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Vážení a milí spoluobčania,
prednedávnom som čítal vyjadrenie istého športovca,
ktorý sa vzdal šance vytvoriť v zápase gólovú
príležitosť po tom, čo zbadal súpera, ako mu jeho
zranenie nedovoľuje pokračovať v hre a zakopol
loptu mimo hru. Na otázku novinára: „Prečo si to
urobil? Veď výsledok nebol jednoznačný, viedli ste
len jedna nula a boli už len tri minúty do konca.
Mohol si dať gól a stať sa hviezdou zápasu.“
Okamžite odpovedal: „Človek musí vždy zostať
dobrým človekom.“ Nestal sa hviezdou v zápase, ale
stal sa hviezdou v živote.
Opäť je tu čas, v ktorom sa Vám chcem
prihovoriť, ako každý rok, cez náš Lúčanský
občasník.
Končiaci
rok 2020 nás pobáda
k bilancovaniu – čo nám priniesol, čo vzal, ako nás
zmenil... Rok 2020 sme prežili výnimočne a v dosť
značnej miere úplne inak ako po minulé roky.
Priniesol nám niečo, s čím sa každý vyrovnával po
svojom a mal na rôzne situácie vlastný, častokrát
nemenný názor. Na začiatku roku, keď sa život uberal

bežným spôsobom a zaužívaným tempom sme ani len
nesnívali, že blížiaca sa doba nám vytvorí veľké
množstvo analytikov, štatistov, lekárov, laikov,
špecialistov na IT technológie, kvalifikovaných
epidemiológov, super politikov a podobne. Slovo
PRAVDA začalo naberať úplne iný rozmer
a s ľútosťou musím konštatovať, že jeho funkcia
stráca podstatu, ktorú reprezentuje. Udalosti roku
2020, ich stručné zhrnutie, anketa, práce, plány sú
v prílohe Lúčanského občasníka v Hlásnikovi Lúčok
ako súbor správ, ktoré boli v tlači „Spoločník“, alebo
iných periodikách.
Za dverami je najkrajší sviatok roku, Vianoce.
Viera väčšiny z nás v tento sviatok je vo veľkej miere
spojená s príchodom lásky, porozumenia a radosti na
tento svet v podobe malého Ježiška. Prívlastkom
tohto sviatku je najkrajší, bez ohľadu na stav, v akom
ho prežívame a berieme. Týmto prívlastkom by sa
mal obaliť i náš každodenný život. Vidieť tú slnečnú
stranu v každom okamihu života, a to nielen počas
týchto dní, ale počas celého prichádzajúceho roku
2021. To by bolo moje prvé prianie pre vás, drahí
spoluobčania. Je úplne jedno ako blížiaci sa čas
vnímame, majme na pamäti, že POKOJ je prameňom,
z ktorého vyvierajú ostatné čnosti, ktoré nás robia
šťastnými. Láska, priateľstvá, tolerancia a podobne.
A táto výsada bola darovaná len nám, ľuďom,
nemrhajme ňou. Živme tento prameň, čistime ho
ľudskosťou. Prajem Vám, milí spoluobčania, aby ste
prežili tento čas vianočný v láske, pohode a pokoji.
Hlavne v kruhu svojich blízkych pookriali, nabrali
novej energie do nového roku, zabudli na svoje
trápenia, ak je to možné, treba sa zbaviť bremien
nenávisti, zloby, závisti, povýšenosti a zmeniť ich na
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radosť. Veď už jeden richtár raz povedal: „Každé
bremeno sa dá preniesť s trochou špásu.“ (Sváko
Ragan) Toto by som Vám poprial ako druhé.
Ako ďalšie prianie, posledné v tomto príhovore je to
najdôležitejšie, čo Vám zo srdca želám, a to je
zdravie. Tak dôležité práve v týchto časoch. Úryvok
z básne: Nech vylejú sa oceány, nech vyrubujú lesy,
čo z toho len mám?

Nič to pre mňa neznamená, keď ty tu nie si, zdravie
moje a veľmi ťa postrádam!
Nádherne vystihuje dôležitosť zdravia v našom
živote.
Drahí moji spoluobčania, prežite tieto sviatky a
celý nasledujúci rok 2021 s vedomím, že: „Človek
musí vždy zostať dobrým človekom.“
Text a foto: Branislav Hrbček, starosta obce

Farská duchovná obnova
V dňoch 6. – 8. marca 2020 sme
absolvovali farskú duchovnú obnovu
s pátrom
saletínom
Matejom
Trizuliakom na tému Premenení.
Pandémia COVID-19

eRkári a Dobrá novina

Dobrá novina
Rok 2020 začínal tak ako každý iný
úplne v pohode. Naši eRkári cez
Vianoce 2019/20 oslávili svoje 25.
výročie od založenia celoslovenskej
organizácie.
Koledovali
v domácnostiach
s
požehnanou
trojkráľovou kriedou, keďže duchovný
otec bol po operácii kolena a nemohol
s miništrantmi navštíviť farnosti.
Rok Božieho slova
Od 1. adventnej nedele 2019 do 30.
septembra 2020 sme spolu s celou
Cirkvou prežívali jubilejný Rok
Božieho slova. Vo farnosti na návrh
členov farskej charity sme začali každý

štvrtok
večer
pri
vyloženej
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej čítať na
pokračovanie živé Božie slovo –
Bibliu. Táto aktivita pokračuje až
doteraz.

Svet v marci zasiahol úder
neviditeľného nepriateľa – pandémia
COVID-19.
Koronavírus
začal
paralyzovať všetkých a všetko.
Pozatváral školy aj kostoly, pozatváral
pracoviská a zavrel aj ľudí v ich
príbytkoch. Sväté omše sa slúžili za
zatvorenými dverami. Na svet zaľahol
strach, neistota a mnoho otázok.

Rok Božieho slova

Nedeľu Laetare, ale aj Veľkonočné
trojdnie sme prežili v karanténe.
V tomto období sa nám podarilo do
farského kostola nainštalovať šesť
nových uzamykateľných skriniek na
relikviáre. Autormi sú pán Miroslav
Trnovský so synom Michalom
z Kalamien.
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Prvé sv. prijímanie
Skrinka na relikviár

Prvé sväté prijímanie
Prvá vlna koronakrízy pominula a nám
sa podarilo vyslúžiť deťom Prvé sväté
prijímanie.

Obnova kríža

Odchod do domu Svojho Otca

Pán Ján Kucbel z Liptovskej Teplej
obnovil jeden z krížov pri ceste pri
vstupe do Lúčok, ktorý sme slávnostne
požehnali na slávnosť Povýšenia sv.
Kríža 14. septembra 2020.

Biskupská konsekrácia
Mons. Jána Kuboša
Spišská diecéza má od 25. marca 2020
nového pomocného biskupa. Stal sa
ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší́
farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján
Kuboš. Vysvätili ho 24. júna 2020 v
Katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule. Hlavným svätiteľom a
kazateľom počas slávnostnej svätej
omše bol spišský́ biskup Mons. Štefan
Sečka.

V októbri prišla smutná správa. Zomrel
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Duchovné obnovy

Vynovenie kríža

Medžugorský večer

Biskupská vysviacka

Druha vlna pandémie opäť priniesla
čiastočné uzatváranie škôl, kostolov
a iné obmedzenia. To nás podnietilo
k tomu, že sme s povolením
biskupského úradu nainštalovali do
farského kostola webkameru a začali
sme vysielať najprv cez FB a potom aj
cez YouTube kanál sv. omše
a pobožnosti online. V októbri sme
začali aj novú duchovnú aktivitu raz do
mesiaca Medžugorský večer.

V novembri a decembri sme aj napriek
všetkým
prekážkam
pandémie
uskutočnili dve duchovné obnovy pre
farnosť. Dňa 8. decembra 2020 sme
ukončili
33
dňové
zasvätenie
Trojjedinému Bohu cez Nepoškvrnené
srdce Panny Márie a v dňoch 11. – 13.
decembra 2020 nám sprostredkovali
naživo farskú duchovnú obnovu
rehoľníčky
sestry
Božského
Vykupiteľa na tému: „Ježiš, Mária,
milujem Vás, zachráňte duše“.
Využijúc možnosti modernej techniky
sme od 15. decembra do Vianoc
sprostredkovali farníkom i ľuďom
dobrej vôle online deviatnik „Svätá
rodina hľadá prístrešie“ z farského
kostola v Lúčkach.

Zoznam narodených detí v obci Lúčky 2020
Baďo Sebastián, Ballek Juraj, Baran Lukáš, Blašková Alexandra, Boček Daniel,
Cedzo Eliáš, Jandurová Timea, Kroupová Andrea, Lizoň Matúš, Močáryová Miriam,
Moravčíková Ema, Salvová Agáta, Synak Matej, Ševc Alex, Šimún Matej,
Trnovská Ela, Ulíková Tamara
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Milí farníci a všetci ľudia dobrej vôle,
všetci máme za sebou veľmi ťažký rok. Rok plný choroby, smrti, samoty, strachu, neistôt a mnohých ďalších
negatívnych skutočnosti. Mnohí sa možno pýtate, kde v tom všetko je Boh náš Otec. Zabudol na nás? Alebo sa
na nás hnevá a necháva nás samých sa trápiť? Alebo ...???
Boh na svoje stvorenia nikdy nezabúda. Neviem, či sa hnevá, ale asi je veľmi smutný. Smutný z toho, že my
by sme chceli, aby On zmenil svet – oslobodil nás od pandémie – ale my sami sa nechceme zmeniť. Preto
neprosme už Boha iba o to, aby zmenil našu ťažkú situáciu vo svete, ale modlime sa za to, aby nám svojou
milosťou pomohol vrátiť sa k nemu späť naplno. Aj napriek všetkému zlému a ťažkému aj na prelome rokov
2020 a 2021 nám Boh doprial sláviť Vianoce. Pozdvihnime svoje srdcia k Bohu cez Nepoškvrnené srdce Panny
Márie a naplňme si ich radosťou i nádejou do ďalších dní života aj slovami Kráľovnej pokoja z Medžugoria:
„Drahé deti! Dnes, v tento milostivý deň pozývam vás, aby ste poprosili od Pána dar viery. Deti moje,
rozhodnite sa pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť, deti moje, znamená odovzdať
svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril, a ktorý vás nesmierne miluje. Nebuďte veriaci len
slovami, ale žite a dosvedčujte svoju vieru skutkami a svojím osobným príkladom. Rozprávajte sa s Bohom ako
so svojím Otcom. Otvorte a odovzdajte mu svoje srdcia a uvidíte, ako sa menia vaše srdcia a ako vaše žitie bude
žasnúť nad Božími dielami vo vašom živote. Deti moje, nie je život bez Boha, a preto ako vaša Matka sa
prihováram a prosím svojho Syna, aby obnovil vaše srdcia a aby váš život naplnil svojou nekonečnou láskou.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(Posolstvo, Medžugorie, 25. decembra 2017 – Výročné zjavenie Jakubovi Čolovi)
Text a foto: Vdp. Peter Petrek
farár obce Lúčky
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Tento
rok
bol
určite
netradičný pre každého z nás,
ale aj napriek opatreniam sme
stihli tieto aktivity:
V
januári sme stihli
zrealizovať (29. januára 2020)
výlet vlakom do Vysokých
Tatier na Hrebienok, aby sme si
už tradične pozreli „Tatranský
dóm“, a keďže počasie nám
prialo, tak sme to využili na
prechádzku tatranskou prírodou
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spoločne
zaspievali
pár
fašiangových
piesní
a
spoločne pripili na úspešný
rok 2020.
Dňa 8. marca 2020 sme v
našej klubovni za prísnych
hygienických
opatrení
uskutočnili
slávnostnú
členskú schôdzu z príležitosti
sviatku všetkých žien – MDŽ.
Výlet na Hrebienok
Predseda
predniesol
slávnostný príhovor, potom
zástupca mužskej časti našej členskej základne
D.
Krška
predniesol príležitostnú báseň a
zablahoželal ženám v mene nás mužov, ale
pripravené kvietky boli umiestnené vo vázach na
stoloch tak, aby si každá žena pri odchode zobrala
sama svoju kvetinku domov a tým sme sa vyhli
osobným kontaktom.

Členská schôdza ZO JDS Lúčky

– konkrétne smerom na Rainerovu chatu a ku
Vodopádom Studeného potoka. Naozaj sme všetci
vnímali tú krásu plnými dúškami, nadýchali sme sa
čistého tatranského vzduchu a plní dojmov sme sa
vrátili v podvečerných hodinách síce trochu
unavení, ale spokojní domov.
Dňa 18. februára 2020 sa uskutočnila už piata
výročná členská schôdza našej ZO JDS Lúčky vo
veľkej sále OcÚ Lúčky. Schôdze sa zúčastnilo 73
členov a pozvanie prijal aj pán starosta B. Hrbček.
Zverejnené výsledky hospodárenia potvrdil vo
svojej správe aj predseda revíznej komisie J.
Polóny. Pred započatím diskusie ešte p. Ľ. Senko
predniesol návrh Plánu činnosti na rok 2020. Po
diskusii predseda návrhovej komisie p. PhDr. D.
Krška predniesol Návrh na uznesenie z VČS, ktoré
bolo hlasovaním jednomyseľne schválené.
Následne ako predposledný bod programu VČS
bolo spevácke vystúpenie našej speváckej skupiny
„Lúčanskí seniori“, s ktorými sme si na záver

Pietny akt pri Pomníku obetiam
1. a 2. svetovej vojny

V piatok 8. mája 2020 o 09:00 hod. členovia
výboru ZO JDS Lúčky a niektorí ďalší členovia,
spolu s p. starostom a členmi ZO SZPB Lúčky pri
príležitosti 75. výročia víťazstva nad fašizmom a
oslobodenia našej vlasti slávnou Červenou
armádou položili veniec k pomníku padlých
občanov našej obce v 2. svetovej vojne. Po
položení venca a krátkom príhovore p. starostu B.
Hrbčeka sme spoločne zaspievali slovenskú štátnu
hymnu a na záver sa našim členom poďakoval za
účasť predseda ZO JDS Lúčky.
Dňa 12. augusta 2020 naša organizácia ZO JDS
Lúčky po dlhšom prerušení činnosti z dôvodu
pandémie COVID-19, uskutočnila (na druhý
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pokus) dlho plánované a už tradičné stretnutie v
prírode v krásnom prostredí areálu Amfiteátra
Markuška. Toto stretnutie bolo spojené aj s
varením gulášu a tentoraz sme ho spojili aj s
gratuláciou našim členom, ktorí v mesiaci júl
oslávili svoje meniny. A tak hneď po otvorení
stretnutia predsedom I. Hazuchom, členky nášho
výboru postupne menovite gratulovali oslávencom
a odovzdali im malé darčeky, ktoré pre nich s
láskou vytvorili členky „Krúžku šikovných rúk.“

Každoročne si 11. novembra pripomíname
pamiatku padlých počas vojnových konfliktov v
rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov.
Z iniciatívy seniorov zo ZO JDS Lúčky v
spolupráci so ZO SZPB Lúčky a OcÚ Lúčky sa aj
naša obec pripojila k tejto svetovej výzve a
každoročne v tento deň si spoločne pripomíname
pamiatku našich občanov padlých v 1. a 2. svetovej
vojne pri Pomníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny v
obci Lúčky.
Text: Igor Hazucha, predseda ZO JDS Lúčky
Foto: Ondrej Hajas, Ľudovít Senko

V mesiaci marec 2020 bolo naplánované
zasadnutie zhromaždenia, na ktorom sme mali
spoločne bilancovať rok 2019. Z dôvodu verejného
ohrozenia zdravia šírením COVID-19 sa zasadnutie
neuskutočnilo a výbor oslovil svojich členov
korešpondenčnou formou, kde informoval o činnosti
spoločenstva.
Rok 2020, dúfajme, budeme už bilancovať
spoločne na najbližšom zasadnutí zhromaždenia,
ktoré plánujeme ako každý rok na mesiac marec.
Spoločne si preberieme obdobie, na ktoré nemala
vplyv
len
zložitá
celospoločenská
situácia s COVID-19, ale aj dofinancovanie lesných
ciest Jastrabá, Osobitô a nízke ceny dreva.
Vianočný čas prináša k nám nehu, radosť, objatia
i vločky snehu. Buďme k sebe láskaví a srdeční,
splňme si každý sen vianočný.
Urbariát – pozemkové spoločenstvo Lúčky
svoju činnosť vykonával tento rok v súlade
s Plánom starostlivosti o les na obdobie rokov
2018 – 2027.

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2021 praje
Výbor Urbariátu PS Lúčky!
Text a logo: Výbor Urbariátu PS Lúčky

Zoznam úmrtí v obci Lúčky 2020
Almanová Vilma, Baďo Ignác, Balleková Ľudmila, Buliaková Ľudmila, Fula Jaroslav,
Jandura Metod, Mesiar Ignác, Moldovanová Jana, Opatřilová Anna, Patrylák Kamil,
Pažítka Rudolf, Pitáková Angelína, Salva Štefan, Salvová Helena, Šavrnoch Vladimír,
Šavrnoch Zdenko, Ťapko Vladimír, Vašková Anna, Vonsová Irena, Vorek Ján
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Srdcia naplnené láskou... To sú srdcia našich
darcov krvi. Je to veľký dôkaz lásky k ľuďom, ktorí
sú veľakrát pre darcov krvi neznámi. O tom, že pocit
ľudskej spolupatričnosti je posilňovaný darovaním
krvi, svedčí skutočnosť, že len málo ľudí daruje krv
len raz. Sme právom hrdí na našich darcov, ktorí
takto dokážu pomáhať svojimi kvapkami
a zachraňovať život. Krv je zložitou a dokonalou
tekutinou a je výlučným a nenahraditeľným zdrojom
života i v dnešnej dobe.

V roku 2019 z našej obce darovalo krv 69 našich
občanov. Viacnásobní darcovia boli ocenení
plaketami prof. MUDr. Jana Janského. Striebornú
plaketu udelili Viliamovi Baďovi, Ľubošovi
Kenderovi a Slavomíre Vrzgulovej. Bronzovú
plaketu udelili Márii Buzákovej a Michalovi
Slimákovi.
Výbor MS SČK pripravoval slávnostné stretnutie
s darcami krvi s poďakovaním za ich vysoko
humánny čin. Žiaľ, toto stretnutie sme nemohli
uskutočniť
z
dôvodu
nariadených
protiepidemiologických opatrení. Napriek tomu, že
bolo povolené stretnúť sa v malých skupinkách,
nechceli sme ohroziť zdravie našich darcov.
Dúfame, že sa čoskoro stretneme a poďakujeme im
osobne.
V našom MS SČK sú aj profesionálni
zdravotníci, ktorým ďakujeme za ich každodennú
namáhavú prácu, zvlášť v dnešnej dobe. Veľa našich
členov v rámci sociálnej činnosti je nápomocných
našim občanom. Je to niekedy nákup potravín,
donesenie liekov a iná drobná pomoc.
Pomaly sa blížia vianočné sviatky, koniec roka.
Členovia
výboru MS SČK zo srdca želajú
požehnané Vianoce, pohodu, zdravie, šťastie a lásku
v novom roku členom MS SČK, darcom krvi
a všetkým našim občanom.
Text a logo: Oľga Kováčiková,
podpredsedníčka MS SČK

Lúčanský občasník

6. ročník 2020

„Včely pre každého“

„Kvetináče pri potoku,
všetky lahodiace oku“

1. Projekt „Kvetináče pri
potoku, všetky lahodiace
oku“
V jeseni minulého roku sme sa
rozprávali s p. starostom B.
Hrbčekom, ako by sa dalo skrášliť
centrum našej obce. Zhodli sme sa
v tom, že potok Teplianka, ktorý
preteká našou obcou a sú nad ním
v tejto časti mostíky, ktoré sa počas
letných folklórnych slávností
využívajú na prezentáciu remesiel,
by sa mohol skrášliť drevenými
kvetináčmi. A tak sme začali
hľadať možnosti podpory. Napísali
sme viacero žiadostí, projekt
nakoniec podporila
Nadácia
SPP (Zamestnanecký
program)
a Nadácia TESCO (grantový
program Vy rozhodujete, my
pomáhame),
čím
obidvom
nadáciám touto cestou ďakujeme.
Z grantov nám vyšli financie na
výrobu
piatich
drevených
kvetináčov, ktoré sme vyzdobili

folklórnymi motívmi, osadili ich
v časti od Obecného úradu po
odbočku do potravín COOP
Jednota a vysadili kvety. Na
základe spätnej väzby sa tešíme, že
sa ľuďom kvetináče páčia, a preto
budeme hľadať možnosti získať
financie na ďalšie kvetináče, ktoré
by tvorili pokračovanie od
Obecného
úradu
smerom
k Pamätnému domčeku.
2. Zážitkové včelie exkurzie
Našťastie sa počas leta uvoľnili
opatrenia, a tak sme mohli
opätovne zorganizovať zážitkové
včelie exkurzie, na ktoré mnohí
milovníci včiel netrpezlivo čakali
už od sezóny 2019. Sme veľmi
radi, že sa nám podarilo
zorganizovať
šesť
exkurzií
v mesiacoch jún až júl 2020,
ktorých sa celkove zúčastnilo 63
účastníkov. Za dotáciu ďakujeme
obci Lúčky a Oblastnej organizácii

cestovného ruchu v Liptovskom
Mikuláši. Mnohí to opäť nestihli,
lebo čas v lete letí rýchlo, ale my,
aj naše včielky, sa už na Vás
tešíme, aj na ďalšie leto. ☺
3. Projekt
každého“

„Včely

pre

Začiatkom roka 2020 sme
premýšľali nad novým projektom,
ktorý by ešte viac priblížil včely k
ľuďom. Mnohí nám počas našich
aktivít rozprávali, že aj by včely
chceli chovať, ale je to zložité,
drahé, náročné na čas... Preto nám
napadla myšlienka priblížiť včely k
ľudom tak, že včelie úle budú
u nich v záhrade, ale určitý čas sa o
ne bude starať náš včelár spoločne
s nimi a následne, keď sa títo ľudia
rozhodnú si včely nechať a
postupne sa od neho naučia
starostlivosti, tak im včielky ostanú
natrvalo. Keďže žijeme v Lúčkach,
v prvom rade sme si robili
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prieskum u nás v obci, kto má
záujem chovať včely. Stretávame
sa s mnohými ľuďmi, rozprávame
sa o našich projektoch počas
našich aktivít, takže aj týmto
spôsobom sme ľudí oslovovali.
Náš projekt finančne podporil
Nadačný fond KIA v Nadácii
Pontis, za čom im ďakujeme. Ide
o zamestnanecký program, projekt
za nás predkladal občan Lúčok p.
Radovan Salva, ktorý nám tiež
pomáhal pri propagácii projektu
zase v okruhu svojich známych a
priateľov. Vzhľadom k tomu, že
ide o dotačnú schému malých
grantov, dotácia pokrývala náklady
pre dve rodiny. Každá rodina

Lúčanský občasník
dostala bezplatne dva plne
kompletné včelie úle, dve zdravé
včelstvá,
základné
včelárske
náradie,
ochranný
odev
a celosezónne poradenstvo.
Z ohlasov prijímateľov podpory
v rámci tohto pilotného projektu
sme sa presvedčili, že je to pre ľudí
zaujímavé a podnetné, preto sme
napísali
pokračovanie
tohto
projektu a tentoraz ďakujeme za
podporu Nadácii Volkswagen
Slovakia, opäť cez Zamestnanecký
program, ktorý za nás podával p.
Peter Buzák. Tento nový projekt
štartujeme síce až na jar 2021, už
teraz však začíname hľadať ďalšie
dve vhodné rodiny, ktoré by mali

záujem sa o včely starať, prvý rok
spoločne s našim včelárom. Kto
má skutočný záujem, ozvite sa
nám. ☺
Veríme, že v novom roku 2021
spoločne
vytvoríme
ďalšie
zaujímavé projekty, s Vami - pre
nás, všetkých občanov našej
krásnej obce. Ak chceme mať ešte
krajšiu dedinu, nikto iný to totižto
za nás nespraví.
Prajeme Vám pokojné vianočné
sviatky a v novom roku veľa
zdravia, lásky, radosti... a medu! ☺
Text a foto: Ing. Petra Mihoková
predsedníčka OZ Slnkotvor

Ani v časoch, keď na Lúčkach vznikol prvý
husársky, regrútsky či palicový. V tomto období
folklórny súbor s názvom Choč, nežilo sa ľahko. Bolo
vznikli dnes už pamätné a oceňované pásma ako
to presne pred osemdesiatimi rokmi, v čase druhej
Svadba, Priadky či Pltnica, ktoré boli predlohou aj pre
svetovej vojny. Prvý
SĽUK.
Učiteľka
folklórny
súbor
z miestnej školy pani
založil a viedol jeden
Anna
Števčeková
z
našich
(rod.
Turčanová)
najvýznamnejších
nadviazala
na
rodákov, Dominik
tradície
súboru
Ševc.
a začala nacvičovať
Na
začiatku
nové
tance
so
šesťdesiatych rokov
ženami. Neskôr bol
sa členovia DO ČSM
čisto ženský kolektív
dohodli, že založia
doplnený
aj
krúžok
ľudových
o mužskú
zložku
tancov. Opäť pod
a vedenia sa ujal
vedením pána Ševca
dosiaľ aktívny člen,
sa začalo aktívnejšie
Jozef
Duda.
nacvičovať.
Prvé
Postupne sa názov
vystúpenie bolo pri
folklórnej skupiny
príležitosti
16.
pretransformoval na
Členovia FS vo Východnej
(60.
roky
20.
storočia)
výročia oslobodenia
dnes už dobre známy
Československej
Lúčan.
republiky. Podľa záznamov v kronike dostali
V osemdesiatych rokoch sa ku skupine pripojili
členovia krúžku po tomto vystúpení „väčšiu chuť do
mladší členovia a v roku 1986 vznikla ľudová hudba.
práce“, o čom svedčí aj množstvo nových tancov ako
O choreografiu nových tancov sa staral pán Metod
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Salva a organizáciou vystúpení bola poverená pani
Marta Murínová. Skupina sa aktívne predstavovala
nielen obyvateľom Lúčok, ale aj okolitým dedinám či
na folklórnych festivaloch v Detve a vo Východnej.
Lúčanské tradície skupina prezentovala nielen doma,
ale aj v zahraničí – v Českej Republike, v Poľsku či
nedávno medzi Slovákmi žijúcimi v Rumunsku.
Tak ako to v každom kolektíve býva, noví
členovia prichádzajú a starší, kvôli iným
povinnostiam, odchádzajú, striedajú sa lepšie
obdobia s horšími, menej úspešné roky s tými
úspešnými. Medzi významné míľniky v živote našej
skupiny patrí nahranie prvého CD „Pod tým veľkým
Chočom“ či úspešná prezentácia mužov v spievaní

kolied a pastorál v poľskom meste Žywiec.
V súčasnosti má skupina približne 30 členov, ktorej
súčasťou je aj ľudová hudba. O umelecký rast
skupiny sa stará vedúca Lucia Pechová spolu
s organizačnou vedúcou Ľubicou Druskovou.
Pred pár rokmi bola naša obec ocenená v súťaži
Dedina roka ako „klenotnica kultúrneho dedičstva.“
Pán Ševc to vedel už pred 80 rokmi, keď zakladal
prvú lúčanskú folklórnu skupinu. A vieme to aj my
dnes, veď vidíme bohatstvo našich tradícií ukryté vo
zvykoch, krojoch, spevoch či tancoch.
Text a foto: Silvia Fulová
Mgr. Lucia Pechová

Vystúpenie FS Lúčan

Po načerpaní nových síl počas vianočných
prázdnin sme sa do nového roka 2020 pustili s elánom
a radosťou. Zúčastnili sme sa vystúpenia v Kúpeľoch
Lúčky spolu s ukrajinskými a bieloruskými hosťami
a tiež sme tu vystupovali na tradičnom celovečernom
vystúpení na konci mesiaca. Počas januára sme sa už
všetci netrpezlivo pripravovali na folklórny ples, ktorý
sa uskutočnil 15. februára 2020. Pre hostí sme si
pripravili cigánsky tanec a mix všetkých našich
plesových tancov. Twistovým tančekom sme si spolu
so staršími členkami zaspomínali, ako sa voľakedy na
zábavách tancovalo. V marci sme sa ešte všetci stihli
stretnúť na výročnej členskej schôdzi, no a potom sme

si, ako všetci, museli dať prestávku. Keď sa trošku
uvoľnili opatrenia, začali sme znova nacvičovať nové
pásmo „S rúchom“. Krátko pred naším vystúpením
v kúpeľoch boli opätovne zavedené prísne pravidlá,
a my sme museli naše vystúpenie aj folklórne skúšky
stopnúť. Odvtedy všetci netrpezlivo čakáme, kedy sa
budeme môcť spolu stretnúť. Nielen my, členovia
folklórnej skupiny, ale aj s Vami, našimi divákmi.
Dovoľte nám ešte jeden vinš do nového roka 2021:
„Nech sú Vaše dni všedné, problémy minimálne
a radosti svetové. Nech vidíte úsmevy na tvárach
svojich a aj svojich priateľov. Nech Vás všetko zlé
obchádza a radosť? Tá nech len prichádza.“
Text a foto: Silvia Fulová
Mgr. Lucia Pechová
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V roku 2019 sme sa uchádzali o mimoriadnu
výzvu vyhlásenú Fondom na podporu umenia
v
programe
4.3.2
Aktivity
nezávislých
neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
s projektom „Vydáva sa diovča z mesta do dediny,
pozerajte ľudia, aké má periny – folklórne pásmo
S rúchom podľa rozprávania Margity Matulovej“.
Tento projekt a podujatie podporil z verejných
zdrojov Fond na podporu umenia.
Po úspešnom získaní dotácie sme v roku 2019
začali s výskumom starých fotografií a záznamov,
po ktorom nasledovalo šitie krojových súčastí
potrebných na prezentovanie pásma. Koncom roka
2019 členovia folklórnej skupiny Lúčan začali
s nacvičovaním pripravovaného pásma, ktoré sme
chceli prezentovať v rámci celovečerného
vystúpenia v
Kúpeľoch Lúčky. Situácia
s pandémiou COVID-19 nám však neumožnila
odprezentovať nacvičené pásmo v dohodnutom
termíne. V nacvičovaní pásma sme však nepoľavili

ani cez letné prázdniny v domnienke, že sa nám snáď
podarí vystúpenie zrealizovať v septembri, čo však
opäť pre zákaz konania kultúrnych podujatí nebolo
možné.
Aj napriek vzniknutej situácii mohla folklórna
skupina Lúčan vďaka tejto finančnej dotácii kúpiť
hudobný nástroj – husle – pre primášku, ušiť
súkenáre pre chlapov či modrotlačové sukne pre
dievčatá. Finančné prostriedky sme využili aj na
nákup širokých trojprackových opaskov, úzkych
liptovských opaskov, klobúkov, čižiem a krpcov.
Veríme, že nacvičené pásmo „S rúchom“ budeme
môcť odprezentovať v roku 2021 na niektorom
z organizovaných folklórnych podujatí, a tým
priblížiť občanom našej krásnej obce Lúčky alebo
kúpeľným hosťom naše nezabudnuteľné folklórne
tradície.
Týmto by sme sa chceli poďakovať Fondu na
podporu umenia za poskytnuté finančné prostriedky.
Ďakujeme!
Text a foto: Mgr. Lucia Pechová
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Ronald Reagan (1911 – 2004), americký
prezident, raz povedal: „Vianoce znamenajú tak veľa
kvôli jednému neobyčajnému dieťaťu. Ale Vianoce
nám tiež pripomínajú, že všetky deti sú neobyčajné, že
sú darmi od Boha, darmi neobyčajnej hodnoty, ktoré
znamenajú viac než akékoľvek peniazmi zakúpené
darčeky. V ich láske a smiechu, v našej nádeji pre ich
budúcnosť spočíva skutočný význam Vianoc.“
Všetci sme prežili veľmi náročný rok a naše deti
ešte o trošku náročnejší. Prestali na dlhý čas chodiť
do školy a celý ich školský život, kamaráti a krúžky
sa preniesli do neznámeho online priestoru. Učiteľov
nahradili rodičia, ktorí museli neraz oprášiť
vedomosti základnej školy a pomôcť učiteľom
dovysvetľovať učivo, keďže online výučba má svoje
limity. Na chvíľu sme si v lete vydýchli a pevne sme
dúfali, že nový školský rok nás vráti do starých koľají.

Prváci
šk. rok 2020/21

Avšak aj školský rok 2020/2021 sme začali s
množstvom opatrení, ktoré sa neustále menili a robili
nám neraz vrásky na čelách. Nakúpili sme litre
dezinfekcie, mydla a kilá papierových utierok. Rána
začíname meraním teploty a dezinfikovaním rúk, cez
deň sa deti zdržujú v triede a na obed sa presúvajú v
časových intervaloch, aby sme dodržali všetky
opatrenia. Do školy sa nikto okrem detí a
zamestnancov nedostane, dvere sme zamkli, pribudol
zvonček. Nespievame, necvičíme, nechodíme po
výletoch ani exkurziách. Všetky súťaže a podujatia sa
presunuli opäť do virtuálneho priestoru. Dokonca
sme absolvovali aj online rodičovské schôdzky,

keďže v škole to nie je možné. Nedajú sa organizovať
akcie ako Rozlúčka s deviatakmi, Úcta k starším,
Šarkaniáda a ani Mikuláš neprišiel tak, ako po minulé
roky a darčeky nechal deťom pred bránami školy.
Tento rok nebude ani najkrajšia akcia roka Vianočná
akadémia. No aj v tomto náročnom období Vás
potešíme aspoň video vianočným pozdravom tak, ako
sme si uctili našich starých rodičov.
Najdôležitejšie v tejto situácii je, že učíme, lebo
doháňať je čo. Žiaci druhého stupňa sú síce od 27.
októbra na dištančnej výučbe, no ak môžeme
porovnať prvú a druhú dištančnú výučbu, musíme
naše deti pochváliť. Už presne vedeli, čo ich čaká, čo
od nich očakávame a poctivo sa na hodiny pripájajú
a v rámci možností sa učia a pripravujú.
Toto obdobie je pre deti veľmi náročné, pretože
veci, na ktoré boli zvyknuté, a na ktoré sa tešili, sa
zrazu nedajú uskutočniť. Aj napriek opatreniam a
obmedzeniam sa snažíme, aby tiaž tejto doby na deti
doliehala čo najmenej. Veľa sa popod rúška smejeme
a o celej tento situácii rozprávame.
V tomto školskom roku navštevuje našu školu 119
žiakov a do materskej školy je prihlásených 44
detičiek. V základnej škole pracuje 12 pedagógov,
dve pani vychovávateľky a dvaja asistenti učiteľa.
Objavili sa nám tu aj nové tváre, na zastupovanie
počas dlhodobej PN prišiel učiť telesnú výchovu M.
Matis a máme aj nového asistenta D. T. Plaskúra.
O hygienu a poriadok sa starajú v tomto náročnom
období dve pani upratovačky a pán školník.
V materskej škole máme tiež novú posilu, N.
Novákovú.
Škola v prírode
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Tento rok sme museli pristúpiť aj k obmedzeniu
pohybu áut na školskom dvore, pretože situácia bola
neúnosná a autá ohrozovali pešo idúce deti,
obmedzovali zásobovanie ako aj parkovanie
zamestnancov. Na začiatku s tým niektorí rodičia
mali problém, no postupne sa situácia zlepšila a
dúfame, že v zime už nebudeme tlačiť hore kopcom
žiadne auto rodiča. Na konci septembra, tesne pred
znovu zavedením prísnejších opatrení, sa nám
podarilo so štvrtákmi a piatakmi absolvovať
odloženú školu v prírode v Demänovskej doline. Síce
nám vôbec neprialo počasie, no deti si pobyt užili do
sýtosti, pretože každý deň ich čakalo nové
dobrodružstvo či už v prírode, alebo v podobe
zaujímavých aktivít, súťaží a hostí.

Náučný chodník

Aj keď nás ťažké „pandemické“ časy trošku
pribrzdili vo všetkých aktivitách, predsa len sme
zvládli dokončiť jeden projekt. Ešte na jeseň sme
získali 2 030,-- € na náučný chodník „Krok za
krokom za kompostom“ od ČSOB banky. Chodník
cez školskú záhradu sme síce mali, no chýbala na
ňom zámková dlažba, čo spôsobovalo problémy pri
zimnej údržbe. Pri kosení nám zas vznikalo množstvo
zeleného odpadu, ktorý sme nemali kde uskladňovať,
a tak sme sa rozhodli spojiť tieto dva problémy
a vymysleli sme projekt, ktorý má zvýšiť povedomie
o potrebe kompostovania. Na našom náučnom
chodníku nájdete návod, ako krok za krokom
postupovať pri založení kompostu a jeho následnom
využití. Naučíte sa, čo do kompostu patrí a čomu sa
naopak vyhnúť. Pán školník vyrobil aj štyri veľké
drevené kompostéry, do ktorých budeme
uskladňovať pokosenú trávu a bio odpad z kuchyne.
Vzniknutý kompost využijeme ako hnojivo pre veľké
množstvo rastliniek a stromčekov, o ktoré sa deti
starajú. Máme veľkú radosť, že sme areál školy aj
napriek komplikáciám, ktoré prinieslo toto ťažké

obdobie, zveľadili a skrášlili. Keďže je areál školy
otvorený a chodníkom sa môžu prejsť nielen
obyvatelia Lúčok, ale aj všetci návštevníci, je na nás
všetkých, aby sme si to nezničili.
Naše ulice či kopce snáď čoskoro zasype biela
perina. Belosť symbolizujúca čistotu a lúče z
blikajúcej sviečky, ktoré určite rozžiaria naše srdcia,
naše vnútro, nám pripomínajú príchod najkrajších
sviatkov v roku. Veď každý z nás s vďakou prijíma
teplé ľudské svetlo, pohladenie, či pohľad a svet sa
stáva zrazu krajším. Človek sa musí vedieť tešiť aj zo
šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi
vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom, a tak
dokázať, že je naozaj človekom.
V mene všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ Lúčky,
Vám želám do nasledujúcich krásnych vianočných
dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k
človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre
radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia,
životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí
blízkych Vášmu srdcu. Zaželajme si nádherné
Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý budúci
rok.
Text a foto: PaedDr. Tomáš Brček
riaditeľ ZŠ s MŠ Lúčky
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Nás môže tešiť, že do mužstva sa zapracovávajú aj naši
mladí chlapci z dorastu, na jar 18-ročný Patrik Baďo
v jeseni Mirko Hrbček, ktorý sa v 16. rokoch stal
stabilným členom kádra a strelil aj 4 góly. Najlepším
strelcom mužstva je Stanislav Vyšný so 14 gólmi.
Trénerom mužstva ja Ivan Dytrich z Ružomberka.
Ostáva nám dúfať, že súčasný káder ostane pokope
a v jarnej časti sa pokúsime znova nakopnúť k dobrým
výkonom, aby sme sa dotiahli na špic tabuľky.
Postup do 7. ligy

Pri bilancovaní futbalového roka 2020 môžeme
konštatovať, že bol do veľkej miery ovplyvnený
pandémiou Covid-19, tak ako celý život okolo nás.

Družstvo dospelých
Asi najviac pocítilo dôsledky pandémie naše A-čko.
Veď po jesennej časti minulého ročníka trónilo na 1.
mieste 7. ligy a herne aj mentálne bolo mužstvo
nastavené na postup do vyššej súťaže. No prišiel rok
2020 a s ním aj pandémia a na jar sa po absolvovaní
kvalitnej zimnej prípravy neodohral ani jeden
majstrovský zápas. Nám ostali len oči pre plač a plaketa
s ocenením od Okresného futbalového zväzu, že sme
vyhrali nedokončenú súťaž.
V jesennej časti nového ročníka 2020/2021 sa naše
mužstvo rozbehlo dobre a prvé tri domáce zápasy sme
vyhrali s impozantným skóre 23:4. Zdalo sa že budeme
pokračovať v nastavenom trende z minulého roka no
prišlo 5. kolo a naše mužstvo prehralo v Černovej 3:0
a v nasledujúcom kole sme prehrali doma s Hybami
vysoko 1:8, keď nám na začiatku zápasu rozhodca
vylúčil jedného hráča aj brankára. Jesenná časť súťaže
sa skončila v 11. kole, keď posledné dva kolá sa
preložili kvôli pandémii na budúci rok. Naše mužstvo
tak skončilo po prvej časti súťaže s 19-timi bodmi na 6.
mieste so stratou 8 bodov a skóre 39:24 za vedúcimi
Hybami.

Dorast U19
Družstvo dorastu sme po odchode a nezáujme
niektorých chlapcov neprihlásili do súťaže.
Po dohode s ŠK Bešeňová sme pustili šiestich chlapcov
na hosťovanie alebo striedavý štart. Tu trénujú a hrajú
kvalitnejšiu súťaž – 4. ligu.

Starší žiaci U15
Starší žiaci U15 dopadli v minulom ročníku podobne
ako dospelý. Suverénne ovládli jesennú časť súťaže 4. ligy
malého futbalu, ktorú vyhrali s veľkým náskokom 9
bodov pred druhým Sv. Krížom. Bez straty bodu
z deviatich zápasov a s impozantným skóre 77:1, mali
veľký predpoklad stať sa druhýkrát po sebe majstrom
okresu. Znova však zaúradovala pandémia, pre ktorú sa
súťaž nemohla dohrať a naši žiaci sa stali smutnými
víťazmi nedokončenej súťaže. Aj tak im za to patrí vrelá
vďaka a uznanie, čo potvrdil aj okresný futbalový zväz,
zaslaním diplomu ako víťazovi súťaže. Najlepší strelci
mužstva boli Zachariáš Zachar so 14 gólmi a Marek Fula
s 13 gólmi. Veľká vďaka patrí aj trénerovi, ktorým je
Marcel Pažítka a Milanovi Fulovi, ktorý pomáhal ako
vedúci mužstva.
Do nového ročníka sme po zrelej úvahe a po
prihliadnutí na počty hráčov v jednotlivých kategóriách
prihlásili žiakov do súťaží U13 a U11 malý futbal.
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Mladší žiaci U13
V súťaži 1. triedy kategórie U13 sa naši žiaci
umiestnili v nedohratej jesennej časti súťaže na
4. mieste, keď z piatich zápasov 3-krát vyhrali a 2-krát
prehrali so skóre 31:11. Najlepším strelcom družstva
sa stala Natália Bobčeková s 10 gólmi.

Prípravka U11
Žiaci prípravky sa v 1. triede do prerušenia súťaže
umiestnili na 5. mieste z dvanástich účastníkov. Zo
šiestich zápasov 3 vyhrali, 2 remizovali a 1 prehrali so
skóre 37:20. Najlepší strelci mužstva sú Patrik Pecho
9 gólov a Rasťo Trnovský 8 gólov.
Veľká vďaka patrí Marcelovi Pažítkovi, ktorý
trénuje obidve kategórie žiakov, niekedy ich má na
tréningu aj viac ako 20 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, rovnako aj rodičom
žiakov, ktorí v hojnom počte navštevujú zápasy
svojich detí.

Materiálno-technické zabezpečenie
ŠK
Po podaní projektu sme úspešne dostali so SFZ
dotáciu, ktorú
sme
použili na vybudovanie
ochranných sietí za bránami, opravu ohradenia,
prístavbu skladu a prestrešenia ku budove,
starostlivosť o trávnik. Na projekte sa finančne
podieľala svojou spoluúčasťou aj obec, bez ktorej by
sa projekt nedal zorganizovať. Veľká vďaka a uznanie

Koronakríza zasiahla
našu činnosť úplne. Na
jar, niekedy v máji, sme
stihli dohrať posledné
kolo. Nová sezóna sa ešte
nezačala, a tak hráme
aspoň doma – cez
internet.
Ako
som
spomínal v poslednom
čísle
Lúčanského

pri realizovaní prác na projekte patrí najmä predsedovi
ŠK Jánovi Plávkovi, ktorý dotáciu vybavoval a tiež sa
svojou prácou podieľal na realizácii diela. Tiež treba
poďakovať hospodárovi Petrovi Milanovi a členom
výboru Mirovi Mrvovi, Jánovi Pechovi (Gaško)
a Mirovi Hrbčekovi za množstvo bezplatne
odpracovaných hodín pri prácach na ihrisku. Svoju
ruku k dielu pridali aj hráči, ktorí sa zúčastnili brigád
pri prácach na tomto projekte, za čo im patrí veľká
vďaka.
V tomto roku sme tiež zrekonštruovali systém
zavlažovania, vďaka hospodárovi sa permanentne
staráme o údržbu ihriska, t. j. valcovanie a kosenie.
S pomocou Povodia Váhu a obce sme vyčistili breh
potoka a okolie ihriska od náletových drevín, vymenili
sa dvere na šatniach.
Pevne dúfam, že všetci spolu a s Božou pomocou
prekonáme úskalia, ktoré nám pripravila pandémia
koronavírusu a v zdraví sa budeme tešiť na zápasy
všetkých mužstiev v jarnej časti súťaží.
Na záver by som sa chcel poďakovať výboru ŠK za
ich nezištnú prácu na 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 vedeniu obce
za podporu.
Výbor ŠK Vám do nového roka praje pevné zdravie,
veľa šťastia, pohody a športových aj osobných
úspechov.
Športu zdar a futbalu zvlášť!

Text a foto: Miroslav Hrbček

hlásnika, štyria naši členovia (Peter Tvrdoň,
František Vrzgula, Samuel Mišík a Patrik Závacký)
hrali turnaj organizovaný ružomberským klubom
Montana. Ja a František Vrzgula sme postúpili do
finálovej časti, ktorá sa hrala na začiatku októbra už
za sprísnených podmienok, s rúškami na tvárach.
Nedá mi povedať, že to neboli dobré podmienky
a mne sa nehralo dobre, čo aj spôsobilo zlý výsledok,
keď som uhral len dva body. František si udržal
50 % úspešnosť. Viac povie pripojená tabuľka. Fotka
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je z prvého kola, môj súper je Ján Péter z Dolného
Kubína, hrajúci za Bziny.
Kedy sa začne nová
sezóna, vôbec nevieme. Určite to bude už len na
budúci rok 2021 a ktovie, v akej forme. Aj preto som
rád, že mňa a Ondreja Niku oslovil korešpondenčný
šachový zväz na priateľský zápas na sto
šachovniciach proti USA. Zápas začal v novembri
tohto roku a je teda v začiatku.
Pre zaujímavosť, aspoň pre našich šachistov, ktorí
poznajú notáciu, uvediem úvod mojich partií.
S bielymi figúrkami :
Peter Tvrdoň – Robert L. S. Angres
1. d4 b6, 2. c4 Sb7, 3. Jc3 e6, 4. a3 f5, 5. Jf3 Jf6, 6.
g3 Se7, 7. Sg2 Je4, 8. Dc2 Jxc3, 9. Dxc3 0 – 0 10.
0-0 Sf6, 11. Sf4 d6...
S čiernymi figúrkami:
Robert L. S. Angres – Peter Tvrdoň
1. b3 e5, 2. Sb2 Jc6, 3. e3 Jf6, 4. g3 d5, 5. Sg2 Sc5,
6. d3 Sg4, 7. Je2 Dd7, 8. h3 Se6, 9. Jd2 0-0-0 10. a3
d4, 11. e4 ... Ďalej sme sa nedostali, hra pokračuje.

Por. č. Meno

Typ Elo

Čo na záver? Len dúfať, že v novom roku sa
začne hrať. Prajeme všetkým v novom roku 2021
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.

Klub

Finále Closed Ružomberok 2020

Body

TB1

TB2

TB3 K Elo+/-

6,5

0,0

26,5

30,0

20 32,8

6,0

0,0

26,0

29,0

20 36,6

4,5

0,0

27,5

29,5

20 14,0

4,0

0,0

27,5

29,5

20 30,2

4,0

0,0

25,5

26,0

20 6,0

1

2

Ambrozi Peter

2

6

Holly Andrej

3

9

Mrva Marek

4

11 Korenova Simona

5

4

6

14 Gollner Martin

U18 1364 Liptovska Sachova Skola

4,0

0,0

23,5

24,0

20 57,4

7

5

Gasper Jaroslav

S50 1697 Sk Lubochna

4,0

0,0

21,5

23,5

20 1,6

8

3

Vrzgula Frantisek

S50 1786 Tj So Lucky

3,5

0,0

23,5

25,5

20 -24,0

9

13 Sustek Adam

U18 1464 Liptovska Sachova Skola

3,0

0,0

24,0

24,5

20 23,6

10

1

Peter Jan

3,0

0,0

20,0

20,5

20 -52,8

11

8

Tvrdon Peter

S50 1692 Tj So Lucky

2,0

0,0

20,5

21,0

20 -40,6

12

7

Pudis Karol

S50 1710 Sk Ruzomberok

2,0

0,0

20,0

20,5

20 -47,0

13

15 Jurgos Samuel

U18 1152 Osk Liskova

2,0

0,0

19,0

19,5

20 28,8

14

12 Polko Pavol

S50 1648 Sk Ruzomberok

0,5

0,0

18,0

20,0

20 -66,6

15

10 Belko Patrik

0,0

0,0

16,5

17,5

20 0,0

Mydliar Jan

1835 Sk Ruzomberok

Text: Peter Tvrdoň
TJ ŠO Lúčky kúpele

U18 1753 Liptovska Sachova Skola
1678 Sk Ruzomberok
U18 1607 Liptovska Sachova Skola
1785 Sk Ruzomberok

1931 Sk Bziny

1673 Sk Lubochna
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Tento rok je celý divný. Je? Odpovedzte si každý
sám. Ja si už beriem z neho to pozitívne. Viac sa
staráme o rodinu, o blízkych. Malomeštiactvo zrazu
vymizlo. Členovia Športovo-kultúrnej komisie sú
oddýchnutí a dychtia po organizácii nových
športovo-kultúrnych akcií.
Už v decembri minulého roku sa uskutočnilo prvé
stretnutie základného organizačného výboru
„Dolnoliptovských folklórnych slávností pod
Chočom“. V januári sme sa opäť stretli aj s
pracovníčkami Liptovského kultúrneho strediska v
Liptovskom Mikuláši a začali sme vypracovávať
prvú pracovnú verziu programu na naše slávnosti.
Oslovili sme prvé folklórne súbory a dostávali sme
aj prvé odpovede.
Začiatkom februára, ako je to u nás zvykom, naši
najmladší dospelí chodili ako sa u nás povie s
„Cundrou“. Zhostili sa tejto úlohy možno nie
celkom podľa našich predstáv, ale som veľmi rada,
že sa každý rok nájde ročník, ktorý sa na túto našu
tradíciu nevykašle.
Súbežne s prípravou slávností prebiehala aj
príprava na 5. ročník Obecného plesu, ktorý sa
uskutočnil 22. februára 2020. V Lúčkach máme
šťastie, že máme až dve hudobné skupiny, z ktorých
si môžeme vyberať. Tento rok nám do tanca
zahrala Pálenica. V programe nám zatancovali
dievčatá zo štúdia tanca a hudby Orientalico.

Vianočný jarmok 2019

Program sme ukončili polnočnou tombolou, ale
zábava pokračovala do skorých ranných hodín.
Vyvrcholením v lete mali byť už spomínané
Dolnoliptovské folklórne slávnosti, ale namiesto
toho sme si aspoň užili koncert, organizáciu ktorého
nezabezpečila Kultúrno-športová komisia.
V rámci série koncertov Liptov online festu sa u
nás na našom krásnom vodopáde začiatkom júla
predstavila skupina Corben Dallas. Vďaka tomu sme
mohli aspoň na chvíľu na všetko zabudnúť a užiť si
trošku kultúry.
Teraz by som mala pokračovať vymenovaním
ostatných kultúrnych akcií tohto roka, ale... Ale
pozerám sa na budúci rok s nádejou, že sa nám niečo
podarí zorganizovať a my sa opäť stretneme.
Ďakujem všetkým mojim členom Športovokultúrnej komisie, že boli a sú vždy ochotní pomôcť.
Želám Vám krásne a spokojné, príjemne prežité
vianočné sviatky!

Text a foto: Ing. Katarína Pechová
predsedníčka Kultúrno-športovej
komisie
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Vážení spoluobčania, športovci,
spoluhráči,
veľmi rád by som Vás informoval
ako sme si počínali minulú sezónu
v súťaži 6. a
9. ligy
stolnotenisových
súťaží
ružomberského okresu.
V obidvoch súťažiach sme boli
nováčikovia, a veru nie raz sme
platili nováčikovskú daň. V 6. lige
skoro celú sezónu odkrútilo
kvarteto hráčov. Jednotkou tímu je
Martin Pecho, druhý Ján Grófik,
trojkou je Vojtech Baďo a štvrtým
Pavel Pavelka. Párkrát sme
im boli pomôcť aj hráči z B
mužstva. Sezóna sa ale
kvôli
opatreniam
nedohrala. Chýbali nám
dva zápasy. Skončili sme
na predposlednom mieste,
ale v súťaži sme sa udržali.
Nová sezóna sa iba začala
a veru aj hneď skončila.
Momentálne
sme
so
šiestimi bodmi na treťom
mieste, iba o skóre za
Bešeňovou a Liskovou. Btím pôsobil v 8. lige ako
nováčik. Tam sme už toľko
šťastia nemali a vypadli

sme hneď vo svojej prvej sezóne. V
B-tíme pôsobí 10 registrovaných
hráčov. V prerušenej sezóne sme
momentálne na najvyššej priečke s
dvomi
víťazstvami
pred
Liptovskými Revúcami. Stále
verím, že sa táto sezóna aj dohrá a
my v nej budeme úspešne
pokračovať tak, ako sme ju začali.
Čo ma však tiež veľmi mrzí, že
sa nám tento rok nepodarilo
zorganizovať veľmi obľúbený
turnaj BENČÁK-GEJZA CUP.
Okolnosti to nedovolili. Veru,
každoročne sa ho zúčastňuje do 50

Text: Marko Pecho
predseda STK Lúčky
Foto: Ferdinand
Debnárik

BENČÁK-GEJZA CUP 2019

V prvom rade sa chceme veľmi pekne poďakovať
za poskytnutý priestor vo vianočnom čísle
Lúčanského občasníka, ktorý vychádza v
Zimná idyla
KÚPELE LÚČKY, a.s.

hráčov a hráčok z Lúčok všetkých
vekových kategórii.
Tak už nám ostáva len dúfať, že
sa opatrenia trocha zmiernia a
budeme
môcť
dôstojne
reprezentovať našu obec. Týmto by
som sa chcel poďakovať všetkým
mojim spoluhráčom, že obetujú
svoj čas, aby mohli reprezentovať.
Aj našim manželkám, priateľkám
patrí veľká vďaka.
Obec Lúčky, ako aj ZŠ s MŠ
Lúčky nám poskytujú super
podmienky, za čo im úprimne
ďakujem. A čo by sme si mohli
popriať v tomto vianočnom
čase? Tak hlavne toho
zdravia, šťastia a vianočnej
pohody a aby sme sa čo
najlepšie naučili žiť s tým
malým
nepriateľom
Covidom zvaným.

predvianočnom období a dokumentuje dianie v obci
Lúčky za uplynulý polrok. Tento rok bol pre nás
všetkých mimoriadne náročný a nikto z nás si takto
pred rokom nepredstavoval, ako výrazne sa môže
zmeniť náš každodenný život po tom, ako nás
zasiahne pandemická situácia Covidu-19.
Ako zariadenie pôsobiace v zdravotníctve a
zároveň v cestovnom ruchu boli dopady na naše
fungovanie mimoriadne vážne. Keď porovnávame
druhý kvartál roka 2020 s tým minuloročným,
prepad pobytových dní bol obrovský. Oproti roku
2019 je to viac než dvojtretinový prepad
prenocovaní, konkrétne 68 % a prepad tržieb až
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o 70 %. V apríli to bol dokonca prepad tržieb o 99 %,
čo je vzhľadom na náklady likvidačné. Od 3. apríla
do 11. mája 2020 sme mali kúpele zatvorené.
Kúpele neboli zatvorené z dôvodu nariadených
opatrení hlavného hygienika, ale preto, že sa klienti
báli chodiť do kúpeľov. Aj náklady na dezinfekciu
priestorov boli výrazne väčšie, pretože dezinfekcia aj
mimo obdobia pandémie je u nás prvoradá.
Akonáhle bola povinnosť nosiť rúška, zabezpečili
sme rúška svojpomocne vďaka šikovným
kolegyniam každému klientovi a neskôr aj v
spolupráci s miestnou spoločnosťou. Rúška doteraz
dávame zadarmo každému klientovi, ktorý nastúpi
do kúpeľov. Začiatok otvorenia kúpeľov sa neustále
presúval, lebo počet nahlásených klientov, ktorí
chceli do kúpeľov nastúpiť, bol taký nízky, že by sme
mali v práci viac zamestnancov ako klientov na
liečení. Vynaložené náklady boli vyššie aj z dôvodu,
že sme v máji ubytovávali klientov na izbe
samostatne a pri stole mohli sedieť len dvaja klienti.
Strava bola vynášaná. Aj keď sa tretí kvartál počtom
pobytových dní priblížil predchádzajúcim rokom,
strata v príjmoch v tomto roku je tak výrazná, že ju v
žiadnom prípade nebude možné dohnať.
Otázna je aj situácia vo vianočnom období, ktorú
je veľmi ťažké predpovedať. Vzhľadom na aktuálnu
situáciu a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva
musí mať každý klient, ktorý príde do kúpeľov,
negatívny test na Covid-19 a rovnako prejsť
lekárskou prehliadkou. Z tohto dôvodu nie je
momentálne možné využívať služby kúpeľov
neubytovaným klientom a širokej verejnosti.
Veríme, že táto nepriaznivá situácia sa čoskoro
zmení k lepšiemu.
Aj napriek tejto veľmi náročnej situácii sa nám
podarilo počas letných mesiacov dokončiť
plánovanú investíciu, ktorá okrem kúpeľných
klientov slúži aj všetkým obyvateľom obce. Dňa 7.
júla 2020 bolo slávnostne otvorené Kino Lúčky
v kúpeľnom hoteli Choč. Novým kinom sme sa

Sezóna 2020 – Covid Cup
Tak ako každý šport, aj Motokros zasiahla pandémia
Covid-19. Pôvodný plán pretekov, ktorých sme sa mali
zúčastniť, bol zrušený. Po uvoľnení opatrení sme sa
nakoniec dočkali motokrosového seriálu Covid Cup
2020, v ktorom bolo naplánovaných sedem pretekov.
Prvé preteky nás čakali 5. júna 2020 v Hniezdnom.
Nasledovali preteky v Lovčici, Ješkovej Vsi, Sverepci
a Gbeloch. Posledné dva preteky, ktoré sa mali konať

Kino Lúčky

snažili rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia pre
klientov kúpeľov, ale aj pre širokú verejnosť
a zároveň
návštevníkom
priniesť
moderné
a komfortné priestory. Zároveň kino bude slúžiť aj
ako miesto pre tanečné, hudobné a divadelné
vystúpenia, rovnako aj pre odborné zdravotné
prednášky. Kino prešlo kompletnou rekonštrukciou,
keďže od roku 2001 sa v kine nepremietalo, museli
sme sa prispôsobiť novým technickým štandardom.
Kapacita KINA LÚČKY je 217 sedadiel. Je schopné
ponúkať filmy v Blu-ray kvalite. Cena vstupného do
Kina Lúčky je 3,-- € na osobu. Je to jedno z dvoch
kín v okrese Ružomberok a jedno z mála
zachovaných kín v kúpeľných miestach na
Slovensku.
Na záver chceme v mene celého kolektívu
KÚPEĽOV LÚČKY všetkým obyvateľom obce
Lúčky poďakovať za priazeň, podporu a spoluprácu
a zaželať im zdravie, ktoré je v tomto období
obzvlášť cenné. Zároveň im chceme popriať
požehnané vianočné sviatky plné pokoja v kruhu
rodiny a úspešný vstup do nového roka 2021, ktorý,
pevne veríme, prinesie zlepšenie súčasného stavu a
návrat návštevníkov do tejto čarovnej obce pod
Chočom.
Text: Mgr. Jaroslav Komora
predseda predstavenstva KÚPELE LÚČKY, a.s.

v septembri, boli zrušené z dôvodu zhoršenia
pandemickej situácie. Takže seriál Covid Cup 2020 bol
po piatich pretekoch predčasne ukončený. V konečnom
poradí seriálu Covid Cup 2020 som sa v kategórii MX2
Junior umiestnil na 5. mieste. Aj touto cestou by som sa
chcel poďakovať hlavne mojej rodine, sponzorom –
menovite IŠ Stav s.r.o, BoFe s.r.o, Obec Lúčky, DS Auto
Moto, CST Tires, Motorado, Ivanopneu, Novocký MX
Academy a všetkým, ktorí ma v tomto športe podporujú.
Text: Norbert Salva
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Ukrajinci zdobia stromčeky umelou
pavučinou a pavúkmi
Vianoce našich východných susedov sa
nelíšia len dátumom, keďže ich majú až
6. januára, ale aj výzdobou. Na
Ukrajine býva tradíciou zdobiť
vianočné stromčeky umelou pavučinou.
Zvyk čerpá z legendy o pavúkovi, ktorý
vyzdobil svojou pavučinou stromček
v chudobných rodinách, ktoré si
nemohli dovoliť klasickú výzdobu. Keď
rodiny na Štedrý večer spali, pavučiny
sa premenili na strieborné alebo zlaté
nite.

„Consoda“ v Portugalsku
V Portugalsku pri štedrovečernom stole
majú rodiny pripravené miesta aj pre
svojich zosnulých príbuzných. Tento zvyk
sa nazýva „consoda“ a predpokladá sa, že
prinesie rodine veľa šťastia.

Cesta na ranné bohoslužby
na kolieskových korčuliach
V Caracase vo Venezuele sú uzatvorené
cesty už od 16. decembra. Prečo?
Dôvodom je bezpečnosť, pretože ľudia si
cestu na ranné bohoslužby spestria
jazdou na kolieskových korčuliach.

Netradičné jedlo
Vyprážané húsenice na Vianoce patria
k najslávnostnejším jedlám v južnej
Afrike. Hovorí sa, že kto zje aspoň jednu
vianočnú húsenicu, tak bude mať
v nasledujúcom roku dostatok šťastia.

V Katalánsku zdobia poleno
a kŕmia ho ovocím
Obľúbenou tradíciou v Katalánsku je Tió
de Nadal, asi 30 cm poleno, ktoré si
domáci ozdobia a položia na zem. Od
8. decembra, teda od sviatku
Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa
musia deti o drevo vzorne starať,
udržiavať ho v teple, kŕmiť ho ovocím
a jedlom zo svojho taniera, inak
nedostanú žiadne sladkosti a darčeky.

„Jolabokaflod“ na Islande
Krásnou tradíciou na Štedrý deň na
Islande je „jolabokaflod“. Islandské
rodiny si každý rok na Štedrý deň dávajú
nové knihy a zvyšok večera strávia
spoločne ich čítaním. Zvyk pochádza
z obdobia 2. svetovej vojny, keď bol
papier a knihy naozaj vzácnosťou.

Betlehemy z reďkoviek
V mexickom mestečku Oaxaca si postavy
do jasličiek vyrezávajú zo zeleniny –
reďkoviek. Reďkovky sú vypestované
špeciálne pre túto príležitosť a niektoré
vážia aj 3 kg a majú vyše 50 cm priemer.

Súdržnosť rodiny
Jedným z netradičných zvykov na
Slovensku, ktorý praktizuje už iba málo
rodín je, že pred večerou sa každému
členovi z rodiny priviažu nohy o stôl a má
to symbolizovať súdržnosť rodiny.

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

