Láska a milosrdenstvo
Tohoročné Narodenie Pána slávime vďaka pápežovi Františkovi
v Roku milosrdenstva, ktorý sme začali sláviť 8. decembra 2015 na
slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Ako sa to spieva v jednej vianočnej piesni „Ježiš je tu, Láska je tu..“
tak je to určite v tieto sviatočné dni pravda, že bez lásky by človek ozaj
nemohol žiť a to vo vzťahu k Bohu, ale i ľuďom. Láska Boha k nám
hriešnym ľuďom sa prejavila hlavne v tom, že nám daroval a poslal
na svet ten najúžasnejší, najkrajší a najvýstižnejší dar, aký mohol a to vlastného Syna Ježiša Krista. Práve v tieto sviatočné dni si máme
uvedomiť ešte viac ako inokedy, že to On prvý miloval nás, že to On
prvý sa sklonil k nám, že to On prvý prichádza k nám, aby nám pomohol,
aby nás vykúpil, aby nás spasil.
Tak láska má byť aj určitý spôsob života - životný štýl nás kresťanov
pre všetkých ľudí bez rozdielu pohlavia, veku, národnosti, vierovyznania,
politického zaradenie, farby pleti... To znamená, že tá LÁSKA má byť
riešením všetkých našich ľudských problémov a formou všetkých našich
postojov k svojmu, ale aj inému životu. Bez lásky sa proste nedá žiť a
preto v tieto sviatočné dni ďakujeme za dar lásky Boha k nám a opätujme
mu aj my svoju lásku
Každý človek prichádza na tento svet ako bezbranné dieťa, ale
postupne sa naučí životu, a pri tom urobí hoci aj v láske mnoho chýb,
nedostatkov, hriechov...preto potrebuje aj odpustenie a to dosiahne od
Boha len cez jeho veľké MILOSRDENSTVO, ktoré v tieto vianočné
dni máme ešte viacej pocítiť, rozdávať a ukázať, lebo ak je Boh k nám
taký gavalier a odpúšťa nám a príjme nás a ukazuje nám svoju lásku
cez milosrdenstvo, tak prečo potom my ľudia to neukazujeme skutkom

lásky iným?!
Najkonkrétnejším prejavom milosrdného postoja k ľuďom cez lásku sú
skutky telesného a duchovného milosrdenstva, a preto prosím vás i seba,
aby sme sa ich už konečne „naučili“ v tieto vianočné sviatky, ale aj po
celý nastávajúci rok 2016 preukazovať. Aby sa nám to podarilo, tak Vás
všetkých srdečne pozývam sláviť Narodenie Pána v Roku milosrdenstva
na polnočnú svätú omšu 24. decembra 2015 o 24.00 hodine vo farskom
kostole Povýšenia svätého Kríža v Lúčkach a potom i po celé vianočné
sviatky.
vdp. Peter Kvasňák, správca farnosti

Aký bol prvý starostovský rok?

Branislav Hrbček

Chcem sa Vám prihovoriť i
ja v tento predvianočný čas, čas
očakávania jedných najkrajších
sviatkov v roku, pred sklonom
k novému roku, v stručnosti
zrekapitulovať ten uplynulý a
priblížiť zámery budúceho. Pomaly
uplynie rok od mojej inaugurácie
na čelo našej nádhernej obce.
Vďaka Vám po sčítaní hlasov
v novembrových voľbách som
začal postupne preberať kormidlo
a zapracovávať sa do nových

pracovných povinností. Musím
sa priznať práca je to náročná,
ale veľmi, veľmi zaujímavá a
čo je pre mňa dôležité, baví ma.
S odstupom času hodnotím to,
že som sa rozhodol dostávať sa
do problematiky vedenia obce
sám, veľmi kladne. Stretnutia
s mojim predchodcom sa nám,
na pár výnimiek, asi päť hodín
sedenia, nepodarilo skĺbiť.
Určité skúsenosti som nabral
ako dlhoročný poslanec,i

keď s funkciou starostu je to
neporovnateľné. Až teraz zisťujem,
zo stoličky starostu, presnú
schému a systém fungovania obce.
Prvé dni som strávil v triedení
papierov a dokumentov, ktoré
som mal nachystané v kancelárií.
Boli to kopy nepretriedených
dokladov, s ktorými mi pomáhali
i novozvolené poslankyne.
Postupne som študoval zákony
Pokračovanie na str. 3.
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Miestny spolok SČK Lúčky
Hlavná činnosť miestneho
spolku Slovenského červeného
kríža Lúčky bola v roku 2015
zameraná na získanie bezpríspevkového darovania krvi.
Organizovali sme zhromaždenie členov a slávnostné stretnutie bezpríspevkových darcov
krvi. Tvoríme jednu veľkú rodinu čestných darcov, ktorých
sme mali v minulom roku 43.
Zlatú plaketu MUDr. Jána
Jánskeho získali: Rastislav Mišík, Iveta Ševcová
Striebornú plaketu: Marián
Valášek, Radovan Bobček
Bronzovú
plaketu:
Ľuboš Kendera, Branislav
Patrylák, Ján Pecho, Ján Kojš
Všetci darcovia si zaslúžia
obdiv a úctu, pretože darujú
kus svojho srdca, krv ktorá zachraňuje životy, chráni zdravie,
zmierňuje bolesť a ľudské utrpenie mnohých ľudí. Ďakujeme
im za dar zdravia. Veľmi nás
teší, že v našej obci sa rozrastá
darcovstvo krvi, hlavne z radov
mladých ľudí a študentov. Každoročne im pripravíme slávnostné stretnutie v spolupráci s
Obecným úradom Lúčky a folkloristami, kde si pri hudbe aj
zatancujú. Tieto stretnutia prebiehajú v našej obci už deväť rokov.
SČK Liptov organizoval akciu
Pomáhame potravinami, aby
podporil sociálne slabé rodiny
a tak pomohol ľuďom ktorí sa
ocitli v sociálnej núdzi. Aj do
našej obce poputoval veľký

a obecné dokumenty a začal zapracovávať
zmeny, ktoré boli potrebné vzhľadom k
nelichotivej finančnej situácií obce. A bolo
potrebné zmeniť i rozanalyzovať jednotlivé
sekcie obce, kvôli sprehľadneniu, ako
účtovníctva, tak pracovných povinností. Je to
ešte dlhodobý proces, ale ak je ochota, všetko
sa dá.
Zamestnanci na Obecnom úrade sú
tolerantní i k nepopulárnym zmenám, ktoré
bolo potrebné zaviesť hneď v prvých dňoch.
Každým dňom sa snažím priblížiť sa k
cieľu, urobiť Lúčky krajšou, príťažlivejšou
a atraktívnejšou obcou, v ktorej bude život
pre každého občana čo najprijateľnejší. V
dnešnej dobe je to dosť ťažké, poplatky,
administratívne prekážky a veľa iných úskalí,
ktoré sa musia dodržiavať. Najnovšie nás čaká
zmena ohľadne odpadového hospodárstva s
účinnosťou od 1. júna 2016.
potravinový balík, ktorý si našiel svojich príjemcov z radov
sociálne slabších v našej obci.
O týchto akciách bol
uverejnený článok v časopise Zvesti SČK, ktorý hodnotil podujatia veľmi kladne.
V mesiaci máj prebiehala finančná zbierka, ktorá pripomína
Svetový deň ČK a Červeného
polmiesiaca. Bola to akcia SČK
Liptov, prostredníctvom ktorej sa mali získať finančné prostriedky na aktivity (udalosti na
Ukrajine a v Nepále) a to prostredníctvom miestnych spolkov SČK. Aj naši členovia sa

zapojili do tejto činnosti, za čo
im patrí úprimné poďakovanie.
Okrem iných činností pripravuje náš ČK žiakov na Okresnú
súťaž Hliadka mladých zdravotníkov, Zdravotná hliadka a Dopravná hliadka. Boli utvorené dve
družstvá mladších a starších žiakov. V okresnej súťaži sa umiestnili na popredných miestach.
Naši členovia ČK pomáhajú
ľuďom, ktorí potrebujú pomoc,
chránia ich zdravie a veľmi si
váži človeka. Podľa svojich
možností a schopností poskytujú
pomoc, dajú nádej na uzdravenie za čo im patrí vďaka a úcta.

Našou úlohou je pokračovať v
aktivite a zlepšovať svoju prácu.
Do ďalšej práce prajem našim
členom veľa chuti, nápadov a
síl. Aby nás neodradili nepochopenia, ľahostajnosť a prekážky s ktorými sa budeme
stretávať. Všetkých želám veľa
zdravia, šťastia, pokojný život
strávený v kruhu svojej rodiny
a do Nového roku 2016 prajem
veľa pohody, lásky a úspechov.
Mária Ondrejková,
predsedníčka MS SČK Lúčky

Untitled-1.indd 2-3

nému vicestarostovi, za
jeho rady, pomoc v mojich
začiatkoch i teraz. Vážim
si ho ako človeka i svojho
priateľa.
s. I. Kosturíkovej a s. Z.
Slimákovej za aktívny prístup, i vo voľnom čase, na
riešení a vypracovávaní
PHSR.
p. Mirke Garajovej za kultúrne podujatia
p. Martinovi Zacharovi,
daroval mládencom máje a

je vždy ochotný pomôcť
p. Mariane Bučovej za angažovanosť na zveľadenie
obce
p. Petre Mihokovej za angažovanosť na zveľadenie
obce
p. Jánovi Plávkovi a Marankovi za varenie gulášu
Dedina roka z vlastných
p. Milošovi Vrzgulovi za
angažovanosť na zveľadení
obce a za kultúrne akcie
p. Martinovi Hrbčekovi za

nezištnú pomoc pri oprave
a výrobe dielov do interiéru
OcÚ
p. Ľubomírovi Osadskému, Martinovi Zacharovi za pomoc pri
kultúrnych akciách
p. Róbertovi Baďovi za
nezištné požičiavanie strojov
p. Igorovi Zacharovi,
ktorý je vždy ochotný pomôcť a za vypožičanie techniky
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Aký bol prvý starostovský rok?
pokračovanie z 1. strany

Poďakovania starostu a obce

p. Metód Salva, česť a
pocta za získanie ocenenia
Majster ĽUV za rok 2015
p. A. Druskovi st., predošlému starostovi, za dlhoročnú prácu na čele obce
p. J. Melkovi za prácu HK
a prácu pre podporu obce
p. M. Slimákovi za činnosť a aktivity na poste vedúceho DP, za spoluprácu,
výbornú komunikáciu a prínos pre obec.
p. M. Druskovi dlhoroč-
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Kolektív na obecnom úrade je dobrý
a zamestnanci si rýchlo osvojujú nové
povinnosti, ktoré sa na nich ukladajú. V
priebehu roku sa udialo pár zmien ako v
pracovnom prostredí obce a v náväznosti
na to i na poslaneckých postoch. Presun p.
Mgr. Ivety Matulovej ako účtovníčky ZŠ do
priestorov ZŠ. Mala i iné povinnosti, tieto sa
prerozdelili medzi ostatné zamestnankyne.
V marci odišiel do dôchodku dlhoročný
HK Janko Melko, nahradila ho p. Marta
Bočeková, ktorá tesným rozdielom jedného
hlasu zvíťazila vo voľbách. Na poslaneckom
poste ju nahradila s. Zuzana Slimáková. Po
dohode s p. Michalom Slimákom, že v januári
2016 zostane na zaslúženom dôchodku, obec
vyhlásila konkurz na vedúceho DP.
Tento vyhral p. Miroslav Hrbček, ako
jediný záujemca a prihlásený, ktorý zaslal
prihlášku, na túto funkciu. Bol regulárne
zvolený výberovou komisiou. A miesto

neho bol za poslanca menovaný ďalší v
poradí po voľbách p. Martin Zachar. I keď
otvorené Obecné zastupiteľstvá, ktoré sa
konávajú v sále OcÚ, nemajú takú účasť zo
strany občanov, ako sme očakávali, okolo 20
zúčastnených, hodnotíme to veľmi kladne,
hlavne kvôli podnetom ktoré od prísediacich
prichádzajú a plodných diskusiách.
Do budúcna chcem zaviesť Obecné hovory,
kde si podiskutujeme, poinformujeme o
problémoch a víziách v takej voľnejšej
atmosfére ako na OZ.
Nasledujúci rok je rokom očakávania,
kde by sme sa chceli zaradiť medzi obce
s finančnou stabilitou a zvýšiť prosperitu
DP. Je to rok pokračovania v začatej práci
na zmenách ktoré by mali obci v kladnom
prospieť.
Branislav Hrbček,
starosta obce

V znamení osláv oslobodenia

V znamení osláv oslobodenia Činnosť
základnej organizácie Slovenského zväzu

p. Vladimírovi Graňákovi
za sponzorstvo
Rade školy za zorganizovanie akcie „Z“
Deťom ZŠ, MŠ za vystúpenia 70 rokov oslobodenia
od fašizmu a iné
Folklórnemu súboru Lúčanček a Lucii Kunovej za
prínos pre obec v nesmiernej miere
Tetuškám ZPOZ, Štefánii
Druskovej, Márii Ševcovej
p. Blanke Slimákovej a
p. Vilme Beháňovej , mám

protifašistických bojovníkov v Lúčkach
sa v tomto roku niesla v znamení osláv
70. výročia ukončenia II. svetovej vojny.
V mesiaci august si Základná organizácia
SZPB v Lúčkach uctila túto spomienku
položením vencov k pomníkom padlých,
za účasti zástupcov obce a žiakov ZŠ.
Oslavy spestrila kultúrnym programom
ženská spevácka skupiny folklórnej skupiny Lúčan.
Dôležitou udalosťou v živote organizácie bolo konanie XVI. zjazdu, ktorý
vytýčil pre našu organizáciu ďalšie úlohy
jej boja proti neofašizmu. Spolupráca s

zákaz definovať za čo ☺
Liptovským liečebným
kúpeľom, a.s. za vzájomnú
spoluprácu
Pozemkovému spoločenstvu URBARIÁT za sponzorský dar
Farskému úradu za pomoc
pri športových podujatiach
a za prenájom fary, za výbornú komunikáciu a súdržnosť na rozvoji obce s
našim vdp. Petrom Kvasňákom
Automobilke KIA za

Obecným úradom ako aj Základnou školou v Lúčkach je na dobrej úrovni. V mesiaci november bola základná organizácia
spoluiniciátorkou Medzinárodného dňa
vojnových veteránov.
Do nového roka 2016 prajeme všetkým
veľa zdravia a spokojnosť v mieri.

grant cca 2 600 EUR
SPP za grant 900 EUR
MONDI SCP za grant 500
EUR a kancelársky papier
RILINE – Branislavovi
Richtárikovi za 6 000 EUR
na asfalt na detské dopravné
ihrisko
A organizáciám: Jednota
klub dôchodcov, Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov, Spolok červeného
kríža, Športový klub, Stolný
tenis, šachistom, komisiám
OZ, zamestnancom a všet-

Ing. Metód Močáry,
predseda ZO SZPB

kým občanom, každému
jednému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
rozvoj a reklamu obce.
ĎAKUJEME!
Branislav Hrbček
a Obec Lúčky
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FS LÚČAN
BILANCUJE

Rok stolných tenistov

Folklórna skupina Lúčan ani v roku 2015 nezaháľala a naďalej
pokračovala vo svojej aktívnej činnosti. Okrem pravidelných celovečerných vystúpení v Liečebnom dome Choč sme v kúpeľoch
Lúčky vystúpili pri stavaní mája a na Slovenských večeroch. Ani
tento rok vo februári Lúčan nechýbal na Fašiangovom sprievode
mestom Ružomberok. V letných mesiacoch skupina Lúčan vystúpila na Bačovských dňoch v Malatinej a na Nedeli vo Vlkolínci.
V našej obci Lúčan vystúpil na oslave Dňa matiek, Úcty
starším a prehliadke speváckych skupín Jednoty dôchodcov
Slovenska. Tiež sme účinkovali pri prezentácii dediny v súťaži Dedina roka 2015 a veríme, že aj našou zásluhou obec
Lúčky získala cenu Dedina ako klenotnica so zdôvodnením
„Za udržiavanie a rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na autenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz
budúcim generáciám“. Ocenenie nás veľmi potešilo a zároveň
utvrdilo v tom, že práca folklórnej skupiny Lúčan ma význam.
V tomto roku nás ešte čakajú dva celovečerné vystúpenia v kúpeľoch Lúčky, vystúpenie s vianočnými koledami na
Vianočnom jarmoku pod Vodopádom a Živom Betleheme.
V roku 2015 nastali organizačné zmeny vo vedení skupiny
Lúčan. Vedúci skupiny Jozef Duda sa vzdal funkcie a novou
vedúcou skupiny sa stala Mgr. Lucia Pechová. Touto cestou by sme sa chceli pánovi učiteľovi Jožkovi Dudovi veľmi
pekne poďakovať za jeho obetavosť, ľudskosť a lásku s akou

našu skupiny viedol 37 rokov. My sa s ním samozrejme nelúčime, je stále našim členom a tešíme sa na každé jedno vystúpenie, keď príde medzi nás a obohatí naše vystúpenie svojim
výkonom. Novej vedúcej Lucke Pechovej prajeme veľa síl a
tvorivých nápadov, aby skupina Lúčan pokračovala v nasadenom tempe ako doteraz, aby sa naďalej rozvíjala, aby sa naša
lúčanská ľudová kultúra, naše zvyky, obyčaje, piesne a tance
dostali do povedomia nielen Lúčanom ale aj celému svetu.
Poďakovanie za celoročnú prácu si zaslúžia všetci členovia skupiny Lúčan, za ich obetavosť a lásku s akou napomáhajú k uchovávaniu domácich tradícií a k oživovaniu zabudnutých zvykov,
piesní a tancov z našej obce. Želám im do ďalšieho roka pevné
zdravie, veľa úspechov a síl, aby mali chuť spievať a tancovať a
aby šírili toto vzácne bohatstvo ľudového umenia i naďalej.
Ľubica Drusková
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Už v polovici tridsiatych
rokov 20. storočia začali ľudia
s bielou loptičkou na Lúčkach
hrať rekreačne. Súťaž začalo
hrať družstvo Lúčok v päťdesiatich rokoch. Vtedy v jeho
radoch pôsobili: Emanuel a
Metod Zacharovci, Ignác Málik
a Gejza Pecho. Svoju neskúsenosť nahrádzali bojovnosťou.
Veľkým úspechom bolo víťazstvo v okresnej súťaži v roku
1966 bez straty bodu. Najviac
bodov získali Ján Dorník, Gejza
Pecho a Marián Buzák. Dva
roky hrávalo družstvo Lúčok
v krajskej súťaži. Potom desať
rokov v druhej triede okresných
majstrovstiev. V roku 1978 vystúpilo zo súťaže pre priestorové
a kádrové problémy. Počas celého obdobia zabezpečovali činnosť klubu predovšetkým Gejza
Pecho a Ján Kosturík, uvádza
kniha Lúčky Kúpele. V deväťdesiatich rokoch fungovalo na
Lúčkach žiacke mužstvo. Jeho
členovia boli Peter, Martin,
Marko Pechovci, Pavol Pavelka,
Radúz Salva, Dita Dobríkova,
Zuzana Bobríková.
Po vyše 20 rokoch sa podarilo
obnoviť činnosť klubu. Hlavnými iniciátormi boli Marko
Pecho, syn Gejza Pechu, Michael Pokorný, Vojtech Baďo,
Peter Buzák, Dalibor Závacký,
Katarína Buzáková a Jozef
Horváth. To je aj celý lúčanský
káder. Obnovu klubu podporila
aj Obec Lúčky a Základná škola
Lúčky. S podporou obce sa
konal aj nultý ročník Veľkonočného turnaja Ben-Gej Cup, na
počesť Jána Kosturíka a Gejza
Pechu. Víťazom nultého ročníka
sa stal Vojtech Baďo. Účasť na
turnaji nás veľmi prekvapila a
veríme, že niektorí z účastníkov

sa uchytia aj v našom kádri. V
organizovaní turnaja by sme
chceli pokračovať každý rok
pod záštitou starostu obce.
Súťažné zápasy klubu sa hrajú
v priestoroch telocvične ZŠ
Lúčky. Tréningy mávame buď
v priestoroch telocvične alebo
v sále OÚ trikrát do týždňa.
Jednotkou mužstva je Michael
Pokorný, ktorému na krk dýcha
Vojtech Baďo. Ostatní sa snažia čo najlepšie odohrať svoje
prvé súťažné zápasy. Cieľom je
skončiť vo vrchnej časti tabuľky
a čo najlepšie sa zohrať. Po odohraní piatich kôl sa nachádzame
na vynikajúcom treťom mieste.
Najvyrovnanejší zápas sa odohral s mužstvom z Hubovej,
skončil 9:9. Bola to dráma až do
konca.
A plány do budúcna? Zakúpiť
nové stoly, pretože teraz hrávame na 20-ročných stoloch.
Rozšírenie kádru o nových členov. Dostali sme prísľub od
Petra a Martina Pechu, ktorí
teraz hrávajú za Bešeňovú, že
ak to bude mať nejakú budúcnosť, tak sa veľmi radi vrátia
na domácu pôdu. Chceli by sme
prilákať aj mládež aby bolo o
budúcnosť klubu postarané. Ako
nováčik 9. ligy by sme chceli reprezentovať obec čo najlepšie.
Týmto by som chcel osloviť všetkých na Lúčkach, ktorí
majú záujem reprezentovať našu
obec, aby nás neváhali osloviť a
veľmi radi ich príjmeme. Tak
isto, ak by nás chcel niekto podporiť finančne, budeme veľmi
radi. Môžem zaručene potvrdiť,
že horšie stoly a sieťky ako sú
na Lúčkach nie sú nikde. Pomôže nám každá pomoc.
Marko Pecho,
predseda klubu

december 2015
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Dobrovoľní hasiči o úspechoch

Rok 2015 sa začal 1. januára úderom polnoci. Naša prvá
stretávka sa odohrala na výročnej členskej schôdzi v februári,
na túto nám pán farár zapožičal miestnosť sv. Pavla na fare.
Účasť bola hojná a schôdza
uznášaniaschopná (aspoň do
diskusie ). Tu sa prerokovávajú
podklady, ako napríklad plán
práce na nasledujúci rok, rozpočet, bilancujeme predchádzajúci
rok.
Predstavitelia vedenia z okresu
DHZ informujú o novinkách a
aktuálnych činnostiach v rámci
práce DPO. Schôdza sa každý
rok nesie v priateľskom duchu.
Celá skupina okolo DHZ-O
Lúčky za svoje dlhoročné pôsobenie funguje ako rodina.
A tu je znovu priestor na
výzvu pridať sa k našej, spred
troch rokov početnejšej, no vždy
malej rodine hasičov. Buďte si
istí, že sa stanete plnohodnotnými členmi našej Lúčanskej organizácie DHZ-O. často sa nás
ľudia pýtajú: prečo naši, lúčanskí chlapci, sú členmi v DHZ v
iných obciach a neprídu k vám?
Odpoveď je: nevieme.
Rok zahájila, každoročne prvá
súťaž v Liptovskom Michale.
Nepodarilo sa nám zvíťaziť, ale
ani sa nechať diskvalifikovať a

to je úspech každého družstva.
Pokračovali sme prípravou na
náročnú, ale pre nás známu
súťaž 8-mičkových mašín v
Liptovských Sliačoch. Sklamanie mašiny nebolo našim sklamaním. Malou náplasťou bolo
príjemné stretnutie s priateľmi z
ostatných staníc DHZ. Je to výborné stretnutie so super ľuďmi.
Jedna z posledných skúšok
je previerka našich schopností
ovládania techniky a našej zručnosti tá najdôležitejšia skúška –
previerky. Uspeli sme i vďaka
húževnatosti a odhodlaniu
uspieť na čo najlepšom mieste.
Poslednou akciou bola už tradičná súťaž v Turíku. Tu sme
boli v roli šoumenov na čele s
hlavnou atrakciou nášho predstavenia, pána savičiara v podaní
B. Hlbočana.

Okrem súťažných a povinných
aktivít v rámci DHZ mávame
niekoľko stretnutí i na kultúrnom a spoločenskom poli. Ako
najznámejšie podujatie môžem
spomenúť 7. ročník Katarínskej
zábavy. Všetky mimosúťažné
posedenia si hradíme z vlastných
zdrojov a ziskov.
I týmto vás chcem nakopnúť
na budúci rok, na podporovanie
nami organizovaných podujatí.
Sme radi, keď sme súčasťou
diania obce a môžeme pomôcť,
nie len prácou, na ktorú sme trénovaní, na hasenie a prevenciu,
ale i pri radostných podujatiach.
Týmto chceme poďakovať kultúrnej komisií za oslovenie, aby
sme boli v dianí pri organizovaní
všetkých akcií a týmto sa dostávali do povedomia občanov, ako
dôležitý článok obce i na kul-

túrnom fóre. Sú to super akcie,
hlavne vďaka zvládnutej organizácii kultúrnej komisie. Bodaj
by podobných akcií bolo v našej
obci čoraz viac, aby sme sa mali
kde odreagovať od našich každodenných starostí. Toto bol v
stručnosti rok 2015 nás hasičov
Lúčok.
A na záver? Blížia sa Vianoce, tak to čo k nim patrí.
Šťastie, koľko sa len zmestí,
zdravie v každom ohľade, lásku,
tej nikdy nie je dosť, strážte si
ju ako to najvzácnejšie. Ale zároveň ju rozdávajte vôkol seba
na každom kroku, nech z vás
horí ohňom, ktorí žiaden hasič
nedokáže uhasiť a každého spáli
až do morku kosti. Pamätajte na
slová. Čokoľvek dáš s láskou,
dvakrát sa ti vráti. A do roku
2016 to isté!
S týmto prianím a želaním sa
lúčia s vami vaši hasiči: Mišík
M., Bobček B., Hlbočan B.,
Vrzgula M., Kosturík J., Mrva
B., Klačko R., Hrbček P., Hrbček M., Senko S., Ferletjak S.,
Beháň M., Druska Ju., J, Hrbček B. st., Kútnik M., Zachar P.,
Zachar D., Nika M., Hrbček F.,
Hrbček B. ml., Druska Ja., Bursa
M., Hrbček T..
Braňo Hrbček

Lúčky sú klenotnicou Slovenska

Dňa 3. decembra 2015 sa starosta obce, Branislav Hrbček, Lucia Pechová, Miroslav Hrbček, Ľubica Drusková,
Marta Bočeková a Petra Mihoková zúčastnili slávnostného odovzdávania ocenení úspešným obciam v súťaži

Dedina roka 2015.
V neľahkom súboji z dvadsiatich dvoch prihlásených
obcí bola obec Lúčky v záverečnom hodnotení vybratá
v oblasti hodnotenia Dedina ako klenotnica. Ocenenia
úspešným obciam odovzdával minister životného prostredia SR Peter Žiga a ďalší zástupcovia vyhlasovateľov
súťaže.
Pri tejto slávnostnej príležitosti aj Národné osvetové
centrum odovzdalo našej obci diplom „Za udržiavanie a
rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom
na autenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz budúcim
generáciám“.
Ďakujeme všetkým občanom obce, ktorí sa zapojili do
prezentácie našej obce a svojim aktívnym prístupom tak
prispeli k úspešnému víťazstvu našej obce.
(BH)

21.12.15 1:03
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Majstri kráľovskej hry na Lúčkach
Minulý rok som vám, milí čitatelia, priblížil tradíciu šachovej hry v našej obci. Tento rok
by som sa rád podelil o úspechy
nášho šachového klubu v minulej sezóne.
A družstvo hralo naďalej liptovsko-oravskú skupinu IV. Ligy
C 12. Tentoraz sme začali oveľa
lepšie ako vlani a už po štyroch
kolách sme mali plný počet
bodov a tak sme pomýšľali aj na
postup do 3. ligy, kde sme predtým odohrali desiatky sezón.
V rozhodujúcom zápase s Ružomberkom sme však zakopli.
Žiaľ, v dobre zohratom zápase
sme nezvládli dve časovky a
zápas sme nešťastne prehrali
najtesnejším rozdielom 4,5:3,5.
Stratené body na postup nám
chýbali hlavne proti Ružomberku, ktorý napokon súťaž vyhral a postúpil do 3. ligy.
My sme sa nakoniec tešili z
3. miesta, čo bol dlhých rokoch
pôstu výborný výsledok. Len
traja hráči odohrali všetkých jedenásť zápasov. Pán Ing. Metód
Močáry získal 6 bodov z 11, p.
Peter Tvrdoň 8 bodov z 11, čo
bol najlepší výsledok z družstva,
p. Ján Dorník uhral 6,5 bodu z
11. Ďalšie výsledky: F. Vrzgula
5,5 bodu z 11, Ing. J. Maruškin
3,5 bodu z 9, O. Nika 4 body z 9,
M. Sagan 5,5 bodu zo 7, L. Milan
6 bodov z 9. Toto bol hlavný
základ mužstva. Licenčný hráč
z Doprastavu Bratislava JUDr.
Mikuláš Dušan odohral dva zápasy s výsledkom 1,5 bodu, B.
Pažítka odohral tiež dva zápasy
s výsledkom 1,5 bodu a jednu
partiu odohral aj E. Hajas, v
ktorej zaknihoval družstvo. Z
výsledkov je vidieť, že väčšine
hráčov sa darilo. Družstvu veľmi
pomohlo, že za Lúčky začal
hrávať aj Miroslav Sagan, hráč
Ružomberka. Za náš oddiel hrá
licenčne a pripravuje sa jeho prestup k nám. Tento ročník posilnil náš oddiel ďalší hráč, ktorý v
minulosti hrával za Lúčky – Ing.
Igor Druska. Ten sa už prezentoval prvou výhrou v prvom kole
v Liptovskom Mikuláši, no ten
sme smoliarsky remizovali 4:4.
Pomerne dobre sa darilo i
nášmu B týmu v 5. lige. Štyri
kolá pred koncom sme atakovali
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minimálne druhé miesto, ktoré
zaručovalo postup do 4. ligy, ale
to sa nám nakoniec nepodarilo.
Mladým hráčom chýbali skúsenosti, ale aj mne sa podarilo dvakrát zakopnúť. Nakoniec sme
skončili na štvrtom mieste, čo
nebol zlý výsledok.
Na súpiske bolo napísaných
trinásť hráčov a každý si zahral.
V posledných troch dvoj kolách
sa vykryštalizovala základná zostava, ktorá dlho bojovala o postup. Ja som ako vedúci družstva
hral na prvej šachovnici a odohral som 16 partií z 20. Uhral
som 9,5 bodu zo 16. Na druhej
šachovnici odohral Peter Kendera tri partie a získal jeden bod.
Na tretej šachovnici hral Lukas
Milan, ten odohral 16 partií a
uhral 9,5 bodu. Na štvrtej šachovnici odohral Jozef Močáry
osem partií a uhral 4,5 bodu. Na
piatej šachovnici odohral Ján
Grieš len dve partie a spravil 0,5
bodu.
Ďalšie výsledky tabuľkovo:
- Roman Milan 1 bod z 1 partie
- Samuel Mišík 4,5 bodu zo 14
partií
- Patrik Závacký 11,5 bodu z
20 partií (odohral všetky partie
ako jediný a urobil veľmi dobrý
výsledok!)
- Norbert Ševc 3,5 bodu zo 7
partií
- Dominik Ťapko 2 body zo 4
partií
- Martin Moravčík 4 body zo
4 partií (100 percentný výsledok,
super!!!)
Chcem poďakovať všetkým
žiakom, ktorí odohrali svoje partie v 5. lige, tak ako aj Jožkovi
Močárymu, ktorý nám hlavne v
závere veľmi pomohol. Samozrejme, výborný výkon predviedol aj Peter Kenedera. Na
posledné dvojkolo nastúpil Ján
Grieš a podal dobrý výkon, hoci
uhral len pol bodu. Jednu partiu,
ktorú vyhral, si zahral aj Roman
Milan. Škoda, že pre pracovné
povinnosti neodohral viac.
Čo ma najviac mrzí, že túto sezónu budeme v piatej lige pauzovať. Dúfam, že len jednu sezónu.
Dôvodom sú finančné problémy,
ktoré sa majú v novej sezóne vyriešiť.
Milo prekvapili svojimi vý-

konmi bývalí deviataci, hlavne
Lukas Milan, Patrik Závacký a
Samuel Mišík. Tento mal niekoľko smoliarskych partií, no
pri troche šťastia mohol určite
uhrať viac bodov. Dobré partie
odohrali aj Tomáš Moravčík,
Dominik Ťapko a Norbert Ševc.
Prísľubom pre budúce sezóny je
Martin Moravčík. Tento spolu
s Filipom Smitkom bude robiť
prípravu hlavne v seriáli Talent.
Na prvom októbrovom stretnutí
sa obaja ukázali vo veľmi dobrom svetle. Najbližšie ich čaká
okresný prebor žiakov, ktorý sa
uskutoční v Ružomberku v polovici novembra.
V tomto roku sa uskutočnili v
Ružomberku majstrovstvá Slovenskej republiky v rapid šachu
žiakov vo všetkých kategóriách
a aj tradičný ružomberský turnaj
dospelých. Za žiakov hrali Lukas
Milan, Samuel Mišík, Patrik Závacký, Martin Moravčík., Filip
Smitka a Andrej Nika. V silnej
konkurencii najlepších uhrali
primerané výsledky. Dôležité
bolo, že hrali a získali cenné
skúsenosti. Za ŠO Lúčky nás reprezentovali Ing. Metód Močáry
a Ján Dorník, hral aj náš licenčný
hráč JUDr. Dušan Mikuláš z
Bratislavy. V turnaji sa nestratili,
podali solídne výsledky.
Minulý rok som spomenul naše
finančné problémy, tento rok by
sa to malo zlepšiť, ale čo nám
ešte chýba je klubová miestnosť.
V tejto sezóne by som chcel
zorganizovať aspoň dva turnaje. Jeden pre žiakov v rátane

už bývalých deviatakov a jeden
kombinovaný, inými slovami
zápas mladých proti starým.
Predpokladám, že Obec Lúčky
nám bude nápomocná a poskytne
nám priestory, v ktorých sa turnaje odohrajú.
Sme radi, že túto sezónu odohráme vo veľkej sále OcÚ Lúčky.
V tejto súvislosti by sa chcel
šachový oddiel Lúčky veľmi
poďakovať Vdp. Petrovi Kvasňákovi a Ing. Jozefovi Karasovi
za poskytnutie hracej miestnosti
v minulých rokoch, keď sme nemali kde hrať, respektíve keď
veľká sála OcÚ Lúčky bola obsadená. Ak sa nemýlim, tak asi
päť rokov hralo na fare hlavne
B družstvo. Minulú sezónu naše
A družstvo zas odohralo svoje
domáce zápasy v Bowlingbare
na tenisových dvoroch. V oboch
miestnostiach sme mali vytvorené veľmi dobré podmienky,
ale stále hracia miestnosť je pre
nás nutnosťou, nakoľko sú naše
tréningy nepravidelné. Dúfame
preto, že obecné zastupiteľstvo
by nám v tomto smere mohlo pomôcť. Pokiaľ chceme trénovať,
musíme mať stabilné a nemenné
miesto a keď budeme trénovať
budú i výsledky.
Na záver chceme všetkým zaželať do Nového roku všetko
najlepšie, veľa zdravia a úspechov!
Peter Tvrdoň,
ŠO Lúčky

december 2015

Naše korene siahajú do roku
1957, kedy pani učiteľka Marta
Murínová založila detský folklórny súbor pod názvom
Pramienok. Neskôr bol premenovaný na detský folklórny súbor
Lúčanček a počas aktívneho pôsobenia kolektív viedli pán učiteľ
Ivan Pišek, Jozef Duda, Metod
Salva a Slávka Griešová.
Poslaním pôvodného súboru i
jeho pokračovateľa je pestovať
a ďalej rozvíjať ľudové umenie
našej obce. Hravou a zábavnou
formou vzbudiť záujem detí,
rozvíjať ich talent, zasiať do nich
semienko, ktoré môže vyklíčiť a
neskôr priniesť úrodu aj pre DFS
Lúčan. V našej snahe nám pomáhajú aj rodičia, ktorí svoje ratolesti podporujú v tejto činnosti a
prejavujú aktívny záujem.
Počas existencie súboru sa v
ňom vystriedalo veľa detí. V súčasnosti máme 27 šikovných členov z Lúčok a Kalamien vo veku
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Folklór z Lúčančeku
od 4 do 13 rokov, ktorí svojou
detskou bezprostrednosťou a
veselosťou rozdávajú radosť a
dobrú pohodu divákom, prostredníctvom piesní a tancov, doma a
v okolí.
V našej „detskej truhličke“ sa
skrývajú pásma ako Muriena,
Betlehemka, Hry na lúke, Na lúkach a ďalšie, okrášlené nie len
detskými riekankami, ale predovšetkým ľudovými piesňami a
tancami, spomeniem napríklad
valaský, dievčenský, vareškový.
Táto „čarovná truhlička“ sa rozrastá o ďalšie nápady, kedy sa
snažíme naučiť niečo nové alebo
zo staršieho oprášiť prach a oživiť.
Prezentujeme sa na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom, na
podujatiach obce ako napríklad
Deň matiek, Deň úcty k starším,
ako aj na Vianočnom jarmoku či
Jasličkovej pobožnosti v spolu-

práci s farnosťou Lúčky. V tomto
roku nám tlieksali nie len domáci
v Lúčkach, ale aj v Bešeňovej či
Likavke.
Tešíme sa spolupráci s Adrianou Buzákovou, záujmu rodičov
a obce, ktorí podporujú našu činnosť, za čo sa im chceme úprimne
poďakovať.
Na záver si chceme popriať,

aby sme s úprimným úsmevom
na perách, s radosťou v srdci,
tanečným krokom a zvučným
spevom ďalej napredovali a zdokonaľovali sa, vítali nové tváre a
čo najdlhšie si udržali zabehnutých členov.
Lucia Kunová,
vedúca DFS Lúčanček

DÔVERUJ, ALE PREVERUJ...

Kontrola vo verejnej správe
je sledovanie činnosti orgánov verejnej správy pri plnení
úloh vyplývajúcich z právnych
predpisov. Úlohou kontroly
je sledovanie hospodárenia s
finančnými a hmotnými prostriedkami a dohľadom nad plnením povinností vyplývajúcich
z legislatívy. Zmyslom kontroly
nie je len informovať alebo postihovať porušovateľa zákona,
ale i odstránenie nedostatkov v
systéme správy štátu. Kontrola
je neodmysliteľným prvkom rozhodovacieho systému, ktorý má
včas signalizovať odchýlky od
noriem, porušenia zákonov alebo
nesplnenie požiadaviek hospodárnosti. Na základe týchto signálov je možné prijať korekčné
opatrenia a zabrániť opakovaniu
nedostatkov.
Hlavný kontrolór obce má ako
orgán obce významné a nezastupiteľné postavenie v oblasti samosprávy obce. Jeho postavenie
je charakteristické pre kontrolnú,
dozornú a preverovaciu činnosť.
Úlohou hlavného kontrolóra je
zabezpečiť kontrolu činnosti
obce z hľadiska takých aspektov,
akými sú zákonnosť, účinnosť,

hospodárnosť a efektívnosť jej
úkonov.
Po mojom nástupe do funkcie
od 1. apríla 2015 bolo konštatované, že obec nemá vypracovaný
plán kontrolnej činnosti na celý
I. polrok 2015, tak ako to ukladá
zákon o obecnom zriadení. Od
môjho nástupu bolo doposiaľ v
obci vykonaných sedem kontrol.
Vykonanými kontrolami boli
zistené viaceré nedostatky vo
finančnom riadení obce. Napríklad: Obec neaktualizovala poistné zmluvy a dlhodobo platila
poistné za zariadenia, ktoré sú už
nefunkčné, nepoužívajú sa a napriek tomu neboli z majetku obce
vyradené. V decembri roku 2014
bola dodatkom zmenená poistná
zmluva na povinné zmluvné poistenie vozidiel, čím obec na povinnom poistení zaplatila viac.
Zamestnanci obce nemali v súlade so zákonníkom práce vypracované plány dovoleniek, čím by
sa predišlo veľkému počtu nevyčerpanej dovolenky. Obcou boli
porušené viaceré ustanovenia zákona o účtovníctve. Pri faktúrach
nebola pripojená objednávka a
pri niektorých došlých faktúrach
absentuje aj súpis vykonaných

prác. Preplatené doklady nie sú
transparentné a nie je jasné na
základe čoho boli vykonané.
Inventarizácie majetku neboli vykonané dôsledne. V inventarizačných kartách nie je
jednoznačne zaradený majetok
obce, čím je znemožnená jednoznačná identifikácia majetku.
V majetku obce neboli zaradené
stroje, ktoré boli majetkom obce.
Na druhej strane boli používané
a fakturované služby strojmi,
ktoré neboli nikdy majetkom
obce a ani s nimi nebola uzatvorená nájomná zmluva na ich
používanie. Spotreba áut sa nedá
správne odkontrolovať, nakoľko
doposiaľ nik nevykonal inventarizáciu zásob pohonných hmôt
ako to ukladá zákon o účtovníctve.. Opäť sa núka otázka,
ako bola vykonávaná fyzická
inventarizácia majetku. Navyše
spotreba niektorých áut niekoľkonásobne prevyšuje uvedenú
spotrebu v technickom preukaze.
V obecnom úrade sa nenašiel
doklad o tom, že by obec zaobstarávala služby a tovary v
súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní. Obstarávanie tovarov a služieb bolo vykonávané

bez verejnej súťaže. Podľa rozpočtu by sme mohli mať dojem,
že čistička odpadových vôd pracuje samostatne bez ľudského
zásahu, nakoľko doposiaľ nikdy
neboli rozpočtované mzdy zamestnancov na túto činnosť.
V priebehu roka prekvapili
obecný úrad vystavené faktúry,
za tovary a služby z minulých
rokov, ktoré neboli vôbec podchytené v účtovníctve, čím sa nezaplatený dlh obce opäť navýšil.
Pozitívom vykonaných kontrol
je, že nový starosta obce na kontrolné zistenia reaguje operatívne
a už v priebehu vykonávania
kontroly robí priebežné opatrenia, aby boli zistené nedostatky
odstránené. Táto činnosť vedenia
obce dáva vysoký predpoklad
nápravy zistených nedostatkov a
môže nám byť dobrým signálom,
že takéto pochybenia sa už opakovať nebudú.
Prajem Vám požehnané prežitie Vianočných sviatkov, veľa
prekrásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších a aby sme všetci
našli pokoj v duši. V novom roku
veľa zdravia, šťastia, lásky.
Marta Bočeková,
hlavná kontrolórka obce
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ŠK LÚČKY: obzretie sa za uplynulým rokom

Horný rad zľava: Mišík Patrik, Bobček Róbert, Bobček Branislav,
Pecho Michal, Volf Šimon, Zagora Tomáš, Almášy Vladimír, Zachar
Peter, Ing. Fula Peter – tréner.

Horný rad zľava: Hrbček Filip, Drígeľ Adrián – asistent trénera,
Mišík Martin, Baroš Pavol, Fula Timotej, Mišík Dominik, Argaláš
Adrián, Baričák Matej, Šimora Filip, Senko Patrik.

Dolný rad zľava: Drígeľ Adrián, Zachar Dávid, Fula Timotej,
Debowski Dávid, Mišík Dominik, Hrbček Filip, Mišík Martin.

Dolný rad zľava: Pavelka Pavel, Fula Tobiáš, Pavelka Norbert.

Horný rad zľava: Nika Ondrej – tréner, Nika Andrej, Džurný Martin,
Druska Radovan, Pecho Filip, Halička Marek, Horváth Ronald, Baďo
Patrik, Džurný Dávid.

Horný rad zľava: Ing. Fula Peter –tréner, Opavský Michal, Varga
Adam, Milan Tomáš, Ferjanc Radoslav, Džurný Martin, Varga Jakub,
Hrbček Miroslav, Moravčík Jozef.

Dolný rad zľava: Milan Tomáš, Hrbček Miroslav, Fula Marek, Durdík Andrej, Senko Filip, Moravčík Jozef.

Dolný rad zľava: Mišiak Matej, Zachar Zachariáš, Hajas Matúš, Fula
Marek, Senko Filip, Pecho Milan. Vpredu: Pecho Peter.

Výsledky družstiev ŠK Lúčky
ste isto sledovali na klubovej
stránke, Futbalnete, či na Facebooku. Všetky kategórie prešli
počas roka generačnou obmenou. Najviac nás to prekvapilo v
kategórii dospelých...
Dnes je všetko podstatné za
nami a touto cestou sa chceme
poďakovať predovšetkým hráčom za reprezentáciu klubu,
Untitled-1.indd 8-9

obce a svojich schopností. Rodičom mladých futbalistov, za
trpezlivosť a ústretovosť pri organizovaní tréningového procesu
a zápasov.
Tréneri – Ondrejov Nika, Ivan
Matula a Ing. Peter Fula si zaslúžia poďakovanie za zodpovednú
tréningovú prácu v tomto roku.
Brigádnikom ďakujeme za vykonané práce pri zveľadení areálu,

funkcionárom za zabezpečenie
športového vyžitia nielen hráčov, ale aj fanúšikov. Fanúšikom
za podporu počas celého roka s
prianím, aby im futbal dodával
optimizmus a radosť aj v budúcom roku.
Ďakujeme sponzorom za finančné zabezpečenie Športového
klubu – obci Lúčky, Kúpeľom
Lúčky a.s. a p. Vladimírovi

Graňákovi. Veríme, že v budúcom roku nás opäť podporia a
snáď získame pre dobrú vec nových sponzorov.
Do nového roka 2016 Vám
prajeme pevné zdravie, športové
šťastie, lásku nielen svojich najbližších a hlavne veľa športových úspechov.
(ŠKL)
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Seniori s mladým duchom

Dovoľte aj mne, aby som sa vám prihovoril
v tento predvianočný čas v mene najmladšej
základnej organizácie obce Lúčky – ZO JDS
Lúčky, ktorá vznikla a svoju činnosť zahájila zakladajúcou schôdzou, konanou dňa
25. februára 2015 za účasti 52 občanov. Sme
organizáciou občanov tretieho veku, združených v celoslovenskej organizácii Jednoty
dôchodcov na Slovensku. Aj keď sa jedná
o združenie občanov patriacich k najstaršej
generácii, naši členovia dávajú o sebe vedieť
od samotného vzniku svojou činorodosťou.
Veľkou motiváciou pre nás je ústretovosť a
podpora venovaná našej činnosti zo strany
Obecného úradu Lúčky a jeho starostu pána
Branislava Hrbčeka, ktorý nám ponúkol
hneď po našom vzniku priestory bývalej
posilňovne na zriadenie klubovne ZO JDS,
ktorá bola po ukončení rekonštrukcie slávnostne otvorená 12. augusta 2015. Táto milá
udalosť bola podporená aj kultúrnym vystúpením speváckej skupiny Lúčanskí hudci.

Zábava potom pokračovala s ich účasťou v
amfiteátri Markuška. Ako ľudia činu sme na
oplátku ponúkli spoluprácu pri zveľaďovaní
našej obce a to tak pri výsadbe kvetinových
záhonov pri vodopáde a v priestoroch areálu
materskej školy a ich priebežnej údržbe počas
letnej sezóny. Tiež sme boli nápomocní pri
úprave priestorov okolo rodného domu nášho
slávneho rodáka – Tadeáša Salvu v rámci súťaže Dedina roka. Nad údržbou predzáhradky
tejto pamätihodnosti sme po dohode s obecným úradom prevzali patronát. Spolu s OÚ
Lúčky sme sa vo svojom mene uchádzali o
finančný grant na úpravu námestíčka pri dedinskom moste. Žiaľ neboli sme úspešní. Ale
nevzdávame sa, preto chceme vo svojich pracovných aktivitách pokračovať aj v budúcom
roku. Chystáme sa na jar upraviť priestory
pred vchodom do knižnice a našej klubovne
výsadbou zelene a kvetín.
Naša organizácia a jej členovia nežijú len
prácou, ale venujú sa aj kultúrnemu a špor-

tovému vyžitiu. Za všetky spomeniem našu
účasť na Okresných športových hrách seniorov v Liptovskej Teplej a postup troch našich
členov na Krajské športové hry seniorov v
Žiline, kde náš člen – pán O. Hajas obsadil
medailovú pozíciu. Čo sa týka kultúrneho
vyžitia spomeniem návštevy divadelných
predstavení Spišského divadla v Spišskej
Novej Vsi, ktoré tiež vychádza v ústrety dôchodcom tým, že divadelné predstavenia sa
konajú v dopoludňajších hodinách. V júli sme
usporiadali púť do Turzovky – Živčáková
hora spojenú s návštevou rekonštruovaného
partikulárneho dreveného kostolíka v Trnovom pri Žiline. Ďalšou významnou aktivitou
hlavne členov výboru ZO JDS Lúčky bola
spoluúčasť pri organizovaní celo okresného
podujatia 11.ročníka Ružomberskej lýry v
kinosále liečebného domu Choč. V dňoch
21.-25. septembra 2015 sa šesť našich členov
zúčastnilo rekreačno-rekondičného pobytu v
Hnilčíku – Mraznici.
ZO JDS Lúčky bola poctená zvolením
jej predsedu pána I. Hazuchu na Okresnom
sneme JDS za podpredsedu Okresnej organizácie JDS v Ružomberku.
Na záver môjho zhodnotenia našej bohatej
činnosti spomeniem ešte poslednú aktivitu
v spolupráci s vedením ZŠ Lúčky zameranú
na mimoškolskú činnosť jej žiakov v turistickom krúžku a dievčat v krúžku šikovných
rúk. Verím, že aj v budúcom období v aktivitách nepoľavíme a budeme do našich radov
získavať nových členov. K dnešnému dňu
registrujeme 92 členov.
No a čo popriať všetkým k nastávajúcim
vianočným sviatkom? Myslím, že hlavne
zdravie, ktoré nám dôchodcom už niekedy
tak nepraje, potom rodinnú pohodu, veľa ľudského tepla, lásky a nie len v čase vianočnom,
ale v každom čase, aby sme starý rok prežili
v pohode a do toho nového roka nech každý
vykročí tou správnou nohou.
Igor Hazucha,
predseda ZO JDS Lúčky

Z NAŠEJ MATRIKY
Deťúrence narodené v roku 2015
Ault David Pavol, 26. 2.2015, Lúčky 44
Bencúrová Laura, 27. 5.2015 Lúčky 107
Benková Barbora, 18. 9.2015 Lúčky 287
Boček Samuel, 3. 6.2015, Lúčky 3
Hajas Eduard , 27. 6.2015, Lúčky 286
Kantíková Anna, 18. 9.2015, Lúčky 334
Kenderová Silvia, 7. 9.2015, Lúčky 566

Kmeciková Michaela, 24.10.2015, Lúčky 462
Kosturík Jakub, 8. 6.2015, Lúčky 21
Milanová Stela, 5. 1.2015, Lúčky 162
Ovsáková Aneta, 3. 9.2015, Lúčky 167
Pažítka Matias, 22.07.2015, Lúčky 400
PechoTomáš, 6.11.2015, Lúčky 193
Pšenková Simona, 17. 3.2015, Lúčky 33
Ševcová Ema, 23. 5.2015, Lúčky 409
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ŽIVÝ KULTÚRNY ŽIVOT V OBCI
Vážení spoluobčania, v prvom rade dovoľte aby som sa Vám predstavila, moje
meno je Miroslava Garajová, rod. Česáková
a v našej obci som bola menovaná za predsedkyňu kultúrnej komisie.
Myslím si, že kultúra v obci je veľmi dôležitá a netreba ju zanedbávať. Občania by
sa mali stretávať, komunikovať, udržiavať
vzťahy a spríjemňovať si svoj občas ťažký
alebo jednotvárny život. Našim cieľom, cieľom kultúrnej komisie je, aby sa ľudia viac
stretávali a strávili spolu príjemné chvíle.
Tento rok sme pre Vás usporiadali niekoľko zaujímavých akcií. Rok 2015 sme
otvorili našou prvou akciou Maškarnou zábavou. Zábavu sme usporiadali v sále OÚ, spojená bola s tombolou a samozrejme dobrou
náladou, o ktorú sa postaral aj DJ. Dôkazom
dobrej zábavy bolo jej ukončenie až v skorých ranných hodinách. Začiatkom februára
sme zorganizovali pravidelnú akciu pod vodopádom s názvom Ľadové sochy. Akcie sa
zúčastnilo okolo 50 detí a 15 dospelých. Zúčastnení vytvorili krásne sochy, ktoré potom
obdivovalo ešte veľa turistov, ktorí navštívili
vodopád. Za snahu dostali všetci zúčastnení
rôzne odmeny. V marci pred Veľkou nocou
sa v domoch veľa upratuje a tak sme sa rozhodli usporiadať bazár. Zúčastnených predajcov bolo veľa, žiaľ tých čo kupovali už
bolo menej. Napriek tomu veľa ľudí donieslo
oblečenie s cieľom darovať ho. Preto sme
neváhali a oblečenie sme darovali sociálne
slabším občanom.
Jednou z akcií, ktorá sa mne osobne najviac
páčila bola akcia Z. Na tejto akcii sa stretlo
okolo 50 rodičov s deťmi a spravilo sa toho
veru veľa – natierali sa lavičky, upravili sme
terén okolo MŠ, zasadili sa tuje, natreli sa
preliezky, vznikla bylinková záhradka, upravili sme zeleň pri vstupe na vodopád, skrátka
snažili sme sa skrášliť areál materskej školy,
vodopádu a tým pádom celkovo aj našu obec.
Fajný gulášik nám navaril Števko Salva, veru
ho aj málo bolo. Peniaze na výsadbu 50 tují,
výsadbu bylinkovej záhrady vybavila Mgr.
Mariana Bučová z Poštovej banky. Ostatné
kvety na skrášlenie boli nakúpené z rozpočtu

obce. Máj lásky čas, druhá májová nedeľa
ako každý rok patrila mamám. Obec zaobstarala kvety, občerstvenie a o výzdobu a servis
sa postarala aj kultúrna komisia. Mamám sa
v programe predstavili deti z MŠ, zo ZŠ, deti
z Lúčančeka, folklórny súbor s ľudovou hudbou Lúčan. 1. jún pre zmenu patril deťom,
nielen tým Lúčanským deťom sme program
pripravili o niečo neskôr až 14. júna. Tým
najzaujímavejším predstavením pre deti bola
bublinová show. Okrem iného sa predstavili
aj tanečný súbor Dance Galaxy, Divadlo
Babadlo z Popradu, detské talenty a deti
mali možnosť vyskúšať aj rôzne nafukovacie atrakcie. Počas tejto akcie nám počasie
prialo, žiaľ, mušketierska sobota 25. júla už
bola upršaná. Napriek tomu sme neváhali a
kultúrna komisia všetko presťahovala z pôvodného miesta konania Markušky do sály
v OÚ a program bežal podľa plánu – mušketieri bubnovali, deti sa zabávali, DJ hral,
ohňová show pod vodopádom mala tiež
svoje čaro a opäť sme sa s dobrou náladou
bavili na zábave až do rána. Obidve akcie detská nedeľa a mušketierska sobota boli financované cez Oblastnú organizáciu Klaster
Liptov a cez Ministerstvo dopravy, výstavby

a regionálneho rozvoja. Poslednou akciou
organizovanou kultúrnou komisiou bol Vianočný jarmok, ktorý sa stal už po piatykrát
veľmi peknou tradičnou a obľúbenou akciou.
Verím, že aj najbližší rok pripravíme pre
Vás pestrý program, čaká nás okrem iného
zorganizovanie Folklórnych slávností a samozrejme ďalšie zaujímavé akcie. Ak dovolíte, chcela by som Vás ešte pozvať na
Obecný ples, ktorý sa koná 16. januára v sále
OÚ v Lúčkach. Neváhajte a zakúpte si ešte
posledné voľné lístky, čaká na Vás skvelá
tombola a zábava, lístky si môžete zakúpiť
na OÚ alebo priamo u mňa. Chcela by som
sa ešte poďakovať členom kultúrnej komisie,
za ich ochotu a čas venovaný týmto akciám,
OÚ za pomoc a všetkým, ktorí nám pomohli
počas akcií, taktiež všetkým Vám našim občanom, ktorí ste nás podporili svojou účasťou. Týmto by som Vám chcela v mene
kultúrnej komisie popriať príjemné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu Vašich blízkych a šťastný nový rok plný pohody.
Ing. Mirka Garajová,
rod. Česáková,
predsedníčka kultúrnej komisie

ČÍM ŽILA OBEC?
Vedúci drobných prevádzok
P. Miroslav Hrbček nastúpil do zamestnania, s tým, že mu bolo odporučené vykonanie niektorých skúšok a vybavenie dokladov,
ako budúcemu nástupcovi p. Slimáka. V
čase výmeny na postoch bolo rozhodnuté
prepustiť p. Hrbčeka s odôvodnením, ako
to môžeme p. Slimákovi povedať, a to i po
absolvovaní všetkých školení, investovaní
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nemalých financií do školenia a následnom
získaní osvedčení. Po mojom nástupe som
našiel spôsob, ako to oznámiť a po dohode
s odchodom p. M. Slimáka do dôchodku od
1. 1.2016 bolo potrebné tento post obsadiť.
A priebeh regulárneho vyhlásenia výberového konania, zverejneného na internetovej
stránke, na všetkých nástenkách obce v trvaní 30 dní a následnej voľby som opísal

v úvodnom článku. Dôležitosť článku ocení
klebetnejšie okolie obce, ja viem o koho sa
jedná ☺
Branislav Hrbček

december 2015
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Kúpele Lúčky v znamení veľkých zmien

Vážení občania obce Lúčky, ako ste si
mnohí istotne všimli, v tomto kalendárnom
roku sa v KÚPEĽOCH LÚČKY udialo
mnoho podstatných zmien. Sme veľmi radi,
že spolupráca s obcou pokračuje a vďaka
tomu sa Lúčky stávajú každý rok príjemnejším a krajším miestom pre život. Veríme, že
dane, ktoré platíme do obecného rozpočtu sú
používajú na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov Lúčok, ktorá je značným spôsobom
naviazaná na cestovný ruch v obci. Dúfame,
že spoločnými silami pripravíme návštevníkom nezabudnuteľné zážitky z pobytu v našej
obci.
Rovnako sa neustále snažíme prinášať návštevníkom čoraz kvalitnejšie služby a inovácie, bez ktorých kontinuálne zlepšovanie nie
je možné. Už minulý rok sme začali s rekonštrukciou zdravotného oddelenia, ktoré je aj
vďaka poliklinike MEDISAL dostupné pre
širokú verejnosť. Bez nutnosti ďaleko cestovať, môžete využiť služby ortopedickej,
gynekologickej ambulancie a ambulancie
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitá-

cie (FBLR). V budúcnosti chceme otvoriť aj
neurologickú ambulanciu pre verejnosť.
V máji sme slávnostne otvorili nový vonkajší Vitálny svet, ktorý doplnil ponuku celoročne otvoreného AQUA-VITAL Parku.
Pre návštevníkov sme pripravili novú fínsku
saunu, v ktorej môže relaxovať v sede až 16
ľudí a skvelé osvieženie poskytne aj nový
ochladzovací bazén. Pre tých, ktorí vyhľadávajú radšej oddych vo vode, máme novú
Jacuzzu pod holým nebom.
V zlepšovaní služieb sme sa rozhodli pokračovať aj rekonštrukciou ubytovacích kapacít
dvoch poschodí a výťahov v kúpeľnom hoteli Choč, ktorá momentálne stále prebieha.
Okrem toho v októbri rekonštrukciou prešla
aj Kúpeľná dvorana. Zábavy, akcie, oslavy,
svadby alebo chrumkavú pizzu si tak budete
môcť užiť v ešte príjemnejšom prostredí. Aby
toho nebolo málo, koncom novembra bude
spustený do prevádzky aj nový Dependance
Diana, ktorý rozšíri ponuku ubytovania o 36
miest.

S neustálym zlepšovaním kvality služieb
rátame aj v budúcom roku. Stavebné práce už
začali a projekt rozširovania kapacít jedálne v
kúpeľnom hoteli Choč by mal byť dokončený
v polovici budúceho roka.
Pre návštevníkov máme na jesennú a zimnú
sezónu pripravené rôzne akcie. Zaujímavé sú
zľavy v AQUA-VITAL Parku a Wellness v
Dependance Liptov vďaka celoročnej regionálnej zľavovej karte Liptov Region Card.
Veľmi obľúbenou akciou je aj na vstup do
AQUA-VITAL Parku „2 za cenu 1“. Viac
informácií nájdete na našej internetovej
stránke.
Na záver želáme vedeniu a obyvateľom
obce Lúčky veľa síl, úspechov a samozrejme
zdravia. V prípade, že bude zdravie namietať
a budete potrebovať zaslúžený oddych, pozývame kedykoľvek do kúpeľov.
(KL)

ČÍM ŽILA OBEC?
Príspevok z Úradu vlády SR
I keď projekt bol vypracovaný na 100
%, podľa požiadaviek vlády, financie sa
nám neušli. Bolo to rozhodnutím jedného deliteľa jemu zverených financií
od Úradu vlády.
Poviem to tak, lósom sme prehrali.
Tak sme sa stali jednou z troch obcí dolného Liptova, ktoré obišli naprázdno.
No toto ma len posilnilo v presvedčení
o tvrdšej práci v získavaní finančných
prostriedkov.
Nesúďme,všetko má svoj zámer a veľa
vecí svoj zmysel a často je ten zámer
nádherný a plný lásky.
Branislav Hrbček
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KOSTOL ROZOZVUČÍ NOVÝ OPUS 18.
Pre mnohých sú najdôležitejšie informácie o financovaní práce a
záverečná suma, ktorá v zmluve činí 85 000 eur, samozrejme, že bez
prác vo vnútri kostola po rozobratí starého. Chcem sa Vám všetkým
veľmi pekne poďakovať za každý obetovaný cent, ktorým ste prispeli
na náš nový organ.
K dnešného dňu sa vyzbieralo pomocou mimoriadnych zbierok 5
248 eur Kalameny, 12 190 eur Lúčky, nemenovaný a bohuznámi darcovia 13 300 eur. Zo zahraničia sa mi podarilo pozháňať 15 000 eur.
Chcem Vás aj naďalej poprosiť o finančnú pomoc alebo ak viete a
poznáte niekoho, kto by nás chcel podporiť a treba ho osloviť, aby ste
mi v tom pomohli. Štedrého darcu miluje Boh!

Takýto názov bude mať náš nový organ, ktorý má byť postavený
vo farskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Lúčkach.
Všetko sa to začalo tým, že sa na mňa valili sťažnosti od našich
domácich, ale aj cudzích organistov (kantorov), že na našom hudobnom nástroji v kostole sa už vôbec nedá nijako zahrať a ďalej nás
sprevádzať na liturgických slávnostiach. Z tohto dôvodu som sa rozhodol zvolať riadne zasadnutie farskej pastoračnej a hospodárskej
rady, ktoré sa konalo dňa 21. marca 2015, kde boli prítomní všetci jej
členovia a zároveň aj starostovia obcí: Július Česák – Kalameny, Branislav Hrbček – Lúčky. Vypočuli sme si stanovisko odborníkov na
hudbu a organ, čo sa dá z naším „starým“ organom ešte urobiť a aké
sú ďalšie alternatívy. Spoločne sme dospeli k záveru a hlasovaním
sa rozhodlo. Starý organ sa odpredá obci Lúčky, ktorý sa rozoberie
a následne inštaluje v obecnom Dome nádeje, kde nám ešte poslúži
pri pohrebných obradoch, rozlúčkach a iných smútočných príležitostiach. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať pánu starostovi Branislavovi Hrbčekovi a všetkým členom obecného zastupiteľstva za
ich pomoc a podporu. Postupne sme vyzvali firmy na ich ponuky pre
náš nový organ a zaujala nás ponuka firmy BIES – dielňa na výrobu
a opravy organov z Hranovnice. Ich prácu a dielňu si môžete nájsť
na ich internetovej stránke: www.dielna.bies.sk . Názov „OPUS 18“
dostal preto, lebo z ich dielne to bude 18 organ, ktorý sami vyrobili
a nainštalovali na Slovensku a na Liptove bude jediný ☺. Následne
sme podpísali zmluvu s touto firmou a začali sa práce na novom organe, ktorý by mal v našom kostole stáť už na vianočné sviatky, ale
termín odovzdania je február 2016.

Vieme veľmi dobre, že to všetko nie je len o financiách, ale toto
dielo treba podporovať aj duchovne, a tak Vás veľmi pekne prosím
aj o modlitbu za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pracujú na
tomto diele – úprimne Vám ďakujem.
PS 1: Prosím tých, ktorí vôbec neprispeli a ani neprispejú, aby
sa zbavili tých zbytočných „krčmových“ rečí na túto tému ohľadom
nového organu. Ďakujem.
PS 2: Prosím tých, ktorí chodia na umeleckú školu alebo ju absolvovali, vedia hrať na klavír, organ, aby sa čím skôr prihlásili, lebo cez
týždeň nás nemá kto na bohoslužbách sprevádzať. Ďakujem.
PS 3: Prosím tých, ktorí mi chcú aj v tomto smere úprimne pomôcť,
nech prídu za mnou, čím skôr. Ďakujem.
vdp. Peter Kvasňák,
správca farnosti.

Technický popis orgána:
Dvojmanuálový píšťalový organ s pedálom. I. manuál riešený
ako hlavný stroj. II. manuál riešený ako sólový stroj. Pedál riešený
ako samostatný stroj. Vzdušnice zásuvkové vyrobené z dubového
a smrekového dreva. Ventily z cédrového dreva. Zásuvky pertinaxové, tesnené pomocou krúžkov. Na spodnej strane vzdušníc
zabudované mechy s listovými perami a regulačnými záklopkami.
Píšťalnice trojvrstvové dub, smrek, dub. Tónové traktúry mechanické, vyrobené z cédrového dreva. Koncovky abstraktov z hrabového dreva. Hriadele z hliníkových trubiek uložené v hrabových
filcových ložiskách. Prezmeny z cédrového dreva. Registrová
traktúra mechanická. Čerpanie vzduchu pomocou elektrického
vzduchového čerpadla na 400 V striedavého prúdu umiestnené v
tlmiacej skrini. Zásobníkový mech plavákový. Hrací stôl riešený
ako vstavaný. Organista sedí tvárou k organu. Klávesy manuálov
obložené ebenom spodné a kosťou vrchné klávesy. Osvetlenie notového pultu a pedálov je súčasťou s elektrickým čerpadlom vzduchu. Drevené časti nástroja budú natreté ochranným náterom proti
hmyzu. Drevené píšťaly povrchovo upravené voskom. Organová
skriňa celo masív dub bude kompletne uzavretá aj z hornej strany.

ČÍM ŽILA OBEC?
Elektrina a plyn.
Zmenili sme dodávateľa elektriny a plynu. Na následné dva
roky to je firma BCF. Obec
musí postupovať v rámci zákonov a zákon o verejnom obstarávaní odporúča obciam
uzatvárať zmluvy na dodávku
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energií maximálne na dva
roky. Ponuka na min. štyri roky
nemohla byť akceptovaná a v
rámci obce, ktorá sa musí riadiť zákonom o VO neprípustná.
Predpokladaná úspora je cca
2 000 EUR. V cene sú revízie
elektrických a plynových zaria-

dení a reklamné veci pre obec.
Poistenie
Celá obec prešla pod spoločnú poistku. Doteraz bola
obec a celý majetok podpoistená na minimálnu hodnotu a
na množstve poistných zmlúv.

Som zodpovedný za zverenú
obec a tým i majetok. V prípade
ujmy by hradila poisťovňa v
niektorých prípadoch ani nie
0,5 %. Toto sme riešili už s predošlým starostom.
Branislav Hrbček
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AKTIVITY NAJMENŠÍCH V OBCI

Keď denne prechádzame našou dedinou
Lúčky, či už za prácou alebo povinnosťami,
určite neprehliadneme mnoho stavieb, záhrad
a samozrejme prírodu. Prostredie Lúčok je
príjemné nielen pre návštevníkov ale aj samotných obyvateľov, ktorí sa snažia zveľaďovať svoje obydlia a tak celkovo našu obec.
Tiež sa menia domy, väčšie budovy, vylepšujú sa fasády a mení sa tak vzhľad a celkový
dojem dediny.
Aj naša materská škola prešla mnohými
zmenami a čiastočným vylepšením. Po trojročnej oprave strechy vznikli na budovách
materskej školy nové bytové priestory a aj
nová fasáda zdobí tento zjednotený komplex.
Určite ste si všimli neustále obnovovanie areálu našej materskej školy. Pribudli nám nové
hojdačky, pieskovisko a dopravné ihrisko.
Strunové hojdačky sme vyskúšali, fungujú na
jednotku, no pieskovisko a jeho sprístupnenie
na nás počká ďalší rok.
Taktiež netrpezlivo čakáme na otvorenie
dopravného ihriska. Neoficiálne sme ho vyskúšali, behá sa na ňom perfektne a kolobežky či bicykle sú tiež v poriadku. Deti sa
usilovne učia dopravné pravidlá a skúšajú
riešiť dopravné situácie v triede alebo na interaktívnej tabuli.
V areáli vznikli aj bylinkové záhradky. Deti
v nich spoznávajú liečivé bylinky a učia sa
ich správne sušiť. Veríme, že rodičov čoskoro
pozveme na dobrý bylinkový čaj, aby ocenili
tak snahu svojich detí. Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým šikovným rodičom, ktorí
našli sponzorov a priložili ruku k obnove
našej záhrady.
Našu materskú školu v školskom roku
2015/2016 navštevuje spolu 41 detí vo veku
od 2,5 do 6 rokov. Deti sú rozdelené do dvoch
tried, kde sa o nich starajú štyri učiteľky, dve
upratovačky, vedúca jedálne a dve kuchárky.
V kuchyni prišlo v tomto roku ku zmene.
Hlavná kuchárka Anna Milanová odišla na
dôchodok. Preto jej chcem v mojom mene
a tiež v mene detí a spolupracovníčok touto
cestou poďakovať za jej dlhoročnú prácu.
Všetci jej prajú, aby chvíle odpočinku prežila
v zdraví a pohode.
Prvoradou povinnosťou v našej materskej
škole je podporovať osobnostný rozvoj detí v
mnohých výchovno-vzdelávacích oblastiach.
Rozvíjame schopnosti a zručnosti a tým utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu úro-

veň predškoláka vo výchove a vzdelávaní,
ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Výsledkom je
jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu. Preto sme
vypracovali Školský vzdelávací program Lúčanské pramienky a výučbu prevádzame formou zážitkového učenia. Prizývame si ľudí
so zvláštnymi remeselníckymi skúsenosťami
a tak do výchovy a výučby zaraďujeme prvky
rozširujúce pracovné návyky. Navštevujeme
domácnosti, dielne, hospodárske dvory, susedné obce i lesnícku škôlku.
Nechýbame pri akciách organizovaných
obecným úradom. Predviedli sme pekné ľudové pásmo, ktoré prispelo ku pozitívnemu
hodnoteniu pri prezentácii našej dedinky v
súťaži o Naj dedinku roka. Máme dobrú spoluprácu s Mondi. Vďaka nim vieme vyrobiť
ručný papier a naše výtvarné práce zdobia
priestory ich kancelárií. Boli sme pozvaní
na nimi organizovanú akciu ,Deň zmeny.
Deťom sme ukázali svoje zručnosti pri hasení ohňa, zachraňovaní ľudí poskytnutím
prvej pomoci či pri kreatívnych prácach s
papierom.
V minulom školskom roku sme spolu s rodičmi absolvovali výlet do Spišskej Novej Vsi
. Navštívili sme ZOO a deti mali jedinečný
zážitok z cestovania vlakom. Verím, že školským výletom sme obnovili tradíciu výletov
s rodičmi. Ku obľúbenej akcii nesporne patrí
koncoročná opekačka, pri ktorej sa lúčime

s deťmi odchádzajúcimi do základnej školy
.
A čo akcie a zážitky, ktoré na nás čakajú?
Do ročného plánu materskej školy sme začlenili akcie, ktoré uskutočňujeme každoročne:
karneval, zápis do 1.ročníka, Deň matiek,
Deň detí, Liptovské hrkálky, Dolnoliptovské
folklórne slávnosti, výlety, exkurzie, divadelné prestavenia. Mnohé z nich sú už tradíciou no postupne začleňujeme aj nové akcie a
tieto preventívne programy. Spolupracujeme
s detskou lekárkou pri prevencii na návykové
látky v programe pod názvom Filipovi kamaráti , či využitím poradenstva Súkromného
centra špeciálno- pedagogického poradenstva
Nosko Health Prevention. Pomocou muzikoterapeutického cvičenia Hudobné písmenká
využívame možnosť zlepšiť reč našich detí.
K aktivitám a cvičeniam environmentálneho
charakteru chceme prizvať lesného pedagóga.
Naďalej sa snažíme udržať spoluprácu so Súkromnou základnou umeleckou školou Dotyk
vo výtvarnom obore.
V budove materskej školy je vyčlenená
miestnosť pre našich starších spoluobčanov.
Tu sa predostiera myšlienka prepojenia dvoch
generácií. Verím, že nájdeme spoločnú reč
pri rôznych spoločných akciách a teším sa na
spoluprácu.
Margita Sekanová,
Lenka Kosturíková

Z NAŠEJ MATRIKY
Počet obyvateľov: 1 730
Deti mladšie ako 15 rokov: 249
Občania starší ako 15 rokov: 1 481

Muži: 856 (priemerný vek 39,23 roka)
Ženy: 874 (priemerný vek 41,79 roka)
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ÚCTA A VĎAKA ZA VYNALOŽENÚ PRÁCU
Na pomyselnej časovej osi zobrazujúcej
priebeh kalendárneho roka sme prišli do jej
záveru. Tu sa zvykne ďakovať, bilancovať,
dávať si predsavzatia a niekedy aj so slzami
v očiach sa lúčiť a sľubovať si ďalšie stretnutia.
Dovoľte mi, aby som stručne zhodnotila,
čo sa na tejto osi, v našej škole, v školskom
roku 2014/2015 udialo. V prvom rade chcem
verejne poďakovať svojim učiteľom a ostatným zamestnancom školy a vyjadriť svoju
úctu i vďaku za vynaloženú prácu. Práca s
mládežou je v súčasnej dobe náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale
zároveň aj pozitívne nabíja. Pedagógovia
neodovzdávajú len vedomosti, poznatky a
skúsenosti, ale učia žiakov ľudskosti, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša budúca
spoločnosť nebola len vzdelaná, ale aby bola
aj ľudská. Taktiež učia našich žiakov láskavosti, nezištnosti a ochrane slabších.
Všetky uvedené atribúty sa odzrkadlili v
tom, že sa spoločne môžeme pochváliť, tak
ako aj po iné roky, úspechmi v rôznych
oblastiach. Pod vedením svojich učiteľov
dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky v
okresných a krajských predmetových olympiádach zo: SJL – 4. miesto v okrese, NEJ
- 3.miesto v okrese, ANJ - 2.miesto v okrese,
MAT - 1., 2., a 3. miesto v okrese, BIO - 1.
miesto v okrese, CHE - 2.miesto v okrese a 4.
miesto v kraji, BIB - 4.miesto v okrese, FYZ
- v okrese 1. a 2. miesto. V Dopravnej súťaži
sme získali - 1. miesto v okrese a 5. miesto
v kraji, CO - Mladý záchranár v okrese a v
kraji 1. a 2. miesto a na celoslovenskej súťaži sme obsadili 8. miesto, Hliadka mladých
zdravotníkov I. a II. stupeň - v okrese sme sa
umiestnili na 2. a 6. mieste, Slovenský slávik - ocenenie poroty, Vianočné koledy - 2.
miesto v okrese.
Ďalej sme sa zapojili do rôznych športových, internetových a výtvarných súťaží.
Taktiež sme prispeli kultúrnym programom v obci pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším, Dňa matiek, pietnej spomienky pri

pomníkoch padlých a pod. Prostredníctvom
ďalších školských aktivít a projektov (Deň
Zeme, Deň mlieka, Deň jazykov, Ročníkový
projektový deň na škole, Zdravie v školách,
Hravo ži zdravo, Týždeň anglického jazyka
a týždeň EDUCATION v anglickom jazyku),
besied, výstav, rozhlasových relácií, divadelných predstavení, výletov a exkurzií, ktoré
sa tento školský rok uskutočnili, sme obohatili výchovno-vzdelávací proces a rozvíjali
stanovené ciele školského vzdelávacieho
programu. Podrobnejšie informácie o živote
v škole si môžete pozrieť na našom webovom sídle vo vyhodnocovacej správe. Nedá
mi ešte nespomenúť celoslovenský projekt
Hovorme o jedle, do ktorého sme sa zapojili
a naša škola bola vyhodnotená ako najlepšia
v rámci aktivít. Na základe tohto výsledku
nás pozvali na slávnostné vyhodnotenie do
Bratislavy. Garantom tejto akcie je ministerstvo pôdohospodárstva.
Môžeme si položiť otázku, čo je príčinou
úspechu našej školy a jej žiakov? Po dôkladnej úvahe môžem konštatovať, že úspech je
založený na zodpovednej a usilovnej práci
pedagógov so žiakmi.
Preto moje poďakovanie patrí pani učiteľkám - Homolovej, Tarabovej, Krakovskej, Buliakovej, Šimekovej, Gejdošovej,
Baďovej, Bučovej, Sabuchovej, Dorníkovej,
Kubaljakovej a Fulovej i pánom učiteľom
Tvrdoňovi a Popovičovi, ale aj pani Oľge
Kováčikovej, ktorá každoročne pomáha pripravovať žiakov na súťaž HMZ.
Veľkú radosť nám urobili aj naši deviataci
spolu s pani učiteľkami (Buliaková, Sabuchová), ktoré ich pripravovali na Testovanie 9-2015. Dosiahli veľmi pekný výsledok.
Medzi obecnými školami v okrese Ružomberok sa ZŠ Lúčky umiestnila na 1. mieste
z matematiky a na 3. mieste zo slovenského
jazyka a literatúry.
Všetci žiaci, ktorí reprezentovali školu a
dosiahli vynikajúci prospech (samé jednotky), dostali riaditeľskú pochvalu a boli
odmenení vecnou odmenou. Odmeny boli

zakúpené z prostriedkov Združenia rodičov
a školy.
Veľkou bodkou za ukončením školského
roka 2014/2015 bola slávnostná akadémia
pri príležitosti rozlúčky s našimi deviatakmi,
ktorí nás pobavili svojim pestrým a kultivovaným programom. Začiatkom decembra
zavítal do našej školy sv. Mikuláš, ktorý
obdaroval všetkých žiakov štedrým balíčkom z obce. Kalendárny rok sme ukončili
vianočnou akadémiou, v ktorej žiaci ponúkli
zaujímavý prierez ľudových zvykov počas
adventného obdobia.
Na záver môjho príhovoru chcem spomenúť aj úspechy iného rozmeru. Naša škola sa
zapojila do zamestnaneckého grantu, ktorý
vyhlásil SPP. V spolupráci s pani Mihokovou
sme vypracovali projekt s názvom Medová
záhrada, ktorý bol schválený a podporený
sumou 1 400 EUR. Taktiež sme podali projekt do spoločnosti MONDI SCP, ktorá ho
podporila v sume 1 500 EUR. Dokončili sme
multifunkčné ihrisko (treba ho len skolaudovať) a jeho okolie, ktoré stálo školu 35 800
EUR.
Za všetko, čo škola v akomkoľvek smere
dosiahla, chcem ešte raz poďakovať hlavne
našim učiteľom, ale i nepedagogickým pracovníkom. Ďalej sa chcem poďakovať pánu
starostovi, pánu farárovi a veľké poďakovanie patrí Rodičovskému združeniu pod vedením pani Pšenkovej a Rade školy. Rada by
som poďakovala aj za spoluprácu pani Ing.
Mičkovej, riaditeľke Kúpeľov Lúčky.
V tomto predvianočnom čase prajem všetkým spoluobčanom, aby Vaše domovy boli
prežiarené slávnostnou atmosférou a láskou.
V mene pedagogického kolektívu našej školy
chcem zaželať čitateľom Lúčanského občasníka požehnané prežitie vianočných sviatkov
a do nového roku 2016 prajem veľa šťastia,
zdravia, pokoja a pohody.
Mgr. Jarmila Dorníková,
riaditeľka školy

Z NAŠEJ MATRIKY
Zosnulí farnosti Lúčky (november 2014 - október 2015)
Veronika Trnovská, nar.11. 3.1953, +15.11.2014 Lúčky
Anna Mrvová, nar.13. 8.1951, +26.11.2014 Lúčky
Anna Feherpatakyová, nar. 23. 9.1928, +10.12.2014 Lúčky
Vilma Šimúnová, nar. 5. 2.1928, +10.12.2014 Lúčky
Bernard Horváth, nar. 8.11.1934, +23.12.2014 Lúčky
Jaroslav Pecho, nar.11. 1.1953, +31.12.2014 Lúčky
Mikuláš Murín, nar.11.11.1921, +4. 1.2015 Lúčky
Emanuel Zachar, nar.24. 3.1933, +13. 1.2015 Lúčky
Margita Murínová, nar.22. 8.1926, +15. 1.2015 Lúčky
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Mária Pažítková, nar. 4. 9.1925, +21. 1.2015 Lúčky
Irena Kosturíková, nar.31. 3.1931, + 4. 2.2015 Lúčky
Ondrej Moravčík, nar.30.10.1946, +10. 2.2015 Lúčky
Ján Pažítka, nar.29. 7.1956, +3. 3.2015 Lúčky
Helena Svobodová, nar.13. 3.1931, +6. 3.2015 Lúčky
Vilma Hajasová, nar.17. 9.1931, +5. 4.2015 Lúčky
Jozef Kováčik, nar. 5. 3.1948, +6. 4.2015 Lúčky
Jozef Bednárik, nar. 20. 6.1927, +13. 4.2015 Lúčky
Helena Ševcová, nar. 26. 4.1940, +13. 5.2015 Lúčky
Ladislav Frimer, nar. 18. 1.1955, +27. 5.2015 Lúčky
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Naše víťazstvo v celoslovenskej súťaži Hovorme

Tretí ročník týždňa Hovorme o
jedle, ktorý organizuje Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Centrum
rozvoja znalostí o potravinách
vyvrcholil 20. novembra 2015
v Bratislave, kde sa naša škola
zúčastnila slávnostného odovzdávania cien. Zo 623 súťažných príspevkoch k jednotlivým
vyhláseným denným témam súťažno-vzdelávacej aktivity sme
získali v dvoch denných témach
celoslovenské umiestnenie.
Odborná komisia, organizátori,

odborní garanti potravinárskych
zväzov a združení hodnotili
súťažné príspevky, prihliadali
na originalitu, nápaditosť a precíznosť spracovania vyhlásených
tém.
Cieľom zapojenia sa do celoslovenského projektu, bolo
podnietiť aktívnu diskusiu detí,
učiteľov, ale aj rodín o dobrých
stravovacích návykoch a o úlohe
potravín pri ochrane zdravia.
SPPK totiž dlhodobo tvrdí, že
práve oblasť potravín a výživy
je nedostatočne podchytená v

rámci učebných osnov základného školstva.
Je totiž nespochybniteľné, že
bez výchovy uvedomelého spotrebiteľa, a to už v jeho útlom
veku, sa veľké pokroky v zdravom životnom štýle, v osvojovaní si správnych stravovacích
návykov dosiahnuť nedajú.
Žiaci našej školy sa o témach
spojených s najzákladnejším fungovaním ľudského tela, o potravinách a výžive dozvedeli počas
vyučovania zaujímavou a hravou formou. Venovali sa dvom
témam: Ovocie a zelenina - prečo
potrebujeme 5 porcií denne?,
Cukry - prečo sú dôležitou súčasťou výživy, Niečo zaujímavé
o mede.
K denných témam sme vymysleli a zrealizovali rôzne aktivity
v rámci triedy/školy. Zo všetkých zrealizovaných aktivít sme
vypracovali za školu súťažné
príspevky (jeho súčasťou boli
metodické materiály, pracovné
listy, výukové materiály, prezentácie, žiacke práce, zaujímavé
momenty, fotodokumentácia).
Každá denná téma bola hodnotená a ocenená samostatne. ZŠ
Lúčky tak získala finančný príspevok v hodnote 660 eur, z čoho

máme veľkú radosť.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zapojeným účastníkom za spoluprácu pri plnení
úloh a aktivít, za nasadenie, s
ktorým sme sa pustili do náročnej práce, za ochotu budovať potravinovú pyramídu, propagačné
materiály, ktoré nám zdobili
priestory školy, za medonosnú
záhradu, ktorá spolu s nami rástla
a bude nás naďalej sprevádzať.
Myslím, že všetci sme sa vzájomne obohatili a odniesli sme
si veľa nezabudnuteľných chvíľ,
čím sme ozvláštnili náš vyučovací proces nielen dopoludnia,
ale aj voľný čas v popoludnajších
hodinách.
A čo dodať na záver? Viem, že
nie každý deň je ideálny, realita
je iná. Nech tie vedomosti, ktoré
sme získali v rámci projektu Hovorme o jedle využijeme vo svoj
prospech, nech sú našou správnou cestou v oblasti zdravého
životného štýlu. Ak je to možné,
snažme sa, aby tých dobrých dní
v našom živote bolo čo najviac.
Držme si všetci palce.
PaedDr. Martina Gejdošová,
koordinátor súťaže

ČÍM ŽILA OBEC?
Cesty
V roku 2015 prebiehala rekonštrukcia plynovodu v prvej
etape. Nesúhlasili sme s rozkopávkou celej cesty, ako to
je v dohode z roku 2013, ale
len výsekmi a pretláčaním potrubia. Po dokončení výmeny
potrubia a nových prípojiek
bolo v predbežnej zmluve o
úprave asfaltovej plochy. Vyasfaltovanie výrezu bolo definované na podmienky v tom
čase a technické riešenie ako
bol vtedajší štandard. No toto
sme pripomienkovali a žiadali výrezy upraviť vo vyššej
kvalitne, nakoľko asfaltovanie
nie je malá položka a chyby
by stáli obec nemalé finančné
zaťaženie. No firma, ktorá rea-

lizovala výmenu, na túto navýšenú činnosť nemala financie,
nuž pohadzovali sme si dohody
na trase Bratislava – Lúčky.
My dáme pripomienku, firma v
zastúpení majiteľov zamietavé
stanovisko, my sťažnosť a novú
dohodu a dookola. A toto je
ten dôvod dlhodobého neupravenia výrezov. Kontaktovanie
firmy o žiadosti na dočasné vyspravenie ciest, päť e-mailov,
štyri rokovania (v poslednom
na nás poslali niekoľkočlennú
komisiu, razantne som im dal
najavo že pod minimum neustúpim) a všetko prebiehalo v dosť
ostrom duchu. Ale s niektorými
žralokmi je namáhavé bojovať.
No ja nedovolím poškodiť obec
v záujme nikoho. Sú to naše
cesty a naše peniaze. V roku

2017 bude prebiehať II. etapa.
Môžeme sa pripraviť. Ako
dôvod výmeny uvádzajú havarijný stav, čiže nutnosť.
www
Obec zriadila novú internetovú stránku. Je tu veľa nových
a moderných vychytávok. Jednou je i prínos pre skôr narodených, prostredníctvom sekcie
SENIOR, ale i veľa ďalších. Napríklad odkaz VAŠE OTÁZKY,
prostredníctvom vyplnenia do
šablóny, môžete priamo kontaktovať obecný úrad. Nová
stránka má adresu www.
obec-lucky.sk, a teda došlo i
k zmene starostovho mailu:
starosta@obec-lucky.sk.

Organ
Schválenie financií v obnose
5 500 EUR. Jeden súhlasí, iný
nie. Poslanci súhlasili jednohlasne. A som rád. Každá
jedna investícia je len pre
časť obyvateľov, no v konečnom dôsledku je pre každého.
Cesta Láncová-Španie pre
cca. do 100 obyvateľov – 40
000 EUR, Folklórne slávnosti
okolo 500 – 700 ľudí – 4 000
EUR, ŠK Lúčky všetky kategórie asi 600 obyvateľov – 20 000
EUR. Všetko nájdete v rozpočte
obce. A organ do domu nádeje,
časom pre každého jedného, v
tomto okamihu pre 1 735 obyvateľov.
Branislav Hrbček
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