred
mládežníkom Marekom Mrvom, a to len cez pomocné hodnotenie švajčiarskeho systému. Určite si dobre zahrali
aj tí najmenší. Viac povie tabuľka.

Konečná tabuľka po 9 kolách
Meno

Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd

7.Rd 8.Rd 9.Rd Body TB1 TB2 TB3

Močáry Metod

1885 SVK 16w1 4b1 9w1 2b½ 3w½ 8b1

14w1 13b1 6w1 8,0 46,5 34,5 39,25

Mrva Marek

1781 SVK 19w1 8b1 5w1 1w½ 4b1

3b½ 7w1 13b1 8,0 45,5 36,5 38,25

Tvrdoň Peter

1780 SVK 10b½ 7w1 6b½ 14w1 1b½ 9w1

2w½ 8b1

Nika Ondrej

1658 SVK 18w1 1w0 7b1 17b1 2w0 13b½

15w1 14b1 3w½ 6,0 46,0 35,0 24,75

Vrzgula František 1819 SVK 20b1 14w1 2b0 8w0 6b0
Druska Igor

6w1

11w½

1701 SVK 15w1 9b0 3w½ 16b1 5w1 2b0

4b½ 6,5 49,5 37,5 33,75

16b1 9w1 15b1 5,5 38,5 30,5 18,75
13w½ 11b1 1b0 5,0 49,0 37,0 23,25

Kendera Ľubomír 1000 SVK 13w1 3b0 4w0 18b0 16w1 19b1

12w1 2b0

Maruškin Ján

1554 SVK 11b1 2w0 12b1 5b1 13w½ 1w0

9b1

Kendera Peter

1431 SVK 12b1 6w1 1b0 13b½ 17w1 3b0

8w0 5b0

8w1 5,0 41,5 32,5 18,00

3w0 7b0 4,5 50,5 38,5 21,00
14w1 4,5 45,5 34,0 19,00

Hrbček Branislav 1000 SVK 3w½ 13b0 17w0 12w1 15b1 14w0

11b0 20w1 19b1 4,5 32,0 25,5 12,75

Kováčová
Marcela

10w1 6w0 18b1 4,5 31,5 26,0 11,25

1000 SVK 8w0 19b1 13w0 15b0 20w1 5b½

Slušňáková Eliška 1000 SVK 9w0 15b1 8w0 10b0 19w1 18b1

7b0

17w½ 20b1 4,5 30,0 25,0 9,75

Pažitka Bernard

1663 SVK 7b0 10w1 11b1 9w½ 8b½ 4w½

6b½ 1w0 2w0 4,0 50,0 37,5 19,00

Močáry Jozef

1373 SVK 17w1 5b0 16w1 3b0 18w1 10b1 1b0

4w0 9b0 4,0

45,5 34,5 15,00

Kendera Martin

1000 SVK 6b0 12w0 20b1 11w1 10w0 17b1 4b0

18w1 5w0 4,0

36,5 30,5 11,00

Bučo Oliver

1000 SVK 1b0 18w1 14b0 6w0 7b0 20b1 5w0 19w1 17b1 4,0

35,0 27,0 7,50
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Kováčová Mária 1000 SVK 14b0 20w1 10b1 4w0 9b0 15w0 19b1 12b½ 16w0 3,5

32,5 26,5 7,75

Kováč Maroš

1000 SVK 4b0 16b0 19w1 7w1 14b0 12w0 20b1 15b0 11w0 3,0

33,0 27,0 6,00

Horváth
Alexander

1000 SVK 2b0 11w0 18b0 20w1 12b0 7w0 17w0 16b0 10w0 1,0

37,0 29,0 0,00

Bučo Oskar

1000 SVK 5w0 17b0 15w0 19b0 11b0 16w0 18w0 10b0 12w0 0,0

34,5 28,0 0,00

Za šachový oddiel v Novom roku prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Za šachový oddiel zapísal Peter Tvrdoň

Stolnotenisovy klub v roku 2018

Milí spoluobčania, dovoľte mi
poinformovať vás o činnosti
Stolnotenisového klubu Lúčky.
Dovolím si povedať, že už tradične
sme
pred
Veľkou
nocou
zorganizovali
3.
Ročník
stolnotenisového turnaja BenčákGejza. Turnaja sa zúčastnilo 43
hráčov (12 detí, 14 mužov v kategórii
neregistrovaný, 10 mužov v kategórii
registrovaný a 7 žien). Vo finále
v kategórii deti zvíťazil Matúš Fula,
v kategórii muži neregistrovaný
zvíťazil Rastislav Druska, muži

registrovaný
Peter
Pecho
a v kategórii ženy zvíťazila Martina
Salvová. Víťazom gratulujeme
a pozývame aj na ďalší ročník
Stolnotenisového turnaja BenčákGejza v roku 2019.
V uplynulej sezóne 2017/18 sa nám
podarilo postúpiť do 7. ligy
Ružomberského okresu. Po postupe
sme oslovili hráčov z Lúčok Martina
Pecha a Jána Grófika, ktorí hrali za
iné obce. Prišli k nám na ročné
hosťovanie. Z toho dôvodu sme sa

rozhodli založiť B-mužstvo, ktoré
pôsobí v najnižšej 9. lige.
Momentálne mužstvo disponuje 14
hráčmi.
Okrem
spomínaných
Martina Pecha a Jána Grófika sa
mužstvo
rozrástlo
o
hráčov
Rastislava Mišíka, Mareka Mrvu
a Petera Kenderu, ktorí sa pravidelne
zúčastňovali aj Stolnotenisového
turnaja. Vedúcim B-mužstva je
Michael Pokorný, ktorý sa nemalou
mierou postaral o vznik tohto
družstva.
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V aktuálnej sezóne sa A-mužstvo
drží na vynikajúcej 2 priečke v 7. lige
a B-mužstvo je na 4 mieste v 9. lige.
Cieľom Áčka je skončiť čo najvyššie
v tabuľke. V B-mužstve sa
nesnažíme hrať o postup, ide
o prípravu nových hráčov do Áčka.

Týmto sa chceme poďakovať
obci, Základnej škole Lúčky a tiež
komukoľvek, kto sa akýmkoľvek
spôsobom pričinil, že stolný tenis na
Lúčkach opäť žije.

Marko Pecho, predseda

Tenisový klub ŠPORT PARK LÚČKY
Zaregistrovaný
na
Slovenskom
tenisovom zväze dňa 11.2.2015 v súlade
so Stanovami STZ a je jeho riadnym
členom, zaregistrovaný pod číslom:
100117. Jeho predsedom je Ing.
Miroslav Vrbacký.
Od začiatku pôsobenia klubu
v Lúčkach sa vytvorili družstvá rôznych
vekových
kategórii,
ktoré
sa
zúčastňovali súťaží, ktoré sú riadené
Stredoslovenským tenisovým zväzom.
Niektorí jednotlivci sa zúčastňovali
celoštátnych
turnajoch
riadených
Slovenským tenisovým
zväzom.
Pre súťažný rok 2019 sú celkom
prihlásené 4 družstvá a to deti do 8
rokov, chlapci do 10 rokov, mladší žiaci
kategória od 10-12 rokov a družstvo
dorasteniek.

V našom klube je pre tento rok
registrovaných spolu 23 dievčat
a chlapcov, z toho14 detí je priamo
z Lúčok, 9 detí z okolia, ktoré trénujú na
Lúčkach.
O tréningový proces sa starajú 2 dvaja
kvalifikovaní tréneri, ktorí s deťmi
dosiahli veľmi pekných výsledkov.
Trénerom Mgr. Jánovi Hlavčovi a Vilovi
Volekovi sa chceme aj touto cestou
poďakovať za cieľavedomú a trpezlivú
prácu s deťmi.
Družstvo chlapcov do 8 rokov získalo
4.miesto a chlapci do 10 rokov obsadili
3.miesto v Regionálnom finále Detský
Davis Cup s Nadáciou SPP 2018,
spomedzi 16 družstiev.
Za veľký úspech možno
považovať aj 3.miesta hráčky Emmy
Karasovej na halových-zimných aj
letných Majstrovstvách Slovenska
v kategórii mladších žiačok vo štvorhre.

Cieľom klubu pre nastávajúci rok je čo
najviac detí a aj dospelých zapojiť do
činnosti klubu a minimálne obhájiť
doterajšie umiestnenia.
Celú činnosť Tenisový klubu po
finančnej
stránke
zabezpečuje
spoločnosť ŠPORT PARK LÚČKY, s.r.o.,
s prispením STZ a tiež prispením Obce
Lúčky.
Svojím vystupovaním a hráčskym
majstrovstvom deti pekne reprezentujú
svoj klub ako aj Obec Lúčky a zároveň si
pestujú zdravý rast a športového ducha.
Týmto sa Obec Lúčky zaradila do
tenisovej mapy Slovenska.
Ing. Miroslav Vrbacký
podpredseda tenisového klubu
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