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Vážení a milí spoluobčania!
Opäť je tu čas, kedy sa v človeku otvára srdce
o trochu viac ako inokedy. Je to doba, v ktorej sa tešíme
na návštevu svojich blízkych, na stretnutia, ktoré sme
odkladali počas roka pre túto chvíľu a prajeme si
navzájom len to najlepšie, čo môže život vo svojej
rozmanitosti priniesť. Vianoce sú pre väčšinu ľudí tie
najkrajšie sviatky v roku. Z každého pohľadu, v každej
kultúre, v každom štáte, vo všetkých kútoch sveta, kde
tento čas poznajú ako čas Vianoc, je na prvom mieste
v mysli človek. Je dôležité uvedomenie si hodnoty,
ktorá nie je v peniazoch, ani v darčekoch, ale v človeku,
alebo lepšie povedané, mala by byť v človeku. Nie je
nič smutnejšie, ako prežiť sviatky pri prechádzkach
ulicami so slovami v mysli: „Len, aby som nestretol
toho, alebo tamtoho...“, „Nedajbože ešte sa mi
prihovorí...“ Občas sa nad tým pousmejem, koľko
divadelných hier by sa dalo napísať zo zážitkov,
rozhovorov a situácií, ktoré sa odohrávajú v našej obci.
Často by to boli veľmi milé komédie so šťastným
koncom. V mojom postavení mi práca prinesie i scenár,
ktorý by nepoužil ani jeden prozaik, lebo jeho obsah by
trhal srdce každej citlivej duši. Prajem si, keby sa ako

malým zázrakom, aspoň v tento krásny čas srdce nás
všetkých naplnilo láskou k rodine, priateľom,
súrodencom, susedom, mame, otcovi,
proste
ku každému človeku. Aby tento čas skutočne voňal
láskou, ktorá prišla a chcela sa rozdať všetkým. Aby
tento čas bol časom ozajstných Vianoc. Ako to musí
bolieť človeka, ktorý sa príde porozprávať, a to len
preto, lebo sa v obci nemá s kým. Poplakať si – rodič,
mama, otec nad svojimi deťmi, sused nevie nájsť meno
na suseda už dlhé roky. Myslím si, že nie sme na tomto
svete kvôli týmto nepríjemnostiam. Sme tu pre to, aby
sme robili tento svet, obec, okolie lepšími a krajšími.
Skúsme, v tomto príhodnom čase, zamerať svoje citlivé
srdce na sviatky a vidieť to v každom človeku, čo by
sme chceli vidieť v zrkadle svojho svedomia. Tvár
šťastnú, usmiatu, radostnú a pripravenú vykročiť do
ďalšieho dňa a rozdávať radosť a lásku. Vyzdobme si
svoje príbytky, skrášlime obec, poupratujme dvor,
rozsvieťme domy, no v prvom rade rozžiarme svoje
srdce a myseľ.
Zahryznutie do medovníka a zapitie nápojom, ktorý
máme radi. Očakávanie krásy a lásky, toto je radosť.
Manžel nech nezavadzia manželke v kuchyni, no nech
je po ruke, ak ho jeho krajšia polovička zavolá na
pomoc. Deti nech nezachraňujú len celý svet (napr.
ekologicky), na FB so smútkom nech nezdieľajú
príspevky poukazujúce na sebeckosť a neochotu chrániť
a pomáhať, ale nech si uvedomia, že i doma je vysávač,
aj v dome sa dá odpad separovať a v neposlednom rade,
že i v ich blízkosti sú ľudia, rodičia. Úsmev, slová
ďakujem, prosím, mám ťa rád, sú úplne zadarmo
a návratnosť je stonásobná. Prajem všetkým Vám, moji
milí spoluobčania, aby ste tieto sviatky prežili v radosti.
Nech sa Vás stráni každý svár. Aby ste mali radosť
zo všetkých maličkostí, ktoré už niekedy berieme ako
samozrejmosť. Často je veľmi namáhavé prekonať
smútok. Želám si, nech je pre Vás radosť silnejší
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spojenec, úsmevom rozdávajte radosť sebe i svojmu
okoliu. Ukážme, aká veľká sila je v nás, že dokážeme
prežívať tento čas s láskou, ktorú tak veľmi očakávame
a všetci po nej túžime. Dostali sme dar v podobe
Božieho syna. Tento dar je Láska a či už sme veriaci,
alebo nie, tento dar, pri troche vôle, dokážeme šíriť
ďalej.
Na záver Vám prajem všetkým ešte raz príjemné,
požehnané a šťastné vianočné sviatky. Všetkým, ktorí
ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce, najkrajšej
obce na Slovensku, veľmi pekne ďakujem
a samozrejme, teším sa na ďalšiu spoluprácu. Prajem si,
aby sme si v roku 2020, prostredníctvom lásky, našli
všetci cestu k sebe a lásku mali i k našej dedinke. Čaká

nás rok volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
Chcem Vás poprosiť, pristúpte k urnám s úmyslom
vhodiť do nich taký hlasovací lístok, aby Slovensko
zostalo Slovenskom so všetkým, čím táto krásna krajina
od nepamäti je. Doba je z roka na rok zložitejšia. Avšak
dobu tvoríme my, svojím konaním a rozhodnutiami.
S prianím „Bože pomôž nám prijať, čo prijať musíme,
pomôž nám zmeniť k lepšiemu, čo zmeniť môžeme
a pomôž nám rozoznať jedno od druhého“ Vás ešte raz
z celého svojho srdca pozdravujem a prajem všetko
najlepšie do nového roku 2020.
Text a foto: Branislav Hrbček, starosta obce

V tomto roku sa dožíva významného jubilea náš
Krátky životopis
rodák pán farár Vincent Dorník. V apríli sa dožil
„Život môže zmeniť našu cestu, nie naše ciele...“
obdivuhodných 90-tich rokov. Pri
tejto príležitosti bola zaňho
Mons. Vincent Dorník – obdobie
odslúžená slávnostná sv. omša,
vojenskej služby v Pomocných
ktorú celebroval spišský diecézny
technických práporoch (1950).
biskup Mons. Štefan Sečka.
Najväčším ocenením za jeho 51Mons. Vincent Dorník sa narodil
ročnú pastoračnú prácu, nezlomnú
29. apríla 1929 v obci Lúčky.
vôľu a úsilie ukončiť štúdium
Absolvoval ľudovú (obecnú) školu
v Kňazskom seminári v Spišskej
v Lúčkach a Gymnázium Andreja
Kapitule, napriek komunistickým
Hlinku v Ružomberku. V roku 1948
represáliám je ocenenie Svätého
nastúpil na štúdium do Kňazského
Otca Františka, ktorý mu udelil titul
Prevzatie ocenenia
seminára v Spišskej Kapitule. Po
Monsignor – „kaplán Jeho Svätosti“.
zásahu štátnej moci proti cirkvám musel štúdium
Ďalšie ocenenie si Mons. Vincent Dorník prevzal vo
opustiť. V roku 1950 bol povolaný na absolvovanie
štvrtok 3. októbra 2019 z rúk predsedu Správnej rady
trestnej vojenskej služby v Pomocných technických
Ústavu pamäti národa (ďalej ÚPN) Jána Pálffyho v
práporoch. Bol zaradený na najťažšie manuálne terénne
Žiline, ktorý ocenil veteránov a účastníkov
práce, 11 mesiacov strávil prácou v bani Antonína
protikomunistického odboja dekrétom, resp. ďakovným
Zápotockého v Orlovej. V roku 1953 bol po vyše troch
listom a medailou. Slávnostným odovzdávaním ocenení
rokoch vojenskej služby prepustený do civilu. Pracoval
vyjadruje ÚPN úctu mužom a ženám brániacim hodnoty
ako zamestnanec Okresného stavebného podniku
slobody a demokracie v období neslobody. Za
Ružomberok. V rokoch 1964 – 1968 v čase politického
ocenených sa prítomným prihovoril práve náš pán farár
odmäku dokončil svoje teologické vzdelanie štúdiom na
Vincent Dorník, ktorý musel začiatkom 50. rokoch po
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
rozpustení seminára nastúpiť do Pomocných
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V
technických práporov.
neskorších rokoch pôsobil ako kňaz vo farnostiach
Oceňovanie prenasledovaných zo Žilinského kraja
Veľké Borové, Chmeľnica, Lisková a Malatiná. V
pripravil ÚPN v spolupráci s úradom Žilinského
súčasnosti vykonáva duchovnú činnosť na dôchodku
samosprávneho kraja (ďalej ŽSK) už po štvrtý raz.
v našej obci.
Statočným mužom a ženám poďakoval aj podpredseda
Text a foto: Miroslav Hrbček
ŽSK Peter Dobeš.
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Životné jubileum pani kostolníčky
Krásneho životného jubilea 80.
narodenín sa dňa 28. októbra 2019
dožila naša pani kostolníčka
z farského kostola Anna Vrzgulová.
Pri tejto príležitosti jej náš diecézny
pán biskup Mons. Štefan Sečka
udelil zlatú plaketu sv. Martina.
Všetci jej srdečne blahoželáme!

Farská púť do Medžugoria

25. výročie kňazstva
Dňa 18. júna 2019 som slávil
ďakovnú sv. omšu vo Farskom
kostole Povýšenia sv. Kríža
v Lúčkach pri príležitosti môjho
25. výročia kňazskej vysviacky.
Poďakovanie za tento dar sme spolu
s celým autobusom farníkov boli
vyjadriť
aj
farskou
púťou
v Medžugorí v dňoch 21. – 27. júna
2019. Aj touto cestou chcem ešte raz
poďakovať za všetky blahopriania,
dary, ale obzvlášť za modlitby
a všetky duchovné obety spojené s
týmto jubileom.
Cyklopúť na Mariánsku horu
v Levoči

Aj v tomto roku sa nám podarilo
zorganizovať a absolvovať už druhú
cyklopúť do Levoče v dňoch 6. – 7.
júla 2019. Veľa cyklopútnikov sa
k nám oproti minulému roku síce
nepridalo, ale veríme, že i v relatívne
menšom počte sme aj touto púťou
prispeli k požehnaniu celej našej
farnosti.

Relikvie blahoslavenej Anny
Kolesárovej

Miništrantský tábor Hrabušice
Po
úspešnom
minuloročnom
miništrantskom tábore v Trstenej
nám Boh doprial aj tohto roku
v poslednom augustovom týždni
dobrodružný a požehnaný čas
s miništrantmi a ich príbuznými vo
farnosti Hrabušice. Bohatý program
celého tábora je opísaný v úvodníku
v LúKe č. 35/2019.
3. národný pochod za život

Cyklopúť na Mariánsku horu

Zlatá plaketa sv. Martina

Dňa 23. septembra 2019 v Bratislave
mnohí farníci vyjadrili svoj kladný
postoj k životu verejnou účasťou pri
3. národnom pochode za život spolu
s asi 50 000 účastníkmi pochodu
z celého Slovenska. Verejne a zo
srdca im za to ďakujem!

Relikvie bl. Anky Kolesárovej

Za najväčšiu duchovnú udalosť tohto
kalendárneho
roka
považujem
príchod relikvií bl. Anky Kolesárovej
do našej farnosti, pretože táto udalosť
bude mať nezmerateľné účinky na
mnohé duše, ktoré sa s ňou budú vo
farskom kostole stretávať v blízkej
i vzdialenej budúcnosti. V sobotu 23.
novembra 2019 večer do farského
kostola v Lúčkach relikvie priniesol
a slávnostnú sv. omšu odslúžil JCDr.
Marek Ondrej, postulátor procesu
blahorečenia. Stali sme sa historicky
71. vlastníkmi relikvií bl. Anky
Kolesárovej, mučeníčky za čistotu.
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K relikviám sv. Faustíny, sv. Jána
Pavla II. a bl. Zdenky Šelingovej, tak
v našom farskom kostole pribudla
duchovná
prítomnosť
ďalšej
orodovníčky
v
nebi.
Nech
blahoslavená Anka Kolesárová od
nášho Boha vyprosuje všetkým, ktorí
sa budú k nej s vierou utiekať milosti,
ktoré potrebujú k životu časnému
i večnému.

Adventná duchovná obnova

Rok Božieho Slova

Nový liturgický rok sme zahájili
1. decembra 2019 na prvú adventnú
nedeľu
popoludní
duchovnou
obnovou pre celú farnosť. Obnovu
viedli štyri zasvätené sestry a jeden
brat z komunity Blahoslavenstiev
z Liptovského Mikuláša. Veľmi
pekne ďakujem za prípravu agapé pri
tejto akcii niekoľkým členkám
farskej charity a všetkým, ktorí na
obnovu prišli. Ďakujem za bohatú
účasť!

Pastierskym listom na prvú adventnú
nedeľu bol nasledujúci rok ohlásený
ako Rok Božieho Slova. Prajem
všetkým farníkom, ale aj všetkým
čitateľom tohto občasníka požehnané
Vianočné obdobie, aby Božie Slovo,
ktoré sa stalo telom bolo osobným
Spasiteľom pre všetkých ľudí dobrej
vôle.

Text a foto: Vdp. Peter Petrek,
farár obce Lúčky

gulášom a ich špecialitou „holúbkami“ pri našom
príchode, ako aj po skončení oficiálneho programu v
ich kultúrnom dome.
Dňa 21. augusta 2019 sme zorganizovali v priestoroch
amfiteátra Markuška „Športový deň seniorov
s vnúčatami“. Pripravili sme hravé súťaže, kde sa
zabavili naši členovia spoločne so svojimi vnúčatami.
Samozrejme, že nesmel chýbať už tradičný guláš a tiež
niečo na povzbudenie nálady.
Športový deň seniorov s vnúčatami
Návšteva družobnej obce
Lúčky pri Michalovciach

Dňa 11. augusta 2019 sa naša spevácka skupina
„Lúčanskí seniori“ (v neúplnej, šesťčlennej zostave)
spolu s hudobno-speváckou skupinou „Lúčanskí
hudci“ zúčastnila Folklórnych slávností v družobnej
obci Lúčky pri Michalovciach. Týmto chcem
poďakovať všetkým zúčastneným za výbornú
reprezentáciu našej ZO JDS Lúčky a tiež za ústretovosť
hudobného doprovodu zo skupiny Lúčanskí hudci,
ktorí počas cesty autobusom naštudovali náš repertoár
a po krátkom preskúšaní pod vedením ich umeleckého
vedúceho Mgr. V. Struhára a zosúladení s našou
speváckou skupinou podčiarkli výborný umelecký
dojem z vystúpenia našej speváckej skupiny. Tiež
chcem poďakovať za milé privítanie celej našej
„výpravy“ zo strany starostu obce pána E. Baláža a
taktiež za starostlivosť, ktorej sa nám dostalo od
organizátorov podujatia, či už pohostením výborným

V dňoch 19. – 20. septembra 2019 sme uskutočnili
autobusový poznávací zájazd na južnú Moravu a do
Skalice, spojený s ochutnávkou vína v Bzenci, kde sme
boli aj ubytovaní a v Skalici, kde práve v piatok 20.
septembra 2019 začali tzv. „Skalické dni“, spojené s
oslavou vína a možnosťou bezplatnej návštevy
pamätihodností Skalice. Prvý deň (19. septembra) sme
zahájili prehliadkou zámku vo Valticiach a potom sme
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pokračovali na dohodnutý obed do blízkeho Lanžhotu,
kde sme mali stretnutie v „Hospode u Bartošu“.
Cieľom nášho prvého „putovania“ bol Bzenec, kde sme
mali pripravený program prehliadky pamätihodností
tohto mesta a samozrejme nesmelo chýbať ani
„koštovanie vína“ od pána Poláčeka. Po rýchlom
ubytovaní a skonzumovaní večere v miestnom hoteli
Junior, sme si stihli prezrieť novozrekonštruovanú
kaplnku na kopci vysadenom vinohradmi, kde sme
počas prehliadky stihli aj malé „koštovanie“. Potom
nasledoval „zlatý klinec večera“ posedenie v
podzemnom „sklípku“, spojenom s dokončením
ochutnávky širokej palety vín a výborných mäsových
špecialít. Po výdatných raňajkách sme zahájili presun
do cieľa druhého dňa na slovenskú stranu do mesta
Skalica, kde práve celé mesto žilo prípravou
„Skalických dní“. My sme mali ešte v dopoludňajších
hodinách pripravené v pivnici Františkánskeho kláštora
ochutnávka tradičného Skalického trdelníka a nechýbal
ani výborný Skalický rubín. Po prehliadke Skalického
námestia, otvorených stánkov a niektorých pamiatok
sme sa presunuli do reštaurácie „Srdiečko“ na
objednaný obed a po ňom sme sa rozutekali každý po
svojom.

Južná Morava a Skalica

V dňoch 27. septembra – 4. októbra 2019 sa 67
členná skupina seniorov zo ZO JDS Lúčky, Lisková a
Kalameny zúčastnila týždenného pobytu na Severnom
Cypre (mesto Lapta, hotel Sempati). Aj keď sme pobyt
termínovali do miernejšieho teplotného obdobia, denné
teploty sa pohybovali v rozmedzí medzi 30 – 34 °C a
teplota vody v mori dosahovala teplotu 28 °C, čo bola
ideálna teplota pre naše „seniorské kosti“. Okrem
samotného kúpania sme mali k dispozícii aj možnosť
využiť pripravené fakultatívne zájazdy do okolia
destinácie, či už autobusom, alebo aj plavbou po mori.
Väčšina sa rozhodla touto formou navštíviť rozdelené
hlavné mesto celého ostrova Nikóziu, navštíviť jej
historické pamiatky v severnej (tureckej) časti, tiež

prejsť cez tzv. „zelenú hranicu“ do južnej (gréckej)
časti, porovnať život a mentalitu na oboch stranách a
samozrejme nakúpiť spomienkové predmety i darčeky,
či ochutnať ich tradičné jedlá a nápoje. Na kúpanie sme
využívali malé (skoro ako súkromné) hotelové pláže s
miernym vstupom do mora, bez tradičného sezónneho
hluku diskotéky a šantenia detí, takže sme mohli
maximálne relaxovať a naberať bronz. Ubytovaní sme
boli v hotelových izbách, ale aj apartmánových
bungalovoch rozmiestnených v areáli hotela Sempati.
Naše spoločné stretnutia počas raňajok, obeda alebo
večere dávali príležitosť na výmenu zážitkov pri vínku
a hudbe na nádvorí hotela, čo sme aj patrične využívali.

Severný Cyprus

Krúžková činnosť: Utíchli jesenné práce na poliach a
v záhradkách, a tak sa členky nášho „krúžku šikovných
rúk“ s im vlastným elánom pustili do pokračovania
prerušenej činnosti pri zhotovovaní ručných prác.
Keďže sa blíži čas Vianoc, k svojim prácam na
zhotovovaní košíkov a váz rôzneho tvaru a veľkosti,
pridali aj výrobky s vianočnou tematikou, hlavne
prútených zvončekov a anjelikov. Svoje výtvory chcú
ponúknuť na predaj počas vianočných trhov pod
vodopádom, a tak obohatiť sortiment predaja v našom
predajnom stánku.

Krúžok šikovných rúk

Text: Igor Hazucha, predseda ZO JDS Lúčky
Foto: Ondrej Hajas
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Tento školský rok sa naše eRko-stretko teší veľkej
popularite, čomu sme veľmi radi. Ako každý rok, aj
tento, máme novú ročnú tému, ktorou žijú všetci
eRkári na Slovensku, a to je téma „AJ TY
HRDINOM“. Na to, aby sa každý človek, či už veľký
alebo malý stal hrdinom, nemusí robiť žiadne svetové
veci. Stačí robiť malé veci, ale s láskou tak, ako nám
to pripomína aj motto: „Konajme obyčajné veci
s láskou a stanú sa neobyčajnými.“
Aj vďaka tomuto sa snažíme tento rok hľadať ľudí,
ktorí sú hrdinami vo svojich rodinách, farnosti, na
uliciach..., aby sme si z nich mohli vziať príklad a tiež
hľadať kúsok hrdinstva v nás samých. Aby naši
animátori mali chuť do eRkárčenia, nové sily boli
nabrať na celoslovenskom stretnutí eRkárov

projektov aj tento rok
podporené zo zbierky
DOBREJ
NOVINY,
ktorá oslavuje už 25.
výročie. Preto, ak sa
chcete stretnúť s nami,
eRkármi, a
zároveň
podporiť dobrú vec,
môžete aj tento rok vo
vianočnom čase privítať vo svojich domácnostiach
koledníkov Dobrej noviny.
Text a foto: Martina Holičková

Centrum sv. Jána Pavla II. v Lokichare

Hrabanie lístia

v Ružomberku a na oblastnej víkendovke
v Liptovskom Hrádku. Odkedy sme rozbehli stretká,
stihli sme toho celkom veľa. Vžili sme sa do novej
hrdinskej témy, trojicu stretiek sme venovali
Detskému činu pomoci, v rámci ktorého sme si
pripomenuli našich krstných patrónov, spoznali svoje
superschopnosti a vykonali DOBROčin. Tento rok
sme pomohli s hrabaním lístia okolo kostola a fary.
Spoločne sme sa zapojili aj do októbrovej modlitby
sv. ruženca.
Stihli sme tiež spoznať, vďaka filmu Požehnanie,
dvanásťročného chlapca Daniela Ewoia Ekarana,
ktorý pochádza zo severu Kene a momentálne žije v
Centre sv. Jána Pavla II. v Lokichare. Toto centrum
pre telesne postihnuté deti bude ako jedno z viacerých

Milí členovia DFS Lúčanček!
Poprosím Vás, doneste svoje kroje
na Obecný úrad Lúčky v čase
úradných
hodín.
Kroje
budú
následne uložené v krojárni DFS
Lúčanček v priestoroch klubovne
Jednoty dôchodcov Lúčky.
Za pochopenie ďakujeme! 😊
Ing. Katarína Pechová
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„Každý môže, v rámci svojich možností a schopností,
urobiť niečo preto, aby pomohol dobrej veci a urobil
svet lepším“. Henry Dunant
Tieto slová platia rovnako dnes, ako platili v čase,
keď ich v roku 1862 napísal Henry Dunant, zakladateľ
najväčšej svetovej humanitárnej organizácie –
Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného
polmesiaca.
S potešením môžem konštatovať, že napriek dnešnej
dobe, ktorá je ťažká, medzi nami žije také množstvo
nenápadných ľudí, ktorí svoju lásku dávajú druhým tým
najcennejším spôsobom, a to darovaním seba samých,
darovaním krvi. Tento dar vychádza z ich srdca. V roku
2018 darovalo krv 68 našich občanov. Prijmite od nás
úprimné poďakovanie. Týmto ste dokázali, že myslíte
a žijete aj pre druhých. Hovorí sa, že krv darujú ľudia,
ktorí pozerajú na svet srdcom. Aj vďaka Vám si
uvedomujeme, že život nie je len o egoizme, kráse
a pozemskom bohatstve, ale že život stojí na empatii,
dôstojnosti, spoluúčasti človeka s človekom, na pomoci
človeku trpiacemu a odkázanému na pomoc blížnych.
Hodnota Vami darovanej krvi je nielen v tom, že
zachraňuje život iným, ale im tiež pomáhate žiť
plnohodnotnejšie, dlhšie a produktívnejšie. Ďakujeme
Vám za Vašu neoceniteľnú službu spoločnosti

i všetkým, ktorým ste svojou krvou pomohli. Váš čin je
dôležitý a nenahraditeľný. Dáva nám istotu, že
v momente, keď budeme krv potrebovať, jej bude
dostatok a bude nám k dispozícii. Váš krok na
transfúznu stanicu bol zároveň krokom k váženiu si
ľudského života.
Za viacnásobné darovanie krvi boli ocenení
plaketami MUDr. Jána Jánskeho nasledovní občania
Lúčok:
Diamantová plaketa: Martin Pšenko.
Zlatá plaketa: Adriana Osadská a Vincent Matula.
Strieborná plaketa: Mgr. Miroslava Mišíková, Norbert
Beháň, Vladimír Kaška, Ivan Matula a Vladimír Pecho.
Bronzová plaketa: Petra Muríňová, Oľga Berníková,
Ľuboš Osadský a Dalibor Závadský.
V máji sme pripravili slávnostné stretnutie BDK
a členov MS SČK. Darcom krvi, ktorí obdržali plaketu,
sme odovzdali malé darčeky. Za možnosť pripraviť toto
stretnutie ďakujeme Obecnému zastupiteľstvu s p.
starostom Branislavom Hrbčekom, p. Janke
Marankovej a p. Holičkovej – potraviny Bejka.
Lúčanskí hudci poďakovali darcom krvi kultúrnym
programom.
SČK v spolupráci s obchodným domom Kaufland
zorganizoval zbierku potravín pre občanov odkázaných
na túto pomoc. Náš MS odovzdal sedem potravinových
balíkov našim občanom. V MS sú aj členovia, ktorí sú
profesionálni zdravotníci. Títo členovia poskytujú
zdravotnícku pomoc mnohým našim občanom v obci.
Spolupracujeme aj so ZŠ s MŠ Lúčky pri príprave
„Hliadok mladých zdravotníkov“ a ostatných súťaží,
kde je potrebné ovládať poskytnutie prvej pomoci. Naši
žiaci sa v týchto súťažiach umiestnili na popredných
miestach. Títo naši žiaci môžu byť veľkým príkladom
pre dospelých v poskytovaní prvej pomoci. Našou
snahou je aj naďalej pokračovať v humánnej činnosti
a rozšíriť našu Červenokrížsku rodinu.
Na záver stručného zhodnotenia našej činnosti
ďakujem za celoročnú obetavú prácu členom, darcom
krvi za ich vysoko humánny čin. Všetkým želám
požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia, pohody
a lásky v novom roku 2020!
Text a logo: Oľga Kováčiková,
podpredsedníčka MS SČK
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Divadelné predstavenie
(ZA)CHRÁŇME VČELY

Okrem existujúceho včelárskeho
krúžku (už tretí školský rok) sme od
júna do augusta organizovali
zážitkové včelie exkurzie, ktoré
tento rok navštívilo približne
90 hostí z radov domácich
obyvateľov, kúpeľných pacientov,
ako aj návštevníkov z okolitých
dedín Liptova a Oravy. Exkurzie
finančne
podporila
Oblastná
organizácia cestovného ruchu
v Liptovskom Mikuláši, za čo jej
ďakujeme. Naše exkurzie spolu
s našimi včielkami prišiel v lete
spropagovať aj moderátor RTVS
a tiež TV JOJ. Dňa 21. júla 2019 sa
konala v Múzeu liptovskej dediny v
Pribyline tradičná „Včelárska
nedeľa“, kde nás organizátori
pozvali
vystúpiť
s
našim
divadelným
predstavením
(ZA)CHRÁŇME VČELY. Museli
sme ho opäť „oprášiť“, a tak sme už
od júna usilovne ako včielky
nacvičovali. Aj napriek nie celkom
priaznivému
počasiu
nás

v Pribyline prišiel povzbudiť veľký
počet divákov, za čo sme im boli
vďační. Ako poďakovanie za
množstvo hodín skúšania, stálu
ochotu a milú spoluprácu sme pre
všetkých hercov nášho divadla
a ich rodinných príslušníkov
zorganizovali
zájazd
do
najväčšieho včelárskeho múzea na
Slovensku v Kráľovej pri Senci,
kde sme sa od miestneho včelára,
ktorý má zároveň celý areál
Včelárskej Paseky na starosti,
dozvedeli množstvo informácií
o živote včiel, spoznali krásny
areál tohto múzea a cestou späť
navštívili
aj
Arborétum
v Mlyňanoch. Počas jesene sme
opäť usilovne trénovali, pretože
v novembri nás čakalo nahrávanie
nášho náučného divadla na DVD
a v poradí
už
piata repríza
divadelného
predstavenia
(ZA)CHRÁŇME VČELY, ktorá sa
tentoraz konala dňa 10. novembra
2019 v kinosále Kúpeľného hotela

Choč v Lúčkach. Nahrávku DVD
finančne
podporil
Žilinský
samosprávny kraj ako didaktickú
pomôcku pre základné a materské
školy. V prípade záujmu o toto
DVD môžete kontaktovať priamo
mňa.
Na našom náučnom včeľom
chodníku pribudol vďaka grantu
z Nadácie EPH nový náučný panel
– tentoraz o ďalšom dôležitom
opeľovačovi
–
čmeliakovi.
Dúfame, že ako ostatné panely aj
tento prispeje k osvete všetkých
návštevníkov našej krásnej obce.
V tomto školskom roku plánujeme
zorganizovať vďaka podpore Obce
Lúčky tvorivé dielne pre žiakov ZŠ,
počas ktorých budeme s nimi
vyrábať sviečky z včelieho vosku
a z medzistienok, tvoriť z dielcov
rámiky do včelích úľov, a hlavne sa
učiť praktickej starostlivosti o naše
včielky. Teší nás tvorivá spolupráca
s
pani učiteľkou Kristínou
Večerkovou, ktorá spoločne so
svojimi kolegyňami z výtvarného
odboru
SZUŠ
Dotyk
z Ružomberka začala maľovať
exteriér nášho nového včelína
veselými
včelími
motívmi.
Ďakujeme za jej ochotu, už sa
tešíme na ich dielo, ktoré dokončia
na jar. Veríme, že našimi aktivitami
povzbudíme všetkých k tomu, aby
začali chovať včely vo svojich
záhradách a ak aj nie, aby robili
všetko pre ich záchranu.
Ďakujeme za pomoc všetkým
našim
podporovateľom
a priaznivcom. Hlavne chcem
poďakovať za krásnu spoluprácu
našim hercom – malým aj
„veľkým“,
ktorí
s
láskou
a nadšením odohrali každé jedno
predstavenie, s
usilovnosťou
a ochotou vlastnou hlavne včelám
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chodili na všetky skúšky (a bolo ich
veru dosť) a dalo by sa povedať, že
sa úplne „vžili“ do svojich rolí včiel
a preniesli ich do svojich životov ☺
Som rada, že sa nám podarilo
vytvoriť takú príjemnú skupinku

Rok 2019 bol pre
folklórnu skupinu Lúčan
výnimočnejší ako iné roky.
Folklórnu skupinu, obec, ale
predovšetkým
naše
zvyky
a tradície sme sa po dlhšej dobe
vybrali
reprezentovať
do
zahraničia – konkrétne do
rumunského mestečka Varzari.
V rámci „Dňa Slovákov“, ktorý sa
konal 11. a 12. mája 2019 sme sa
našim krajanom, ktorí žijú už dlhé
storočia
na
tomto
území,
predstavili
spevmi,
tancami
a svadbou z Lúčok. Aj keď je
Rumunsko od Slovenska vzdialené
pár stoviek kilometrov, žiadneho
prekladateľa sme nepotrebovali,
pretože slovenčinu sa učia už

Lúčanský občasník
ľudí a atmosféru, kde sa všetci
cítime príjemne. Ďakujem za
podporu
aj
rodičom
detí
a rodinným príslušníkom.
Na záver – posolstvo divadla
o včelách do nového roku 2020:

FS Lúčan

odmalička v základných školách.
Aj preto sme sa vo Varzari cítili
naozaj ako doma. Dlhú cestu do
Rumunska sme si spríjemnili
krátkou prestávkou – návštevou
kaštieľa v Betliari.
Aj tento rok sme pokračovali v
spolupráci s Kúpeľmi Lúčky, kde
sme
okrem
pravidelných
celovečerných vystúpení prispeli
programom aj počas otvorenia
letnej kúpeľnej sezóny v programe
„Všetko, čo mám rád na Liptove“
a stavaním mája pred vodopádom.
V marci sme sa predstavili aj v
obci Lokca na
Orave pri

„Nech sú naše polia, lúky, sady
a lesy plné kvetov a stromov, len
tak zachránime včely, a tým aj
samých seba.“
Text a foto: Ing. Petra Mihoková,
predsedníčka OZ Slnkotvor

príležitosti
posledného fašiangu
a
v
našej obci Lúčky
pri príležitosti pochovávania
basy. Cez leto sme sa vybrali do
Dlhej nad Oravou na 13. ročník
Obecných slávností pod Ostrým
vrchom, do Pribyliny na
Včelársku nedeľu a do blízkeho
termálneho parku Bešeňová, kde
sme
vystúpili
v
rámci
folklórneho dňa. V novembri sme
sa predstavili obyvateľom obce
Dúbrava pri oslavách 40. výročia
založenia FS Chabenec. Počas
celého roka naši mladí členovia,
predovšetkým
dievčatá
spríjemňujú
svadobný
deň
mladomanželom
programom
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a čepčením, tento rok začepčili až
jedenásť neviest.
S rodákmi a obyvateľmi Lúčok
sme sa stretli na „Stretnutí
rodákov“ v amfiteátri Markuška.
Vystúpenie
sme
pozmenili
a namiesto našich tradičných
tancov sme predviedli nové tance,
špeciálne pripravené na folklórny
ples. Dievčatá zatancovali tanec
„Práčky“. Potom sa predviedli aj
skôr narodené členky, ktoré
zatancovali tanec s dáždnikmi.
Počas prestávky sa na pódiu
odohrala známa scénka s husou.
Na
záver
dievčatá
spolu
s chlapcami zatancovali rusínsky
tanec. V obci sme vystúpili aj na
Dni úcty k starším.
Počas teplých letných dní sme si
v rámci utuženia kolektívu uvarili
spoločný guláš v Šiaroch na
futbalovom ihrisku. Momentálne
pripravujeme
ďalší
ročník
folklórneho plesu, na ktorí sa už
všetci tešíme.

Na záver by som sa chcela
poďakovať všetkým súčasným, ale
aj bývalým členom Folklórnej
skupiny Lúčan za ich príkladnú
reprezentáciu našej malebnej
dedinky Lúčky, za udržiavanie
a odovzdávanie ľudových zvykov
a tradícií aj mladším generáciám.
Veď práve v roku 2020 to už bude
80 rokov od vzniku prvej
folklórnej skupiny v Lúčkach.
Zároveň im prajem v novom roku
veľa zdravia, šťastia, lásky od
najbližších, pokoj v duši a taktiež
veľa elánu do ďalšej spoločnej
činnosti.
Ak ste sa popri čítaní nášho
príspevku pristihli pri tom, že aj vy
by ste to chceli s nami zažiť,
budeme veľmi radi, ak sa k nám
pridáte. Hovorí sa, že dobrých ľudí
sa všade veľa zmestí. Preto, ak má
niekto čas a chuť, budeme radi,
keď rozšíri naše rady, či už ako
spevák, tanečník alebo muzikant.
Popri objavovaní folklórneho

umenia, zažijete mnoho zážitkov,
na ktoré budete určite dlho
spomínať. Viac o našej činnosti a
reprezentácii Folklórnej skupiny
Lúčan a zároveň aj obci Lúčky sa
dozviete
na
stránke
www.fslucan.sk,
alebo
na
sociálnych sieťach.
Text a foto: Silvia Fulová,
Mgr. Lucia Pechová

Zoznam narodených detí v obci Lúčky 2019
Šimon Baďo, Stanislav Beňo, Adela Gejdošová, Maximilián Jurík,
Klára Kantíková, Matúš Kmecík, Nina Kosturíková, Samuel Krajniak,
Sofia Královenská, Terézia Lupčová, Mário Makovický, Martin Straka

Zoznam úmrtí v obci Lúčky 2019
Anton Baďo, Ján Buzák, Štefan Druska, Fridrich Forgáč, Helena
Haličková, Irena Chovancová, Peter Jandura, František Maruškin, Milan
Maruškin, Cyril Michal, Dušan Murín, Vladimír Murín, Ervín Ondrejka,
Peter Patrylák, Anna Pechová, Rastislav Vrbinčík, Michal Zachar
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Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky svoju
činnosť vykonával v súlade s Plánom starostlivosti o les
na obdobie rokov 2018 – 2027.
V mesiaci marec sa konalo zasadnutie zhromaždenia, na
ktorom sme bilancovali predošlý rok 2018.
Jarné práce sa začali čistením rúbanísk po ťažbe.
Postupne sme zabezpečili jarné zalesňovanie v počte
sadeníc 65 200 ks. Ďalej sme vykonali výžin,
ošetrovanie mladých lesných porastov, ochranu proti
burine a zveri, prerezávky, prebierky a výrub krov. Pri
jesennom zalesňovaní sa vysadilo 15 000 ks sadeníc.
Nachystali sme okrasnú jedľovú haluzinu a smrekovú
haluzinu na prikrytie záhonov. Tieto činnosti sme
zabezpečovali našimi zamestnancami, ako aj malými
živnostníkmi, občanmi našej obce a dodávateľskými
firmami.

„Čím sme starší, tým máme kratší vianočný zoznam
želaní. Postupom času totiž čoraz viac chápeme, že
najkrajšie a najdôležitejšie veci v našom živote sú tie,
ktoré sa nedajú kúpiť.“
Zážitky, drobné radosti, ale aj starosti nášho
každodenného školského života sa skladajú do
mozaiky, ktorá nám vždy vyčarí na tvári úsmev, zahreje
srdcia a dodá nám silu a chuť pokračovať ďalej. My
totiž nemusíme čakať na Vianoce, našim darom sú Vaše
deti, ich láska, priateľstvo, objatia, ktoré dostávame
počas celého roka. Vianoce sú určite tou najkrajšou a
najúžasnejšou časťou každého roka. Aj keď deti to
vnímajú inak, ako my dospelí. Každopádne okrem
sviatočnej nálady je to predovšetkým príležitosť na

Po celý rok sme vynakladali nemalé úsilie na spracovanie
kôrovcovej a veternej kalamity.
Pokračovali sme v projekte „Lesná cesta Osobitô
– rekonštrukcia“ a pristúpili sme aj k projektu „Lesná
cesta Jastrabá – rekonštrukcia“. Obidve lesné cesty sa
realizujú v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020 prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho
fondu rozvoja vidieka: Európa investuje do vidieckych
oblastí. Tieto zrekonštruované cesty sa využívajú
k lepšiemu sprístupneniu k lesným porastom, v ktorých
sa vykonávajú lesnícke činnosti.
Urbariát spolupracoval s obecnými úradmi Lúčky,
Kalameny, Liptovská Teplá a Turík. Spolupracoval aj so
susednými subjektami – Urbárom PS Liptovská Teplá,
Komposesorátom PS Kalameny, Obecným urbariátom
PS Lisková, Štátnymi lesmi a akciovou spoločnosťou
KÚPELE LÚČKY.
Rok 2019 budeme bilancovať na najbližšom zasadnutí
zhromaždenia začiatkom roka 2020.
Na záver Vám chceme popriať k blížiacim sa vianočným
sviatkom rodinnú pohodu, šťastie a pokoj v duši. Do
Nového roka 2020 pevné zdravie, veľa lásky, radosti
a hodne úspechov.

Text a logo: Výbor Urbariátu PS Lúčky

Lyžiarsky výcvik

stretnutie s rodinou, priateľmi, s ľuďmi, ktorých si
vážime alebo máme radi. Táto neopakovateľná
vianočná atmosféra je aj príležitosťou na zamyslenie
nad končiacim sa rokom, ale aj životom ako takým.
Život veľmi rýchlo letí, doba je uponáhľaná a prakticky
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nie je čas na pozastavenie, obzretie sa okolo seba,
pohľad dozadu.
Hovorí sa, že ak nevieš, kam kráčaš, obzri sa, odkiaľ
prichádzaš. A tento rok je naozaj za čím sa obzerať.
Kolektív základnej školy prešiel malými
kozmetickými úpravami – asistentku učiteľa k nám
prišla robiť Mgr. Michaela Pazúriková, ktorá zároveň
učí výtvarnú výchovu našich najmenších a dôstojný pán
farár Peter Petrek učí väčšinu hodín náboženskej
výchovy. Do prvej triedy nastúpilo tento školský rok 16
detičiek, čo je naozaj veľmi pekný počet. Veľmi nás
potešilo, že k nám prestúpilo päť detí z Kalamien
a jedno dochádza z Liptovského Michala. Celkový
počet detí navštevujúcich ZŠ sa nám tak vyšplhal na
124.
V materskej škole fungujú tento rok dve oddelenia
spolu so 40 detičkami, kolektív pedagógov ostal tento
rok nezmenený. Na zaslúžený odpočinok odišla
dlhoročná riaditeľka materskej školy, potom
zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu v základnej
škole s materskou školou, pani učiteľka Margita
Sekanová. Spolu s ňou odišla do dôchodku aj pani
upratovačka Otília Kenderová. Za ich prácu im veľmi
pekne ďakujeme a na dôchodku im prajeme hlavne veľa
zdravia. Novou posilou medzi zamestnancami
materskej školy je pani Denisa Opavská.
Aj v tomto roku sme žali úspechy na rôznych
súťažiach, a prečo nepochváliť našich žiakov, keď nám
robia obrovskú radosť svojou šikovnosťou. Hneď na
začiatku roka získali 3. miesta na recitačnej súťaži
Šaliansky Maťko A. Drusková a M. Hrbčeková. Vo
februári bodoval A. Holička na geografickej olympiáde,
kde skončil na fantastickom 1. mieste. V tom istom
mesiaci nadviazala na jeho úspechy E. Mesiarová s 3.
miestom v dejepisnej olympiáde. Darilo sa nám aj na
recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, odkiaľ priniesol
2. miesto O. Bučo v próze a M. Hrbčeková 1. miesto
v poézii. Miška vyhrala aj krajské kolo v Martine
a reprezentovala nás na celoslovenskom kole. Je to pre
našu školu obrovský úspech a Miške ako aj pani
učiteľke Homolovej, ktorá ju pripravovala, srdečne
gratulujeme. Úspešní sme boli aj vo výtvarnej súťaži
Vesmír očami detí, kde uspeli S. Vrzgulová a A.
Hošala. Mimoriadny bol pre nás začiatok mája, nie len
preto, že na škole po 13 rokoch prebiehala komplexná
inšpekcia (obstáli sme na výbornú a oproti
predchádzajúcemu sledovanému obdobiu sme sa
zlepšili vo všetkých ukazovateľoch), ale hlavne preto,
že žiaci nás každý deň potešili nejakým úspechom. Do
súťaže Mladý záchranár sme vyslali dve družstvá, ktoré
sa vrátili s 1. a 2. miestom a postúpili do krajského kola,

futbalový tím vyhral okresné kolo a postúpil na kraj,
kde nás dôstojne reprezentoval a M. Fula sa stal
najlepším hráčom turnaja. V speváckej súťaži Slávik
Slovenska získala S. Salvová 1. miesto a M. Hrbčeková
2. miesto. Sofia postúpila do krajského kola, kde získala
úžasné 2. miesto.

„Slávik Slovenska“
„Na bicykli bezpečne“

Bezpečne na bicykli sme si vyjazdili na okresnom kole
1. miesto a na krajskom sme sa stali víťazmi
v poskytovaní prvej pomoci. Hliadka mladých
zdravotníkov na okresnej súťaži vybojovala 3. miesto a
v celoslovenskej súťaži Skús pokus 3, pod záštitou
firmy Slovnaft, sa naše dve veľmi šikovné dievčatá P.
Krakovská a J. Hanková, umiestnili so svojím videom,
v ktorom skúmali hustotu látok, na 1. mieste v kategórii
fyzika. Porota veľmi kladne hodnotila samotný pokus,
ale aj technické spracovanie videa. Tento školský rok
sme už stihli uspieť v súťaži Hovorme o jedle, kde žiaci
skončili v zlatom pásme.
V našej škole to žije každý jeden deň rôznymi
akciami – hráme jubilantom, vystupujeme na Deň
matiek, pri príležitosti Úcty k starším, na Uvítaní do
života, pri stretnutí
rodákov a najkrajšej
akcii roka – Vianočnej
akadémii... Chodíme na
zaujímavé
exkurzie
a výlety: 6. – 9. ročník
bol na dvojdňovom
výlete v Prahe, boli sme
v Bratislave, Košiciach,
Trenčíne,
Banskej
Bystrici, na Spišskom
hrade ako aj v Banskej
Víťazky celoslovenskej
Štiavnici. Usporiadali
súťaže Skús pokus 3
sme športový deň pri
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príležitosti MDD, projektový deň jazykov, oslávili sme
Nežnú revolúciu kvízom – tímy šiestakov, siedmakov a
ôsmakov súťažili vo vedomostnej súťaži o revolučných,
politických i spoločenských zmenách, ktoré sa koncom
roku 1989 udiali. Spoločenská hra o turistických
zaujímavostiach jednotlivých krajov Slovenska. Prečo
nie? Na hodinách geografie žiaci 8. a 9. ročníka v rámci
projektového vyučovania, vytvárali svoje vlastné
spoločenské hry. Celý týždeň sme hovorili o jedle,

Anglický týždeň

súťažili, kreslili, varili a piekli pochúťky z jabĺk,
absolvovali sme chemické pokusy, prednášky
a športové súťaže. Marec mesiac knihy sme oslávili
veľkou pátracou akciou – hľadali sme páchateľa
záhadného zločinu a aj sme ho pomocou rozlúštenia
indícií našli. Deviataci sa na hodine biológie
presvedčili, ako sa uplatňujú na úseku kriminalistiky a
súdneho lekárstva teoretické aj praktické znalosti z
vybraných chemických disciplín, poznatky z anatómie
človeka,
genetiky
a
forenzných
vied.
Šikovní
deviataci
samostatne pracovali vo
vyšetrovacích tímoch. Vykonávali základné odborné
úkony v chemickej analýze na úseku kriminalistiky.
Jeseň sme ukončili farebnou šarkaniádou a po viacerých
neúspešných rokoch nám prialo aj počasie, a tak sa
obloha nad Lúčkami zaplnila lietajúcimi drakmi.
Naši žiaci sa naučili lyžovať aj plávať, absolvovali
Anglický týždeň, počas ktorého si precvičovali svoje
konverzačné schopnosti v cudzom jazyku spolu
s anglickými lektormi. Testovali sme našich prvákov
v ich pohybových schopnostiach, piatakov a deviatakov
vo vedomostiach z matematiky a slovenského jazyka.
Za pomoci ZRPŠ sme tradične zakúpili testovanie
KOMPARO, ktoré je pre žiakov takou generálkou pred
oficiálnym testovaním. Deviataci a piataci nesklamali a
skončili nad celoslovenským priemerom v oboch
predmetoch.
Už tradične sme viedli žiakov k zodpovednému
prístupu k životnému prostrediu. V každej triede máme
koše na separovaný odpad, zbierame papier, baterky,
staré mobily a elektrospotrebiče. Deti sa tiež starajú

a udržiavajú areál školskej záhrady, kde nám pribudlo
deväť drevených kvetináčov z projektu „Medová
záhrada“ Občianskeho združenia SLNKOTVOR.
Každá trieda si kvetináč vyzdobila a zasadila si do neho
okrasné kvetiny a liečivé bylinky. V rámci projektu
Sadovo, do ktorého bola škola vybratá, sme do našej
záhrady získali osem pôvodných druhov jabloní
a hrušiek, ktoré nám prišli zasadiť odborníci zo
Zaježovej.
Naši žiaci finančne podporujú vzdelávanie dievčatka
na Madagaskare a v novembri sme vyhlásili zbierku
teplých ponožiek pre ľudí bez domova. Spoločne sa
nám podarilo vyzbierať úžasných 123 párov, ktoré
poputujú ľuďom bez domova. V ich mene všetkým
darcom ďakujeme. Niekedy pri srdci zabolí, neochota
podeliť sa, množstvo dôvodov, prečo nepomôcť... My
nielen učíme, ale aj vychovávame, no čas, ktorý sú deti
s nami je len zlomok z toho, čo sú s Vami milí rodičia.
Život je veľmi vrtkavý a rýchlo sa môžeme ocitnúť na
druhej strane. Tak konajme dobro, lebo raz, keď to
budeme najmenej čakať sa nám to vráti.
Po prázdninách nás čakalo nemilé prekvapenie na
multifunkčnom ihrisku. Odpadky, rozbité sklo, ohorky,
uhasené v umelej tráve, zničené výplety v bránach...
a mohli by sme pokračovať. Rodičia na plenárnej
schôdzi boli za uzatvorenie ihriska, no po dohode
s pánom starostom sme na ihrisku nainštalovali kvalitný
kamerový systém, aby sme páchateľov vedeli
identifikovať a patrične potrestať.
V novom roku 2020 nás čakajú aj nové výzvy. Asi
najväčšími budú dve rekonštrukcie. Rekonštrukcia šatní
v telocvični, ktorá by mala začať v januári – prostriedky
sme získali z Úradu vlády SR a rekonštrukcia chodníka
pred školou. Na tú sme financie získali zo
zamestnaneckého projektu ČSOB Nadácia. V záhrade
pribudnú náučné tabule o kompostovaní, ako aj dva
drevené kompostéry.
Za školou nezaostávala ani materská škola. Aj tu
bolo celý rok veselo. Naši najmenší každý rok
dodržiavajú tradíciu koledovania – predškoláci
navštívili pána farára na fare. Zaspievali, zavinšovali a
pán farár ich na oplátku pohostil koláčikmi,
medovníčkami a teplým čajíkom. V škôlke sme mali aj
niekoľko zaujímavých návštev – rodičia prišli čítať
deťom rozprávky, pán poštár porozprával o svojej práci,
stará mama pani učiteľky Veroniky prišla porozprávať
o jej detstve, hračkách, ako trávila voľný čas a dokonca
nás naučila hry, ktoré sa s kamarátmi hrávali.
Pozvanie prijala aj fitneska Veronika, ktorá
bude reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta
vo fitnes. Našla si čas a precvičila s deťmi zdravotné
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cviky, ktoré vyvolávali radosť z pohybu. V tomto
školskom roku sme nadviazali spoluprácu so Strednou
zdravotníckou školou v Liptovskom Mikuláši,
konkrétne so študentami tretieho ročníka študijného
odboru: zubný asistent. Zubné asistentky zaujímavou a
hravou formou vzbudzovali v deťoch záujem o čistenie
zúbkov a prispievali k vytváraniu návykov v oblasti
správnej starostlivosti o zúbky. Počas roka sme
navštívili kino v Liptovskom Mikuláši, soľnú jaskyňu
v LLK Lúčky, absolvovali sme turistické vychádzky,
boli sme na výlete v Obrove, naučili sme sa plávať na
plaveckom výcviku, navštívili tkáčsku dielňu pána M.
Salvu, kde si deti mohli vyskúšať, ako sa tká koberec,
ako sa pracuje na krosnách, spoznávali tradičné
fašiangové masky a prácu remeselníkov. Sadili sme
máj, prikrmovali vtáčiky, pozorovali vodu... Každý
jeden deň bol v našej škôlke plný nových zážitkov
a poznatkov.

Aj napriek tomu, že sme len malá dedinská škola,
možno taká, akých sú stovky, snažíme sa, aby naše deti
neboli ukrátené o nijakú skúsenosť, vedomosť či
zážitok. Do svojej práce vkladáme celého človeka,
všetky svoje skúsenosti a danosti. Niekedy sú dni, keď
nič nejde podľa
Vašich
ani
našich predstáv,
no potom sa
nebo rozjasní
vďaka
veselosti,
radosti a láske
Vašich detí.
Do nového
roka Vám celý
kolektív
ZŠ
s MŠ Lúčky
praje, aby ste si
Malí remeselníci
tie
najkrajšie
dary nachádzali každý jeden deň vo svojich deťoch,
rodine a priateľoch.
Text a foto: PaedDr. Tomáš Brček,
riaditeľ ZŠ s MŠ Lúčky

Detský karneval

športovými výsledkami, ale aj celkovým chodom
klubu a jeho napredovaním.

Družstvo dospelých

Postup do 7. ligy

Keď sa obzrieme za rokom 2019, tak ho môžeme
zhodnotiť ako veľmi úspešný a radostný a to nie len

Veľkú radosť všetkým futbalovým fanúšikom urobilo
naše Á-čko, keď po rokoch trápenia v najnižšej súťaži
postúpilo do 7. ligy. Postup sme mali zabezpečený už
tri kolá pred koncom, keď sme v pamätnom zápase
s našim najväčším súperom ročníka Bielym Potokom
vyhrali 3:2. Po poslednom domácom stretnutí ročníka
2018/2019, keď sme vyhrali 10:0 s Valaskou
Dubovou mohla vypuknúť pravá futbalová radosť z
postupu. Po zápase nám predseda Liptovského
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futbalového zväzu p. Igor Repa odovzdal pohár
a medaily za postup. Prítomný na zápase boli aj
futbalové legendy Dušan Galis a Dušan Titel, ktorému
patrí veľká vďaka za podporu nie len morálnu, ale
najmä materiálnu (lopty, dresy). Výbor ŠK pripravil
pre všetkých hráčov a realizačný tím pamätné tričká,
šiltovky a malé občerstvenie.
Výborné výsledky dosahuje naše A-mužstvo aj v 7.
lige, keď po jesennej časti súťaže zimuje na 1. mieste
tabuľky. Z 13 zápasov: deväť vyhralo, tri remizovalo
a iba jeden prehralo a so skóre 40:18 vedie tabuľku
pred Iľanovom. Trénerom mužstva je od jesene 2018
Ivan Ditrich z Ružomberka, vedúci mužstva Miro
Zachar.

Dorast U 19
Družstvo dorastu sme po odchode a nezáujme
niektorých chlapcov prihlásili do 5. ligy malého
futbalu, ktorý sa hrá s ôsmimi hráčmi od 16 po 19-ku.
V ročníku 2018/19 skončili dorastenci na 5. mieste.
V niektorých zápasoch bol problém pozháňať osem
hráčov, aj keď ich je v kádri 20.
Do nového ročníka sa prihlásili iba štyri družstvá,
preto sa súťaž hrá formou turnajov (štyri na jeseň
a štyri na jar). Naši dorastenci sa na jeseň zlepšili
v dochádzke aj v prístupe k zápasom, čo sa
odzrkadlilo aj vo výsledkoch. Po jesennej časti sme
o skóre na 2. mieste za Sv. Krížom. Za zodpovednú
dochádzku a prístup chcem poďakovať najmä hráčom
P. Baďo, J. Varga, M. Hrbček, M. Pavelka, L. Fula, T.
Milan, A. Buzák, A. Nika. Trénerom a vedúcim
zároveň je M. Hrbček, st.

Starší žiaci U 15
Veľkú radosť nám robia aj naši žiaci, veď v ročníku
2018/19 sa stali suverénne majstrami okresu, keď
4. ligu malého futbalu vyhrali bez jedinej prehry so
skóre 141:10. Veľká vďaka za to patrí všetkým
hráčom, ich rodičom, ktorí ich podporujú, vedúcemu
M. Fulovi a najmä trénerom O. Nikovi a M. Pažítkovi.
Medzi najväčšia opory patria: L. Fula, M. Fula, F.

Senko, Z. Zachar, M. Opavský, M. Mišiak. E.
Saganová, N. Bobčeková.
V novom ročníku sa našej U 15 darí rovnako dobre,
veď vedie súťaž 4. ligy malého futbalu bez straty
jediného bodu so skóre 77:1. Pri mužstve skončil
s pracovných dôvodov O. Nika a od jesene ich vedie
Marcel Pažítka.

Mladší žiaci U13
Naši najmenší futbalisti sa v ročníku 2018/19
umiestnili na 7. mieste Kormanovho pohára U 13, čím
sa ocitli hneď za futbalovými školami ako je
Ružomberok, L. Mikuláš, Ondrašová, Palúdzka atď.,
ktoré zastrešujú žiakov zo širokého okolia. Nás môže
tešiť, že sa naši najmenší žiaci schádzajú v takom
hojnom počte nielen na zápasy, ale aj na tréningoch
s počtom vyše 20.
Po jesennej časti súťaže sú naši ml. žiaci na 8. mieste.
Medzi opory patria M. Fula, J. Karas, M. Mišík. Veľká
vďaka patrí Marcelovi Pažítkovi, ktorý trénuje
mladších aj st. žiakov, niekedy ich má na tréningu aj
30 a okrem toho vedie aj futbalový krúžok pri ZŠ.
Vďaka patrí aj vedúcemu mužstva Milanovi Fulovi
ktorý vypisuje zápisy a stará sa o zabezpečenie
zápasov.
Do budúceho roka sme po podaní projektu úspešne
dostali so SFZ dotáciu, ktorú by sme chceli použiť na
ochranné siete za bránami, opravu ohradenia,
prístavby skladu, zlepšenie trávnika atď.
Budeme sa tešiť na zápasy všetkých mužstiev v jarnej
časti súťaží a dúfame, že aj s postupu mužstva
dospelých do vyššej súťaže.
Na záver by som sa chcel poďakovať výboru ŠK za
ich nezištnú prácu pri zabezpečovaní chodu klubu,
všetkým hráčom, trénerom a vedúcim za vzornú
reprezentáciu našej obce, našim fanúšikom, ktorí
hojne navštevujú zápasy našich mužstiev či doma, ale
aj na ihriskách súperov a v neposlednom rade i
vedeniu obce za podporu.
Výbor ŠK Vám do nového roka 2020 praje pevné
zdravie, veľa šťastia, pohody a športových úspechov.
Športu zdar a futbalu zvlášť!

Text a foto: Miroslav Hrbček
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Po dohode s klubom
dôchodcov hráme i túto
sezónu v priestoroch
klubu
dôchodcov.
Týmto sa chceme opäť
poďakovať
vedeniu
klubu, jeho predsedovi
Igorovi Hazuchovi, ale
i p. Ondrejovi Hajasovi,
ktorý nám klubovňu
vždy
otvorí.
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, a to
i napriek dvom posilám. Keďže sa im nedarilo, sami sa
rozhodli od nás odísť. To znamená, že novú sezónu
hráme len s našimi odchovancami. Pokiaľ však za celú
sezónu odohrajú len traja hráči všetky partie, ako je to
vidieť z tabuľky, neposunieme sa ďalej. Dokonca hrozí,

V plnom nasadení

že nebude mať kto hrať v ďalších sezónach. Problém,
ktorý si musíme vyriešiť sami.
V novej sezóne máme na konte zatiaľ dve víťazstvá
a dve prehry. Mrzí nás len prehra v prvom kole
s Ľubochňou, ktorú sme mali na lopatkách, no z troch
posledných vyhratých partií sme získali len pol bod, a to
nestačilo ani na remízu.
V uplynulej sezóne sa toho veľa neudialo. Radosť
máme len z našich študentov: Lukas Milana, Samuela
Mišíka a Patrika Závackého, ktorí v tejto sezóne sú
v podstate v základnej zostave a darí sa im.
Tých turnajov v tomto roku, kde by sme si zahrali,
nebolo veľa. Len Ing. Metod Močáry si zahral na
tradičnom seniorskom turnaji v Tatranských
Matliaroch, kde sa mu celkom darilo a uhral si ďalšie
ELO body a vo svojej kategórii bol na treťom mieste.
Hral aj v lete tohto roku na Ružomberskom turnaji,
spojený s majstrovstvami Slovenska v jednom z OPEN
turnajov. Ja som si zahral na tradičnom hodnotiacom
turnaji pre oblasť Liptov – Orava v závere minulého
roku (tento rok sa chystáme viacerí) a v septembri sa
traja naši hráči zúčastnili turnaja o Pohár primátora
mesta Liptovský Hrádok. (Ing. Metod Močáry, Peter
Tvrdoň a Lukas Milan).
V závere roku pripravujeme Lúčanský prebor, všetci
dúfame, že sa to podarí odohrať, lebo nemáme s tým
dobré skúsenosti, hlavne v posledných rokoch. Predtým
sme pravidelne hrávali tzv. Vianočný turnaj.
V posledných troch rokoch sa nám to nepodarilo
uskutočniť z viacerých príčin.
Za šachový oddiel v Novom roku prajeme všetkým
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Text: Peter Tvrdoň,
TJ ŠO Lúčky kúpele

V poľskom inštitúte v Bratislave, symbolicky na
tretie výročie odchodu „pána rektora“ do Otcovho
domu, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej
republike Krzysztof Strzałka a riaditeľ Poľského
inštitútu v Bratislave Jacek Gajewski dňa 18. septembra
2019 zorganizovali spomienkové popoludnie na nášho
čestného občana pána profesora Tadeusza Zasepu,
bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Zaplnenému Poľskému inštitútu sa prihovoril
veľvyslanec Krzysztof Strzałka, ktorý vyzdvihol nielen

osobnosť profesora Tadeusza Zasępu, ale aj poľskoslovenské vzťahy, ktoré svojou činnosťou podporoval.
Jadrom spomienkového podujatia bolo premietanie
celovečerného dokumentárneho filmu „Pán rektor“,
ktorý mapuje život a pôsobenie profesora Tadeusza
Zasepu.
Medzi účastníkov podujatia zavítali nielen
predstavitelia akademického života, ale tiež obyvatelia
našej obce.
Text: Mgr. Marta Bočeková
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Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

body

skóre

1

MŠK Tvrdošín A

*

2½

5

5½

5½

5

4

4½

6½

7

5½

5½

28

56,5

2

MŠK Trstená A

5½

*

5½

4½

2

6

4½

5½

7½

3½

6

7

27

57,5

3

OŠK Lisková

3

2½

*

4½

3

5½

4

5

6½

6

5½

8

22

53,5

4

OŠK Bziny C

2½

3½

3½

*

3

4½

5½

5½

5

5

4½

5½

21

48

5

ŠKM Liptovský Hrádok A

2½

6

5

5

*

3

4

3½

4

4½

5

5

20

47,5

6

LŠŠ L. Mikuláš jun. B

3

2

2½

3½

5

*

7

4

6

4½

3½

4½

16

45,5

7

ŠK Liptovská Ondrašová
„B“

4

3½

4

2½

4

1

*

4

6

3½

5

5½

13

43

8

TJ ŠO Lúčky kúpele

3½

2½

3

2½

4½

4

4

*

4

5½

5½

3½

12

42,5

9

ŠK Ľubochňa

1½

½

1½

3

4

2

2

4

*

4½

4½

4½

11

32

10

ŠKM Liptovský Hrádok B

1

4½

2

3

3½

3½

4½

2½

3½

*

4

5

10

37

11

KTK Liptovský Mikuláš

2½

2

2½

3½

3

4½

3

2½

3½

4

*

4½

7

35,5

12

Mr. Dvorský Lipt. Sliače

2½

1

0

2½

3

3½

2½

4½

3½

3

3½

*

3

29,5

6

7

Por.

8. TJ ŠO Lúčky kúpele (Elo Ø:1794, TB1: 12 / TB2: 42,5)
š.

T

Meno

EloF

FED

FideID Typ 1

2

3

4

5

1. FM Mikuláš Dušan

1986

SVK

14900521 LB

9 10 11 Body Partie

2.

Močáry Metod

1835

SVK

14904390

½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½

3.

Tvrdoň Peter

1772

SVK

14904217

0 ½ ½ ½ 0

0

1

4.

Vrzgula František

1817

SVK

14917025

0 ½ 1

0

5.

Mrva Marek

1839

SVK

14948052 LA

1

1

0

6.

Galbavý Dušan

1684

SVK

14904586 LB

1

0

0

7.

Kunzo Slavomír

1593

SVK

14926830

0 ½ 0

0

8.

Sagan Miroslav

1697

SVK

14929341

1 ½ 0

1

9.

Nika Ondrej

1660

SVK

14924420

½ ½

10.

Druska Igor

1657

SVK

14924072 LA

0

13.

Maruškin Ján

1546

SVK

14924358

14.

Milan Lukas

1536

SVK

14934450

15.

Mišík Samuel

1514

SVK

14934469

16.

Závacký Patrik

1457

SVK

14934485

½

1

1

1

0

1

0

Elo Ø

1,5

3

2031

0

0

4

11

1899

1 ½ ½

½

5

11

1823

1 ½ ½ ½

½

6,5

11

1751

½

4,5

6

1842

1

3

1671

2

7

1650

4,5

8

1640

½ ½

2

4

1725

1

0

1

4

1634

0 ½ 0

0

1

3

7

1656

½

3

5

1577

½ ½

½

4

6

1509

0

½

0,5

2

1564

1

1
1

8

0

½

½ 0

1

0

1 ½

½ 1

1

1

½

½
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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám
pár vetami zosumarizoval
rok
stolnotenisového
klubu
STK
Lúčky.
Sezónu 2018/2019 sme
ukončili STK Lúčky A na
krásnom 2. mieste 7. ligy
s možnosťou postúpiť do
6. ligy. Tam ako nováčik
platíme
daň
a momentálne sme na
druhom mieste, ale od
konca. Hráči, ktorí sa
pričinili o postup Á-čka
sú menovite: Martin
Pecho,
Ján
Grófik,
Vojtech Baďo a Pavel
Pavelka. Na konci súťaže sa odohral
turnaj top 10 hráčov 7. ligy.
Zorganizovali sme ho v telocvični pri
ZŠ s MŠ v Lúčkach s podporou obce a
starostu Branislava Hrbčeka. Všetci
účastníci boli veľmi spokojní
s organizáciou turnaja. My sme zase
boli spokojní s umiestnením nášho
hráča Martina Pecha na krásnom 2.
mieste.
Ohľadom B tímu, ten hral
v najnižšej 9. lige. Hráči B-čka sú
Marko Pecho, Michael Pokorný,
Dalibor Závacký, Peter Buzák,

Naša Spartanka

Víťazi TOP 7. ligy

František Žák, Jozef Horváth,
Rastislav Mišik a Peter Kendera.
Sezónu sme ukončili na 4. mieste.
Bola nám poskytnutá možnosť
postúpiť do 8. ligy a tú sme využili.
Tak zbierame skúsenosti vo vyššej
lige.
Momentálne
sme
na
nepopulárnom poslednom mieste, ale
veríme, že sa to otočí. V Likavke sa
odohral turnaj top 8 hráčov 9. ligy.
Nás reprezentovali p. Pokorný, p.
Závacký a ja. Možnosť na úspech bola
veľká, a veru sme sa jej chytili.
Víťazom sa stal hráč z Lúčok – Marko
Pecho.

Eliška Saganová, žiačka šiestej
triedy v ZŠ Lúčky, naša
bežkyňa a Spartanka. Má za
sebou náročnú a veľmi úspešnú
sezónu. Zúčastnila sa viacerých

Aj tento rok sa uskutočnil
turnaj Benčák-Gejza cup za
veľkej účasti občanov Lúčok
a tešíme sa aj na ďalší ročník
tohto super turnaja.
Týmto by som sa chcel
poďakovať všetkým hráčom
za reprezentáciu obce Lúčky.
ZŠ s MŠ Lúčky za možnosť
využívať priestor v malej
telocvični a v neposlednom
rade obci Lúčky. A všetkým,
ktorí
nám
akokoľvek
pomáhajú. Majke Fliegovej
a našim polovičkám za
zhovievavosť.
Veru, radi by sme privítali
aj nejakú mlaď, aby sme im
mohli predať naše skúsenosti.
Krásne
prežitie
vianočných
sviatkov v kruhu svojich blízkych
a hlavne veľa zdravia Vám praje
kolektív stolných tenistov.

Text: Marko Pecho,
predseda STK Lúčky
Foto: Ferdinand Debnárik

pretekov a z nejedného z nich prišla domov s medailou.
Pre pripomenutie spomeniem:
- 23. februára – zimný Spartan v Slovenskom raji - 2.
miesto,
- 4. mája – Spartan Pezinok 3. miesto,
- 18. mája – Spartan Zakopané 3. miesto,
- 22. júna – Jánske extrémne blato 4. miesto,
- 13. júla – Spartan Kubínska Hoľa 3. miesto,
- 24. augusta – Spartan Krynica 2. miesto,
- 25. augusta – Spartan Krynica 2. miesto,
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- 7. septembra – Spartan Valčianska dolina 6. miesto,
- 8. septembra – Spartan Valčianska dolina 2. miesto,
- 14. septembra – Beh do Choča 2. miesto,
- 28. septembra – Beh za Tatry 4. miesto,
- 5. októbra – Spartan Kazincbarcika 4. miesto,
- 13. októbra – Beh Súľovskými skalami 4. miesto.

neprejdenú prekážku bude dieťa robiť 15 trestných
angličákov (burpees) a čo je novinka a pre Elišku veľká
výzva, že prvých 10 dievčat a 10 chlapcov sa
automaticky kvalifikuje na MS do USA.
Držte Eliške palce, lebo tentokrát to bude naozaj veľmi
potrebovať!

V sezóne 2020 začína zimný Spartan behom už
18. januára v Banskej Bystrici. Podľa nových pravidiel
sa bude bežať 3,2 km s najmenej 20 prekážkami, za

Náš mladý motokrosový pretekár Norbert
Salva sa už tretiu sezónu intenzívne
zúčastňuje
motokrosových
podujatí
(pretekov)
Slovenskej
motocyklovej
fedrácie (SMF) v rámci Slovenska. Jazdí
hlavne seriály Slovenský pohár, East cup
a Mx sport cup, v kategórii MX junior 125
s motocyklom KTM SX 125. Na týchto
podujatiach reprezentuje aj obec Lúčky a
dosahuje stabilné výsledky. Jeho prvé
skúsenosti s motokrosom boli v dobe, keď
mal 12 rokov a prvých pretekov sa

Text a foto: Katarína Saganová

Mladý talent – Norbert Salva

zúčastnil ako 13 ročný. V sezóne 2019
dosiahol
v
celkovom
hodnotení
regionálneho poháru západ (Mx sport
cup) 4. miesto a v ostatných seriáloch
taktiež skončil v top šestke. V budúcej
sezóne nastupuje do vyššej kategórie
MX2 JUNIOR s novou motorkou
Husqvarna FC 250. Zaželajme mu veľa
úspechov do ďalšej sezóny a čo najmenej
zranení.

Text a foto: Igor Salva

Juniorov, ktorí našli záľubu v akomkoľvek športe, treba len vyzdvihovať a podporovať ich aktivity v dnešnej
digitálnej dobe. K nim určite patrí i Norbert a mňa to teší o to viac, že tento mladý talent v motokrose je naším
rodákom a svojimi výkonmi prezentuje obec v dobrom svetle. Norko, veľa úspechov v ďalších sezónach a hlavne
prichádzaj do cieľa bez ujmy na zdraví. Prajem ti nech už nedražie benzín! ☺
Branislav Hrbček,
starosta obce Lúčky

Na inom mieste sa dočítate o súčasných úspechoch
ŠK Lúčky-kúpele. Ale predtým je potrebné
pripomenúť denno-dennú mravčiu prácu súčasných
Lúčanských hviezd...
Mnohí to považovali za bláznovstvo, keď na
schôdzi bola povedaná nezabudnuteľná veta: „Silnú
generáciu futbalistov si treba vychovať“. Bolo to
v roku 2004, keď duo funkcionárov presadilo, aby za
klub hrávali výhradne domáci odchovanci. Ubehol rok

a partia chlapcov 5 až 10-ročných začala naháňať po
ihrisku loptu, ktorú si zamilovali...
V sezóne 2004/2005 pôsobilo v našej obci Lúčky
iba jedno mládežnícke družstvo. Pod trénerskou
taktovkou p. Ivana Matulu, hrali starší žiaci
v kategórii U-15 II. triedu LFZ. Málokto vie, že tento
tréner venoval výchove futbalistov v rodnej obci viac
ako 20 rokov. Nasledujúcu sezónu obnovilo svoju
činnosť dorastenecké družstvo v kategórii U-19
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Družstvo starších žiakov v sezóne 2010/2011

a o rok neskôr družstvo mladších žiakov v kategórii
U-13 pod názvom „Kormanov pohár“. Futbalový
život na vstupe do malebnej Lúčanskej doliny ožil
a partia chlapcov tejto z najmladšej žiackej vekovej
kategórie odohrala svoj prvý prípravný zápas proti
rovesníkom Ružomberka v tomto zložení: Michal
Šavrnoch, Patrik Mišík, Peter Zachar, Matej Otruba,
Branislav Hrbček, Tomáš Hrbček, Róbert
Šavrnoch, Martin Mišík, Pavol Baroš, Radoslav
Pašovič, Ján Matula, Timotej Fula, Filip Hrbček,
Dominik Mišík, Marek Bobček, Samuel Mišík,
Tobiáš Fula. O rok neskôr k nim pribudli Tomáš
Bobček a Patrik Baďo.
Práca
s mládežou a jej
výsledky neušli
pozorovateľom talentov z MFK Ružomberok
a postupne si do družstiev ÚTM vybrali nasledujúcu
6-ticu Lúčanských chlapcov: Branislav Hrbček, Ján
Matula, Tomáš Bobček, Marek Bobček, Matúš
Fula a Lukáš Fula. Túto šesticu hráčov postupne
nahradili v Lúčanských tímoch chlapci mladších
ročníkov a hoci im spočiatku chýbala kvalita,
nahrádzali to svojou svedomitosťou a chuťou. Boli
hrdí na to, že si mohli obliecť futbaloví dres, ukázať
rodičom a známym svoje futbalové umenie a splniť si
svoj prvý futbalový sen...
Čas nezastaví nikto a z malých hviezdičiek sa stali
hviezdy, ktoré si všimne každý nadšený fanúšik, či

pozorný obyvateľ našej neveľkej obce – Tomáš
Bobček hrá dnes za dospelých vo Fortunaligovom
klube MFK Ružomberok a reprezentuje Slovensko v
U-19. Jeho brat Marek Bobček taktiež reprezentoval
Slovensko v mládežníckych kategóriách a dnes hrá za
MFK Tatran Liptovský Mikuláš v II. Lige, kde je na
hosťovaní práve z MFK Ružomberok. V Liptovskom
Mikuláši hráva v mladšom doraste U-17 Matúš Fula,
ktorý nastupuje pravidelne v základnej zostave. Do
materského klubu sa vrátili z MFK Ružomberok
Branislav Hrbček a Lukáš Fula, ktorí sa stali
oporami svojich družstiev. V súčasnom kádri
dospelých, ako lídra 7. ligy LFZ hrávajú: Peter
Zachar, Branislav Hrbček, Tomáš Hrbček, Martin
Mišík, Timotej Fula, Filip Hrbček, Dominik Mišík,
Radoslav Pašovič a Patrik Baďo. Odchovancov
považujeme aj opory zadných radov z Kalamien
bratrancov Patrika a Jakuba Trnovských. Práca
zanietených mládežníckych trénerov p.Pažítku, p.
Niku, či ďalších sa z tohto pohľadu javí viac ako
záslužná. Takýmto ľuďom patrí rodičovské uznanie
a verejné poďakovanie.
Na druhej strane sa natíska otázka, prečo a kde sa
vytratili ostatní talentovaní chlapci?
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Zoznam súčasných talentov podľa jednotlivých kategórií:
Mladší žiaci: U-13 „Veľký futbal“
Lúčky - Michal Vrzgula, Marek Fula, Marek Mišík, Jozef Karas, Marcus Buzoga, Juraj Zachar. Patrik Šulík, Ján Fula,
Oscar Bučo, Natália Bobčeková, Eliška Saganová, Lukáš Čunderlík, Andrej Hrbček, Adrián Zachar, Patrik Pecho
Kalameny – Timotej Trnovský, Marek Balko, Tadeáš Rozboril
Starší žiaci: U-15 „Malý Futbal“
Lúčky - Filip Senko, Michal Opavský, Peter Pecho, Zachariáš Zachar, Dávid Baďo, Jozef Karas, Marek Fula, Ján
Fula, Juraj Zachar, Marek Mišík, Natália Bobčeková, Eliška Saganová,
Kalameny – Timotej Trnovský, Matej Mišiak
Lisková – Andrej Makovický, Michal Šóoš, Bruno Kubala, Filip Miartuš, Tomáš Borončo
Dorast: U-19 „Malý Futbal“
Lúčky - Lukáš Fula, Patrik Baďo, Miroslav Hrbček, Andrej Nika, Martin Džurný, Radovan Druska, Radoslav Ferianc,
Andrej Durdík, Ronald Horváth, Adam Buzák, Tomáš Milan, Jakub Varga, Matúš Pavelka
Kalameny – Juraj Mrva, Matúš Hajas
Zdroj: www.ipfl.szm.com
Text a foto: Ing. Peter Fula

V prvom rade sa chceme veľmi pekne poďakovať
za poskytnutý priestor vo vianočnom čísle Lúčanského
občasníka, ktorý vychádza v predvianočnom období
a sumarizuje dianie v obci Lúčky za posledný polrok.
Aj touto formou chceme vyjadriť radosť zo
skutočnosti, že KÚPELE LÚČKY a.s. a Obec Lúčky
sú partnerské organizácie, ktoré si postupne nachádzajú
viac a viac spoločných aktivít, a tvoria tak jeden
územný celok, ktorý – tak ako to vnímame cez našich
hostí, si nachádza čoraz väčšiu obľubu u neustále
narastajúceho počtu návštevníkov našej kúpeľnej obce.
Pokiaľ by sme mali zhrnúť uplynulý polrok, tak
v prvom rade s radosťou konštatujeme to, čo sme
uviedli hneď v úvode, že KÚPELE LÚČKY
zaznamenávajú neustály nárast počtu kúpeľných hostí,
a preto máme radosť, že mnohé investície do rozšírenia
kapacity kúpeľov a skvalitnenia služieb prinášajú svoje
ovocie. Za uplynulé obdobie si určite mnohí všimli, že
viaceré priestory kúpeľov prešli rekonštrukciou.
Najnovšie sa môžeme pochváliť aj 9-timi komplexne
zrekonštruovanými izbami v KH Choč, ktoré boli
pripravované s cieľom zvýšenia kvality liečby ochorení
dýchacích ciest. Nie všetky naše snahy a investície sú
viditeľné, avšak prinášajú so sebou skvalitnenie

procesov zdravotníckych služieb, ktoré sú hlavnou
oblasťou našej činnosti. V roku 2019 boli takýmito
najväčšími investíciami rekonštrukcia elektrických
rozvodov v areáli našich kúpeľov a modernizácia
informačných systémov.
V roku 2019 sme pristúpili aj k niektorým
organizačným zmenám a veľmi sa tešíme, že sa nám
podarilo dohodnúť spoluprácu s Pizzeriou Oliviero,
ktorej gastronomické služby prišli do našej Kúpeľnej
dvorany. Už prvé mesiace našej spolupráce nás uisťujú,
že toto spojenie má veľký potenciál a našou snahou
bude spoločne v kúpeľnom území dosiahnuť vysokú
kvalitu komplexných služieb pre liečbu, relax,
regeneráciu, a to všetko v spojení s kvalitnou
gastronómiou pizzerie v kúpeľnom parku, ktorú sme si
už mnohí obľúbili v pôvodnej prevádzke pri vodopáde.
Rovnako v rámci tejto spolupráce budú zachované
a verím, že aj pozitívne rozvíjané, veľmi obľúbené
tanečné „rehabilitácie“.
Dôležitou súčasťou nášho areálu, a pravdepodobne
spolu s Kúpeľnou dvoranou aj najnavštevovanejšou zo
strany občanov obce Lúčky, je AQUA-VITAL Park.
V tejto prevádzke sme v snahe priblížiť náš vodný
a saunový svet väčšiemu počtu klientov upravili
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cenovú politiku a veríme, že aj tak podporíme jeho
využitie zo strany občanov obce Lúčky. Práve naši
spoluobčania majú možnosť navštíviť AQUA-VITAL
Park počas pracovných dní, kedy vstup do bazénového
a saunového sveta ponúkame za nižšie ceny ako počas
víkendu. Samozrejmosťou bolo pre nás aj zachovanie
zvýhodnených cien pre seniorov a možnosť obdarovať
svojich blízkym darčekovým poukazom na procedúry
a Wellness, ktorý je možné zakúpiť na oddelení predaja
a časovania procedúr na prízemí Balneocentra.
Milí priatelia, dovoľte aj nám – kolektívu
KÚPEĽOV LÚČKY, sa Vám všetkým na sklonku roka
2019 poďakovať za Vašu priazeň, podporu

a spoluprácu a zaželať Vám všetkým požehnané
adventné obdobie a v pokoji a láske prežité Vianočné
sviatky. Prajeme Vám, aby sme spoločne a úspešne,
s tým najlepším čo v sebe máme, vykročili do Nového
roku 2020 a spoločnými silami pomáhali napredovať
našim Lúčanským kúpeľom a celej našej krásnej obci
Lúčky. Na záver prikladáme otváracie doby často
navštevovaných stredísk počas vianočných sviatkov.

Text: Ing. Mgr. Martin Beňuch,
riaditeľ KÚPELE LÚČKY, a.s.

AQUA-VITAL Park – vonkajšie bazény aj vitálny svet
Zatvorené 20. - 26. 12.2019
Otvorené
27.12-28.12.2019
12,00-21,00 hod.
31.12.2019
10,00-18,00 hod.
29.12.-02.01.2020
10,00-22,00 hod.
3.1.2020
otvorene podľa bežných otváracích hodín

AQUA-VITAL Park – Vnútorný bazén
Zatvorené 20. - 26. 12.2019
Otvorené
27.12.2019 - 28.12.2019
29.12.2019 - 30.12.2019
31.12.2019
1.1.2020 – 2.1. 2020
3.1.2020 - 7.1.2020

12,00-20,00 hod.
10,00-20,00 hod.
10,00-18,00 hod.
10,00-20,00 hod.
12,00-20,00 hod.

Wellness v Dependance Liptov
Zatvorené 20. - 26. 12.2019
Otvorené
27.12.2019 - 7.1.2020
31.12.2019

14,00-20,00 hod.
08,00-16,00 hod.

Kardiofitness
Zatvorené 20.12 - 27. 12. 2019, 1.1. a 5.1. 2020
Otvorené
28. - 30.12. 2019
31.12. 2019
02.01. - 4.1.2020, 6.1 - 7.1- 2020

13,00-18,00 hod.
10,00-15,00 hod.
13,00-18,00 hod.
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Predaj a časovanie procedúr
Zatvorené 20.12 - 26. 12. 2019, 1.1. a 5.1. 2020
Otvorené
27.12.2019
28.12.-30.12.2019
31.12.2019
1.1.2020
2.1.2020
3.1.2020
4.1.2020
5.1. 2020
6.1.2020
7.1.2020

Nóri platia v novembri iba polovicu
daní, aby mali viac peňazí na Vianoce.
Najväčším vianočným darčekom
v histórii bola v roku 1866 Socha
slobody darovaná Francúzmi
Američanom.
Na vianočnom stromčeku okrem
klasických ozdôb nemôžu chýbať ani
malé čokoládové figúrky zabalené
v alobale. Zaujímavosťou je to, že
čokoládové figúrky sme ako prví
začali používať my.

Zvláštny Štedrý deň zažila obec
Lúčky v roku 1941. Od rána napadlo
asi 20 cm snehu. Večer sa prudko
oteplilo, čo spôsobilo veľkú
čľapkanicu. Účasť na polnočnej
sv. omši bola preto slabá. Na druhý
deň prišiel víchor so snehom, ktorý
vyvrátil mnoho stromov.

17.00 – 19.00 hod.
13.00 – 19.00 hod.
08.00 – 12.00 hod.
15.00 – 19.00 hod.
13.00 – 19.00 hod.
13.00 – 19.00 hod.
18.00 – 20.00 hod.
18.00 – 20.00 hod.
13.00 – 19.00 hod.
13.00 – 19.00 hod.

Počas Vianoc slávime narodenie Ježiša
Krista. Presný dátum jeho narodenia nie
je známy, To, že týmto dňom sa stal
dátum 25. december, určil až v roku 350
pápež Július I. Tento dátum bol vybraný
zrejme aj preto, pretože sa zhodoval
s pohanským sviatkom saturnálií (oslava
pohanského boha Saturna).

Prvý vianočný stromček bol podľa
dochovaných záznamov ozdobený v roku
1510 v lotyšskej Rige. Odtiaľ sa tento
zvyk dostal do Nemecka a následne
k nám. V minulosti sa stromček
v domácnostiach zavesil hore nohami na
strop.

V januári 1940 panovala v Lúčkach tuhá
zima (až do – 35 ˚C). V dňoch 10. – 17.
februára 1940 fujavica zaviala cestu do
Teplej. Veľké mrazy panovali aj koncom
januára a začiatkom februára 1941.
Rubriku „Čo Lúčania (ne)vedia...“
pripravil PhDr. Martin Lupčo, PhD.
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