NESTRÁCAJME ČAS A PRIJMIME LÁSKU

Učiteľ jedného dňa prišiel ku svojim študentom, vybral zo zásuvky nádobu a naplnil ju až po vrch kameňmi. Potom sa spýtal
študentov, či si myslia, že je nádoba plná. Študenti s ním súhlasili. Ďalej vybral krabičku s kamienkami a vysypal ich do nádoby
s kameňmi. Pohrkal nádobou a malé kamienky popadali medzi
kamene. No učiteľ vybral na záver krabičku s veľmi jemným
pieskom a vysypal ju do nádoby. Samozrejme piesok vyplnil aj
tie najmenšie medzierky medzi kameňmi. Študenti znova poukazovali na naplnenú nádobu. Tentoraz už bola nádoba naozaj plná.

nosti a materiálne veci, nikdy nebudeme mať čas na veci, ktoré
dávajú šťastie pre svoju dôležitosť a ktoré si naplno uvedomujeme práve v tieto dni.

Radujme sa z toho, že sa zjavila Láska, lebo Boh sa stal človekom. Práve Vianoce znamenajú stretnutie s Láskou s veľkým „L“.
Láskou, ktorá v malom dieťati Ježišovi prišla na svet. Sú stretnutím s Božou láskou, ktorá sa prejavila úplne ľudským spôsobom.
Vianoce sú stretnutím s Láskou, ktorá je v bezbrannom dieťati
ponúknutá všetkým ľuďom. Sú stretnutím s Láskou, ktorá otvára
Kamene v tomto príbehu znázorňujú dôležité veci v našom živote, dvere viery. Táto Láska sa však žiadnemu človekovi nevnucuje.
ako rodina, partner, zdravie, deti a podobne. Kamienky znázor- Je jednoducho darom. Obohatí len tých, ktorí sa jej otvoria a ju
ňujú menej dôležité veci. Napríklad naše zamestnanie, dom, auto, príjmu.
nadobudnuté vzdelanie a iné. Piesok sú všetky ostatné drobnosti,
bez ktorých sa môžeme pokojne zaobísť. Keď uprednostníme pie- Nech teda vianočné sviatky prehĺbia vašu radosť a istotu z viery,
sok alebo kamienky do nádoby ako prvé, nezostane nám žiadne že narodené Dieťa v jasliach je Láska, Emanuel – Boh s nami.
miesto pre kamene.
Nech vás On sám naplní hlbokým pokojom a nech vás sprevádza
svojím požehnaním nielen v tieto sviatky, ale aj celý nový rok.
To isté platí v živote, a zvlášť v tieto dni, keď si pripomíname
narodenie Ježiša Krista. Ak budeme strácať čas a energiu na drobObec Lúčky
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ÚSPEŠNÝ ROK V PREDVIANOČNOM ČASE
obecného rozpočtu. K finančne najväčším
projektom určite patrí výstavba a prevádzkovanie zberného dvora s rozpočtom 268-tisíc
eur. Dvesto tisíc eur sme získali z environmentálneho fondu, zvyšných 68-tisíc eur
je spoluúčasť obce. Grant sme získali pred
rokom, čoskoro by sme mali mať zberný dvor
dokončený. Táto akcia bude mať pre obec
viac priaznivých efektov. Najväčším prínosom projektu je získanie nového traktora s
veľkoobjemovou vlečkou.

Vážení spoluobčania,
na úvod nášho tradičného občasníka mi
dovoľte popriať Vám šťastné, veselé a
Bohom požehnané vianočné sviatky. Nenechajte si čímkoľvek kaziť radosť v tomto
najkrajšom čase v roku. Je to čas, ktorý
patrí rodine, priateľstvu, úsmevom a láske.
Blíži sa koniec roka a tu je opäť priestor na
informácie, čo sa nám podarilo, na čom pracujeme a čo máme v pláne v nasledujúcom
roku. Budem sa vám snažiť čo najreálnejšie
priblížiť našu obec, ako si na tom stojí. Lebo
naša obec sme my všetci spoluobčania.
Naďalej pokračuje v zmene administratívnych úkonov v súlade s právnymi predpismi
a zákonmi. Z finančného hľadiska je na tom
obec dobre, nakoľko sme v apríli vyrovnali
dlh a je na nule (mimo úveru). Začali sme
tvoriť rezervný fond, ktorý má k dnešnému
dňu hodnotu niečo cez 19-tisíc eur a na viac
projektov sme získali dotácie a granty. Spomeniem hlavne najväčšie investičné akcie,
ktoré máme momentálne rozbehnuté a na
ktoré sme súčasne získali aj peniaze mimo

Budeme sa tak môcť zbaviť starých áut, ktoré
sú už poriadne nákladné na údržbu. Urobili
sme tiež niečo aj s našim areálom drobných
prevádzok, kde vládol dosť veľký neporiadok.
Všetko sme vyriadili, teraz je to nádherný
areál s dostatočnými skladovými priestormi.
Keďže stále študujem spôsob nakladania s
odpadom vo vyspelých západoeurópskych
krajinách, ako je napr. Švajčiarsko, v možnosti oveľa vyššieho percenta vyseparovania
odpadu z tuhého komunálneho odpadu vidím
ďalší priaznivý dopad na život našich obyvateľov. Fungovanie zberného dvora chcem
nadstaviť tak, aby boli ľudia čo najmenej zaťažovaní poplatkami za TKO. Na zberný dvor
ho zvezieme, tam odpad ešte vyseparujeme.
Čím viac je vyseparovanej zložky, tým menší
bude poplatok za zber TKO. Keďže máme v
zbernom dvore zamestnancov, zber odpadu
by prebiehal celý rok (nábytok, elektrospotrebiče, bicykle a pod.). Počas celého roka
by sme tiež dali napríklad v sobotu možnosť
ľuďom si ešte z týchto komodít, ak budú
použiteľné, zadarmo vybrať. Cez zimu, aby
boli strážnici a zamestnanci využití, tak budú
zase všetko rozoberať a oddeľovať jednotlivé
zložky.
Spolupráca s Kúpeľmi Lúčky
Plány do budúcnosti. V spolupráci s Kúpeľmi Lúčky a ich novým riaditeľom Mgr.
Ing. Martinom Beňúchom, chceme vytvoriť
pešiu zónu, alebo pekný osvetlený chodník
medzi našim prírodným areálom Markuška

a areálom kúpeľov. Vytvorilo by to priestor
pre rôzne akcie typu zábav pod holým nebom.
Keď v kúpeľoch organizujú napríklad otvorenie letnej sezóny musia o desiatej skončiť
s hudobnou produkciou. Takto by sa ľudia
presunuli pekným osvetleným chodníkom
a mohli pokračovať v zabávaní sa v amfiteátri na Markuške. S kúpeľmi riešime aj prístupovú cestu pri novostavanom hoteli nad
kostolom. Mala by sa rozšíriť. Kúpele si dali
zhotoviť štúdiu na celý areál kúpeľov, na
jeho využitie. My sme zase zadali jednej architektonickej firme výhľadové využitie areálu Lúčanského vodopádu – schody, terasa,
prepojenie s kúpeľmi. Chceme sa niekde pri
fare stretnúť, myslím realizačne aj projekčne,
aby všetko tvorilo jeden celok. Je to vízia,
ktorá by sa mala naplniť v priebehu viacerých
rokov. Celkovo by odhadom vyšlo zainvestovať okolo 100-tisíc eur. Vidím v tom veľkú
prioritu, hlavne v rozvoji turizmu pre našu
obec. Areál vodopádu je naozaj ako stvorený na akcie typu vianočné trhy, folklórne
vystúpenia a iné kultúrne podujatia. Chceme
tu osadiť ozdobné mlynské koleso, ručne
zatvárateľnú hrádzu, v strede malé pódium.
Celkovo zvýšiť atraktivitu obce pre turistov,
venovať sa maličkostiam. Podávať ozdoby na
zábradlia, rozmiestniť veľa zelene a kvetov
po celej obci, aby turista mal dobrý pocit nielen pri vodopáde.
Lúčanské travertíny vyčistia horolezci
Z Mondi SCP sme získali dotáciu na ošetrenie
Lúčanských travertínov od náletových drevín
a buriny, vyčistenie travertínového brala. Necháme túto prácu vykonať horolezcom. Tiež
chceme urobiť zábradlie pri schodoch k travertínom. Sprístupníme a zatraktívnime tak
tento nevyužitý priestor. Lebo aké máme v
obci prírodné atrakcie? Predovšetkým Lúčanský vodopád a Lúčanské travertíny. Každý
ich hľadá a nemôže ich nájsť. Zo Spolku
pre obnovu dediny sme opäť získali peniaze
na lavičky a informačnú tabuľu. Nič betónové a pevne osadené, nechceme zasahovať
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Nový traktor s veľkoobjemnou vlečkou.

Nové zábradlie na hornom cintoríne.

Výstavba Informačného centra.
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do prírodnej scenérie, s výnimkou krásneho
dreveného zábradlia. Ľudia by si sem potom
mohli vyjsť, posedieť, prečítať informáciu,
vyfotografovať sa. Takisto tu treba venovať
dosť času rôznym vybavovačkám, keďže je
to chránené územie. Praktické práce chceme
vykonať niekedy na jar budúceho roka.
Urnová stena súčasťou oporného múra
Každý rok nás niečo postihne, čo má charakteristiku havarijného stavu. Tentokrát to
je prasknutie oporného múru na obecnom
cintoríne. Dostal sa do pohybu a hrozilo padnutie oplotenia. Začali sme na tom pracovať.
Zašalovali sme základy a do betónovali ho,
aby znovu získal stabilitu. Samozrejme sme
absolvovali množstvo vyjadrovačiek zo štátnych inštitúcií, bolo to trochu komplikované
tým, že sa ide o cintorín. Chcel som, aby sme
práce ukončili do sviatku Všetkých svätých,
ale legislatívne papierovanie nás nepustilo.
Dúfam, že oporný múr vydrží všetky tlaky,
lebo v múre máme naplánované vytvoriť kolumbárium – urnovú stenu. V skalách budú
ľudia umiestňovať do zabezpečených schránok urny s pozostatkami svojich zosnulých.
Schránky budú osádzané v budúcom roku
niekedy v marci. Treba objednať originál výrobky. Vznikne nám takto vyše 40 schránok,
kde môžu byť teoreticky uložené pozostatky
prakticky celej rodiny. Popod oporný múr
nám navyše vznikne ďalších štyridsať klasických hrobových miest.
Informačné centrum ako nová atrakcia
Ďalšiu dotáciu chceme využiť na skrášlenie
priestoru pred obecným úradom. V spojení s
Oblastnou organizáciou cestovnéhom ruchu
Liptov (OOCR) postavíme informačné centrum z tradičného materiálu, teda dreva. Sme
členmi OOCR, platíme tam finančné čiastky
ako členské a naopak od nej potom získavame
peniaze na investície vo väčšom objeme. Robíme teda na informačnom centre s oddychovou zónou. Za stavbou chceme vytvoriť
aj trhové miesto alebo spevnenú plochu, kde
by sa ešte mohli organizovať akcie pre ľudí.
Informačné centrum by tiež mohlo byť ukončené niekedy na jar roku 2018, no chatka už
stojí a na Vianoce s tým rátame ako s novou

Kované mreže na galérii.
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atrakciou, osvetlíme ho. Vnútorné vybavenie
sa vyrieši zase v ďalších mesiacoch.

maľby, čipkovanie, výšivky, hačkovanie, kožiarske výrobky...

Rekonštrukcia plynovodu
Rekonštrukcia plynovodu II. etapa je investičná akcia SPP, ako havarijný stav. Bol
nameraný vysoký únik plynu cez zastarané
potrubie. Ako práce pokračujú je poľutovaniahodné, nakoľko na poslednom kontrolnom
dni mi bolo oznámené, že sú v sklze cca. 3 až
4 týždne. Vraj kvôli počasiu. Odporučil som
realizátorovi prizvať ďalšiu firmu ako subdodávateľa. Tu vás chcem poprosiť o trpezlivosť
a zhovievavosť, nakoľko tu môžeme nedostatky urgovať, ale na ich odstránení sa musí
podieľať realizátor. A častokrát tu je zádrheľ.
Prešli sme si tým v minulom roku a máme
to tu i tento rok. Rekonštrukciu realizujú tri
firmy a každá tvrdí iné. To je naša legislatíva. Prísľuby musíme plniť len na nižších
miestach, oligarchov sa to netýka. Podarilo sa
nám presadiť zaasfaltovanie hlavnej cesty v
celej šírke nie ako bolo plánované, len v šírke
výrezu. Aspoň jedno kladné hodnotenie.

ICHR
Inštitúcia TANAP si na krajskom úrade životného prostredia v Žiline a MŽP vyžiadala
odklad na posúdenie ICHR Holica – pod Holicou jeden rok. Odôvodnila to tým, že potrebuje pozorovať život určitého druhu vtákov
v jeho prirodzenom prostredí počas celého
roka. Viac sa k tomu nevyjadrujem.

Dominičkov dom bude lúčanskou galériou
Ďalší grant sme získali Zo spolku pre obnovu
dediny. V minulom roku sme získali niečo za
titul Dedina ako klenotnica. Tento rok sme
sa znovu prihlásili o grant. Získali sme 4 800
EUR. Využijeme ich na zriadenie a zrekonštruovanie domu, v ktorom naša osobnosť
Dominik Ševc (Dominiček) šil kroje a tým
prispieval k udržiavaniu tradícií ohľadne folklóru. Bol zakladateľom prvého folklórneho
súboru Choč. Šesťdesiat rokov svojho života
spojil s kultúrou a životom Lúčok. Presný
názov projektu je Zachovanie dedičstva našich otcov. Vitrínové okenné mreže budú znázorňovať erb obce. Mreže na dverách zase
vykovaného pltníka, všetko umeleckým kováčom Rastislavom Haličkom. Celkovo by tu
mali dostať priestor na prezentáciu všetci naši
umelci a remeselníci, ktorí prejavia záujem.
Interiér domu by mala vypĺňať stará lúčanská
izba, ako kedysi vyzerala a taktiež výstava
výrobkov spomínaných lúčanských umelcov
a remeselníkov. Budeme ich tak prezentovať
pred verejnosťou, zatiaľ ich máme narátaných
asi jedenásť. Vyrábajú rôznorodé výrobky –

Problém so zarastajúcim tokom.

Veľký problém robia nestabilné brehy
Problémom našej obce je momentálne regulácia brehov potoka najmä na nižnom konci
obce. Ľudia odtiaľ nám už aj píšu sťažnosti,
na ktoré môžeme reagovať len listom, týmto
ich chcem povzbudiť nech v tejto iniciatíve
pokračujú a naďalej píšu na správcu toku i
na jeho nadriadenú inštitúciu, nakoľko obec
nemá oprávnenie ani možnosť investovať
financie do cudzieho majetku. Budem im v
tom nápomocný ako sa bude dať. I na moje
výzvy a žiadosti majiteľovi tokov v obci Povodiu horného Váhu bola zakaždým doručená
odpoveď - Správa povodia horného Váhu na
realizáciu stavebných úprav nemá peniaze ani
kapacity. Dúfam, že v blízkej budúcnosti sa
peniaze aj spôsob úpravy brehov v tejto časti
obce nájdu.
Máme rozpracovaných niekoľko ďalších
projektov, ale nebudem predbiehať. Dúfam,
že budeme úspešní ako v minulých rokoch.
V prvom rade nás čaká dokončenie rozbehnutých, spomínaných prác a to: dostavba
Informačného centra, ukončenie kolumbária
(oporný múr cintorín), Dominičkov dom,
dostavba zberného dvora. Nové práce napr.
začať s revitalizáciou vodopádu, pokračovať
v obnove areálu Markuška a iné. Chceme z
našej obce spraviť obec príťažlivú pre každého návštevníka. V turizme je značný kapitál, ktorý chceme získať i do našej pokladnice.
Branislav Hrbček, starosta obce
Foto (6): archív Obce Lúčky

Šmýkalka pri Informačnom centre.
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PETER VYSTRIEDAL PETRA

a rozbehnúť, lebo doteraz som takmer celý život prežil na Spiši a
začiatky na novom mieste sú asi všade ťažké.
Z Božej milosti sme v uplynulom roku vo farnosti prežívali tri jubilejné historické udalosti. Sté výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, 1700. výročie narodenia nášho diecézneho patróna sv. Martina
z Tours a 730. výročie založenia obce Lúčky. Pri všetkých výročiach
sme okrem iného mohli načerpať hlavne množstvo Božích milostí v
podobe odpustkov a požehnania, ktoré oceníme až za bránami večnosti. Veľmi ma teší, že som mohol byť súčasťou historicky prvej sv.
omše v Markuške a že sme spoločne s veľkou pietou odprevadili našu
„sv. Markušku“ – jubilejnú sochu Panny Márie Fatimskej, ktorá sa
stala súčasťou našej mariánskej úcty, do farského kostola v Lúčkach.

Milí farníci, drahí kúpeľní hostia a všetci ľudia dobrej vôle, keď som
4. júla 2017 vystriedal vášho bývalého dlhoročného pána farára Petra
Kvasňáka, tak ma pri rozhovore jedna osoba privítala asi takto: „Pán
farár Kornel Brtko tu pôsobil 30 rokov, pán farár Peter Kvasňák 15
rokov a Vy tu budete možno 7,5 roka“. V duchu som si vtedy pomyslel: „Dúfam, že to nebude proroctvo, lebo ďalšie sťahovanie s
pribúdaním rokov je vždy náročnejšie a náročnejšie.“ Ak by Pán Boh
dal, aby som tu bol do dôchodku (ak teda nejaký dovtedy bude), tak
by som tu pobudol asi tak dlho ako v bývalej farnosti čiže 13 rokov.
Nech sa ale vo všetkom plní Božia vôľa.
Mám za sebou prvé mesiace pastorácie vo farnosti Lúčky. Ďakujem
všetkým, ktorí ma na mojom novom pôsobisku prijali ako svojho farára a priateľa. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli rozhliadnuť sa

Ďakujem Bohu aj za všetky ostatné akcie a mnohé udalosti, ktoré sme
mohli spoločne v tak krátkom čase prežívať: odpusty, fatimské pobožnosti, svätohubertsku slávnosť, lampionový sprievod, púte, výlety
a mnohé ďalšie.
V októbri 59 kandidátov začalo prípravu na prijatie sviatosti birmovania a 12 deti prípravu na prijatie sviatosti Eucharistie. Všetkým prajem
vytrvalosť, aby ste úspešne zvládli svoju prípravu a v mesiacoch máj
– jún 2018 úspešne došli do cieľa prijatia nových sviatostí.
Všetkým vám, ktorí čítate tento občasník prajem radostné a požehnané Vianoce a na príhovor všetkých svätých v modlitbách vyprosujem hojné požehnanie do nastávajúceho kalendárneho roka 2018.
Peter Petrek, farár

FOLKLÓRNA SKUPINA LÚČAN V ROKU 2017
kosením a hrabaním pod Lúčanských vodopádom, či remeslami ukazujúcimi tradičné spracovanie ľanu a výrobu plátna. V sobotňajšom
programe sme sa prestavili v amfiteátri pre našich občanov, kúpeľných hostí a návštevníkov našej obce aj s pásmom pozostávajúcim z
moderných tancov. Október 2017 sme zahájili vystúpením v Múzeu
liptovskej dediny v Pribyline na podujatí Poďakovanie za dary zeme.
Keďže sa október nesie v znamení úcty k starším, prijali sme pozvanie od viacerých obcí, napríklad Lúčky, Bešeňová, Liptovská Teplá,
aby sme im spríjemnili tento deň a spoločne si zaspievali . Ku koncu
roka nás čakalo ešte pár vystúpení – Vianočné pásmo v Kúpeľnom
hoteli Choč či vystúpenie na Vianočnom jarmoku pod Lúčanských
vodopádom.

Naša dedinská folklórna skupina Lúčan v tomto kalendárnom roku
2017 aj naďalej pokračovala vo svojej aktívnej činnosti. Okrem pravidelných celovečerných vystúpení v Kúpeľnom hoteli Choč sme vystúpili s našim pásmom spevov a tancov pre kúpeľných hostí aj na
slovenských večeroch.
V januári 2017 sa členovia folklórnej skupiny Lúčan predstavili so
svojim programom v Novej synagóge v Žiline na benefičnom koncerte organizovanom nadáciou KIA MOTORS SLOVAKIA. Práve
KIA MOTORS SLOVAKIA nás pozvala aj júni do ich areálu a tak
sme mohli vystúpiť aj na ich Dni otvorených dverí. V júli 2017 sme
sa mohli predstaviť na 11. ročníku Obecných slávností pod Ostrým
vrchom v obci Dlhá nad Oravou. V dňoch od 21.- 23. 7. 2017 sme, tak
ako aj ostatní obyvatelia obce, prispeli našou troškou na 730. výročí
našej obce Lúčky – na jarmoku remesiel tradičným stavaním plte,

Aj v roku 2017 členovia folklórnej skupiny Lúčan zorganizovali Folklórny ples, na ktorý sa tešíme aj nasledujúci rok 2018.
Dovoľte mi, aby som využila túto možnosť a oslovila tým všetkých,
ktorí by mali záujem prísť medzi nás. Radi medzi nami privítame
študentov či žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy, pracujúcich či
dôchodcov, proste všetkých, ktorí by chceli svojím spevom, tancom,
či hraním na nejakom ľudovom hudobnom nástroji prispieť do našej
folklórnej skupiny. Ste srdečne vítaní!
V mene mojom by som sa chcela všetkým členom Folklórnej skupiny Lúčan úprimne poďakovať za ich tohtoročnú prácu, ktorou
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 aj naďalej dokázali šíriť
vzácne hodnoty nášho ľudového umenia.
Mgr. Pechová Lucia

december 2017
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BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA OSOH

CHLAPCI!“ Prajeme vám ešte veľa podobných úspechov. Nesmierne
si vážim váš prínos pre obec!
Byť členom, hasičom, nie je len o zábave, súťažení, ale hlavným cieľom je ochrana občanov ich majetku a v neposlednom rade vedieť
v každej situácii podať pomocnú ruku, o čom ma presviedčate pri
každej príležitosti, keď vás potrebujem pri rôznych aktivitách v obci,
ale i mimo nej. Verím, že srdce, ktoré vo vás bije i pre tento spôsob
aktivity, akou je členstvo v DHZ-Lúčky vo Vás vydrží čo najdlhšie. S
heslom DPO „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc„ vám vyslovujem
ešte jedno ĎAKUJEME, že ste s nami v našej obci a VIEM, že sa
mám na koho obrátiť s prosbou o pomoc.

Naša DHZ-ka tento rok tradične zahájila výročnou členskou schôdzou,
kde sa preberali základné úlohy a priority hasičstva. Na tomto zasadnutí je každoročne prítomný zástupca DPO, ktorý nás informuje o celoplošných aktivitách DPO a zmenách v legislatíve pre fungovanie
DHZ.

Tento rok sa nám konečne podarilo preškoliť 14 členov na Základnú
prípravu DHZ. Do budúcna to bude podmienka na pridelenie dotácií,
a túto tým pádom máme splnenú. Pálenie Jánskej vatry už patrí medzi
klasické akcie, na ktorých sa obyvatelia zúčastňujú z roka na rok vo
väčšom počte. Do konca roku bola pripravená ešte posledná predadventná akcia, a to Katarínska zábava. Toto je tiež tradičné podujatie
organizované hasičmi. Tento ročník sa nesie v znamení čísla osem.

V tomto roku sa zvýšil príspevok na vybavenie zbrojníc. Toto je pre
DHZ-ky veľkým prínosom, no má to jeden háčik, a to že sa nezmenili
tabuľky s možným výberom zariadenia. Toto pripomienkoval starosta
na okresnom úrade na sedení s tajomníčkou ministerstva vnútra a následne nám bola prisľúbená náprava.
Chlapci, členovia našej DHZ sa zúčastnili na niekoľkých súťažiach,
previerkach a akciách. No tu vyzdvihnem len jednu súťaž, kde prínos
z kúpy novej mašiny sa osvedčila ako dobrá investícia. DHZ Lúčky sa dňa 16. septembra 2017 zúčastnila súťaže požiarnych družstiev
v Liptovskom Michale. Na tom by nebolo nič neobvyklé, keďže na
tejto súťaži sa naše družstvá zúčastňujú každoročne od jej vzniku,
no tento rok bol pre chlapcov výnimočný. Naša omladina v zložení:
Pavol Pavelka, Patrik Závadský, Adam Fiačan, Filip Pecho, Martin
Zachar, Andrej Nika, Peter Zachar, Dávid Zachar, Matej Kútnik, seniori ako dozor Rastislav Druska, Peter Gaško a dámska podpora Nikolka Vrzgulová získali na spomínanej súťaži prvé miesto, za čo im v
mojom mene i v mene celej obce chcem vysloviť „GRATULUJEME

Prajeme vám krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a
rodiny. Všetko dobré do nového roku, hlavne zdravie, to je to najdôležitejšie v živote. Pamätajte, sme vám vždy k pomoci s našim heslom:
„Bohu na slávu, blížnemu na osoh“.
vaši hasiči

DO NOVÉHO ROČNÍKA SO SMELÝMI AMBÍCIAMI
Ako nováčik sme to v ôsmej Stolnotenisovej lige v okrese Ružomberok v súťažnom ročníku 2016-2017 nemali so súpermi ľahké. Nikdy
sme neodovzdali body ľahko, v stolnom tenise nezáleží na veku ale
hlavne na skúsenostiach a tie my len zbierame. Ročník sme ukončili
na nelichotivom poslednom mieste s dvom vyhratými zápasmi. Zaplatili sme nováčikovskú daň, a to do poslednej kvapky. Veríme, že
tento ročník bude vydarenejší.
Naše rady sa v novom ročníku 2017-2018 rozšírili o dvoch nových
hráčov Františka Žáka a víťaza 2. ročníka Benčák-Gejza Cup kategórii
neregistrovaní Pavla Pavelku. Sme veľmi radi, že účel turnaja na získanie nových hráčov do tímu má prvé zaregistrované osoby. Momentálne mužstvo Lúčok tvoria títo hráči: Vojtech Baďo, Marko Pecho,
Michael Pokorný, Dalibor Závacký, Peter Buzák, Jozef Horvath,
Pavel Pavelka, František Žák. Týmto by som sa im chcel všetkým
poďakovať za reprezentáciu našej obce.
Tréningy a súťažné zápasy hrávame v telocvični pri Základnej škole
v Lúčkach. Taktiež by som sa chcel poďakovať základnej škole za

poskytnutie priestorov. Podmienky máme jedny z najlepších v celej
súťaži, ešte k tomu pridať aj výsledky a budeme spokojní. V minulom
roku nám veľmi pomohla Petra Mihokova a to získaním grantu vo
výške 900 eur od SPP, za ktoré sme mohli zakúpiť dva nové špičkové
stoly. Týmto by som sa jej v mene nášho klubu veľmi pekne poďakoval.
A čo ma ešte veľmi potešilo? Druhý ročník Benčák-Gejza Cup-u, ktorého sa zúčastnilo vyše 50 jednotlivcov v kategóriách: registrovaní
– víťaz PETER PECHO (syn Gejza Pechu), neregistrovaní – víťaz
PAVEL PAVELKA, za ženy víťazka Simona Milanová (vnučka Jána
Kosturíka-Benčáka), mládež – víťaz Juraj Horváth. Verím, že turnaj
bude súčasťou dedinských akcií aj naďalej. Poďakovanie tiež patrí
všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o organizáciu turnaja. Teraz mi
už ostáva len popriať vám všetkým požehnané sviatky, a nech sa nám
všetkým darí nielen v športe, ale aj v osobných životoch.
Marko Pecho, predseda
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SPRÁVA O ČINNOSTI ŠK LÚČKY
Futbal či už vo svete, ale aj po
mestách a obciach, je fenoménom, športom číslo jedna.
V mnohých obciach dokonca
jediným kultúrno-spoločenským vyžitím takmer po celý
rok. Obce vynakladajú nemalé
finančné prostriedky, aby bol
zabezpečené chody klubov, no
v mnohých prípadoch ani tieto
nestačia na činnosť. Pomocnú
ruku podávajú svojou prácou
dobrovoľní funkcionári, ktorých
práca nie je vždy spoločensky
ohodnotená. Taktiež nesmieme
zabudnúť na sponzorov klubu,
ktorí či už materiálnou pomocou
alebo finančnými prostriedkami
pomáhajú pri činnosti. Takto je
to aj v našom klube. V prvom
rade vďaka patrí najmä obecnému úradu, miestnemu urbariátu, ďalej je treba spomenúť
p. Ing. Dušana Tittela, ktorý
prispel materiálnou pomocou,
p. Vladimíra Graňáka, p. Roba
Baďu, p. Jána Maranku a mnohých ďalších najmä členov výboru ŠK, ktorí takmer denne žijú
športom. Medzi nich patrí najmä
p. Miroslav Hrbček, Miroslav
Mrva a Miroslav Zachar a mnohí
ďalší. Nemožno nespomenúť
trénerov jednotlivých mužstiev
a ich vedúcich, ako aj lekárov,
v našom prípade zdravoťákov
a ostatných ľudí ako aj usporiadateľskú službu, ktorí sa všetci
akoukoľvek mierou podieľajú na
hladkom priebehu jednotlivých
športových akcií klubu.
Vieme dobre, že zapojiť mládež
do športových aktivít je ťažké.
Najmä dnes, keď sú v móde počítače a počítačové hry. Tu v
klube sa nám to darí. V poslednej
dobe sme prilákali viacero detí,

a to najmä do prípravky. Cieľom
klubu je výchova mladých ľudí
pre pohyb, pretože sa držíme
hesla: „v zdravom tele, zdravý
duch“. V našom klube dobré
meno robia športovci – odchovanci, ktorí hája farby najmä v
Ružomberku, či už ide o Bobčekovcov alebo Fulovcov.

dých futbalistov adeptov do
družstva dospelých, čo je hlavný
cieľ v klube. Družstvo dospelých po nešťastnom vypadnutí z
II. triedy bolo prebudované, a to
najmä z hľadiska perspektívy pre
ďalšie obdobie. Do mužstva boli
prizvaní mladí hráči, predovšetkým z dorastu ŠK Lúčky.

náročné udržiavať ho.

Žiacke družstvo skončilo v minulom súťažnom ročníku na 1.
mieste, keď sa starší stali majstrami okresu, čím urobili dobré
meno a reklamu ŠK Lúčky.
Teraz v súťaži pokračujú v dobrých výkonoch, hoci viacerí z
hľadiska veku alebo výkonu boli
preradení do družstva dorastu.

Hlavným cieľom mužstva je hrať
dobrý futbal, na ktorý sa miestny
divák rád pozerie a postúpiť do
vyššej súťaže. Pre tento cieľ sa
robí v klube všetko a doteraz sa
aj hráči mužstva snažia robiť to,
čo je v ich silách a vzorne reprezentovať klub, Obec Lúčky, ako
aj celú túto dolinu.

Nakoniec možno povedať, že
všetkým nám ide o to, aby sa
nám nasledujúce generácie mohli
poďakovať za dobre odvedenú a
poctivú prácu, aby prostriedky,
ktoré sú potrebné pre túto činnosť boli racionálne využité a
nie zneužité.

Dorastenecké družstvo či už vo
vlaňajšom súťažnom ročníku,
ako aj teraz po rozpačitých začiatkoch, sa skonsolidovalo a
všetci veríme, že budú mladí
chlapci podávať dobré výkony
a udržia súťaž, v ktorej momentálne hrajú, teda 1. triedu, aj v nasledujúcom súťažnom ročníku.
Nám však ide najmä o to, aby
vychovali tréneri z týchto mla-

Materiálne vybavenie klubu je
na vysokej úrovni, čo nám aj
renomovanejšie kluby závidia.
Priestory šatní, spoločenská
miestnosť boli poupravované.
Prostredie okolo ihriska ako aj
samotné ihrisko klubu je udržiavané, hracia plocha je v dobrom
stave. Hoci na počet tréningov,
ako aj samotných futbalových
stretnutí na tejto ploche je dosť

Tréningové pomôcky a náčinie je vďaka tunajšej ZŠ využívané, najmä v prechodnom
a prípravnom období. Taktiež
sú využívané aj šatne ZŠ, preto
patrí veľká vďaka aj vedeniu ZŠ
Lúčky.

Cieľom je tiež to, aby sa sponzori klubu neobrátili k nám
chrbtom, ale aby sme prilákali
ďalších. Stále je čo zlepšovať.
Treba opraviť hraciu plochu,
uskutočniť výmenu bránok, výmenu striedačiek, urobiť úpravu
okolia areálu, atď... Všetci veríme, že sa nám to spoločnými
silami podarí, aby sme sa tu cítili
dobre a spokojne.
Ján Plávka, predseda FO

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO V OBCI LÚČKY
V obci Lúčky patrí naše družstvo s názvom Lúčky, družstvo
k organizáciám, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou
činnosťou. Od roku 2005,
kedy vzniklo, mu každoročne
pribúdajú noví členovia, ktorí prenajímajú pôdu, za ktorú
platí družstvo svojim členom
nájomné.

Počet členov družstva je aktuálne 166 a každoročne narastá.
Prenajatá pôda je vo výmere
119 ha. Predsedom družstva je
Mgr. Daniel Ševc, podpredsedom Viliam Horvát a členovia
predstavenstva Viliam Baďo,
Július Česák a Brigita Ferletjaková. V Kontrolnej komisii pracuje ako predseda Ignác Mesiar

a členovia Oľga Kováčiková a
Peter Zachar. Predstavenstvo sa
stretáva na zasadaniach podľa
potreby. Rieši úlohy vyplývajúce z činnosti a dodržiava zásady
Stanov družstva.
Najvyšších orgánom je členská
schôdza, ktorá sa zvoláva jedenkrát do roka po uzávierke

predchádzajúceho roka. Pre
členov družstva je určená kancelária, ktorá sa nachádza v
budove Urbariátu PS, otvorená
je vo štvrtky od 15.00 do 17.00
hodiny. Družstvo spolupracuje
s Urbariátom PS Lúčky a s Poľovníckou spoločnosťou Lúčky.
(red.)
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DFS LÚČANČEK V ROKU 2017
Naše korene siahajú do roku 1957, čiže ak
počítam správne, tak tohto roku, keď naša
obec, ukrytá v lesoch pod Chočom, oslávila
730. výročie jej vzniku, Lúčanček pomyselne oslávil 60-te okrúhle narodeniny. Hoci
by niekto povedal, že je to dôchodkový vek,
my sa tešíme čipernosti a hravosti. Poslaním
pôvodného súboru i jeho pokračovateľov
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 tomto školskom roku do našich radov pribudli opäť noví členovia, čo nás samozrejme
veľmi teší, vždy radi privítame nadšencov.
Len pre zaujímavosť, náš kolektív sa skladá
z 38 detí. Nie len detí z Lúčok, ale aj z Kalamien, od škôlkarov až po druhý stupeň základnej školy. Niektoré naše najstaršie členky,
ktoré u nás začínali ako predškoláčky, sú dnes
veľké slečny, ktoré pomáhajú naším najmenším zvládnuť začiatky a stmeľujú kolektív.
A hoci sme každý iný, mladší či starší, sme
jedna skupina. Neodmysliteľnou súčasťou sú
aj naši rodičia. Podporujú nás na skúškach
alebo vystúpeniach. Veľká vďaka! Za spoluprácu vďačíme aj lúčanskej primáške Majke
Hankovej, ktorá nám pomáha s hudobným
doprovodom.
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 napr. valaský, dievčenský, vareškový. Táto čarovná
truhlička sa rozrastá o ďalšie nápady, kedy sa
snažíme naučiť niečo nové alebo zo staršieho
oprášiť prach a oživiť kus minulosti.
Prezentujeme sa na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom, na
podujatiach obce ako Deň matiek, Deň úcty

k starším, ako aj na Vianočnom jarmoku či
Jasličkovej pobožnosti v spolupráci s farnosťou Lúčky alebo iných podujatia, tento rok
aj na oslavách vzniku našej rodnej dedinky.
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. 			
(dfsl)

ÚSPEŠNÝ TURNAJ BENČÁK - GEJZA
novovzniknutého OZ. Veľmi ma potešila ústretovosť pri oslovení a
podporení vzniku tohto úžasného klubu. A turnaj je len pokračovanie
úspešnej spolupráce a ochoty odovzdať sa kolektívu! Výsledky nie sú
dôležité, všetci zúčastnení sú ocenení. Ocenenie v podobe stretnutia,
posedenia či športových zážitkov je na nezaplatenie. Držíme palce
a naša pomoc je vždy po ruke, najmä v dobe, keď si treba každú
nezištnú dobročinnosť vážiť.
Hra prebiehala v telocvični, vo veľkej hale, na piatich hracích stoloch.
Z toho dva STK Lúčky dokázali získať z grantov len v priebehu jednoročného fungovania OZ. Turnaj trval celých 10 hodín, predsalen
spomeniem aspoň víťazov:
Prinavrátením stolného tenisu späť do Lúčok sa veľmi potešili všetky
vekové skupiny občanov. Druhý ročník turnaja Benčák – Gejza bol
ďalšou výbornou športovou akciou v obci. Zúčastnilo sa na nej okolo
tridsať súťažiacich v piatich kategóriách, a to ženy, muži, mládež –
deti, registrovaní, neregistrovaní. Uskutočnenie turnaja sa usporiadatelia rozhodli naplánovať v čase po fašiangoch a pred zemiakovou
sezónou. Bola to akcia s nádherným úmyslom pripomenúť si dvoch
výborných lúčanských preborníkov v tomto športe. Jána Kosturíka
známeho pod prezývkou BENČÁK a GEJZU Pecha.
Prvý menovaný pri hre v ping-pongu priamo za stolom odovzdal svoju
dušu. A druhého menovaného syn Marko Pecho je prvým predsedom

Ženy – Simona Milanová (vnučka Jána Kosturíka)
Mládež – Juraj Horvát
Neregistrovaný hráč – Pavol Pavelka
Registrovaný hráč – Peter Pecho (syn Gejzu Pecha)
Po turnaji nasledovalo krátke oslavné posedenie pri chutnom guláši
od p. Miloslava Murína (klubový kuchár) ☺. Na záver patrí všetkým
poďakovanie a zároveň sa tešíme na tretí ročník turnaja Benčák –
Gejza pohár. Turnaj pre rodákov zabezpečí, že putovná trofej zostáva
v Obci Lúčky.
Branislav Hrbček, starosta obce
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ŠACH V LÚČKACH V ROKU 2017
Zo života šachového klubu TJ Lúčky v 2017: túto sezónu už hráme
v novej hracej miestnosti, a to v miestnej knižnici v MŠ. Týmto by
sme sa chceli poďakovať starostovi obce, že našiel riešenie. Predsa
len je dobré, keď už nie je potrebné prenášať šachové súpravy na naše
zápasy. Minulú sezónu, tak ak aj túto, hrá aj naše „B“ družstvo. Ako
sme skončili si môžete pozrieť v pripojených tabuľkách.
Žiaľ, v novom ročníku sme nezískali žiadne posily, v mužstve naďalej vypomáha p. JUDr Mikuláš Dušan, ktorý na začiatku súťaže už
pomohol k víťazstvo s Liptovským Hrádkom. Zatiaľ máme na konte
dve výhry, dve prehry a jednu remízu. S „B“ družstvom je to podobné
Jedna výhra, jedna prehra a jedna remíza.
Som rád, že sa už chytajú šance študenti Lukas Milan, Patrik Závacký
a Samuel Mišík. Hrajú pravidelne za obe družstvá. Dobre v „B“ družstve začal aj Martin Moravčík. Vyhral už dve partie a je prínosom.
Patrik Závacký, Samuel Mišík a Dominik Ťapko postúpili tento rok
do krajského kola majstrovstiev Slovenska žiakov a študentov v Zákamennom. Toto môžeme určite považovať sa úspech.

V seriáli Talent v Liptovskom Mikuláši hrajú Šimon Milin a Oliver
Bučo, pridal sa aj žiak 4. ročníka Alexander Horvát a v novom roku
sa k nemu určite pridajú jeho spolužiaci Michal Vrzgula a Adam
Holička.
Tých turnajov tento rok nebolo veľa. Ing. Medot Močára si zahral
tradične seniorský turnaj na Morave, Lukas Milan a Patrik si zahrali
jeden s turnajov v Ružomberku. Tu hral aj Ján Dorník, šlo o ME postihnutých, ktorý usporiadal Ružomberský šachový oddiel. V závere
roku pripravujeme Lúčanský prebor. Všetci dúfame, že sa to podarí
odohrať, lebo nemáme s tým dobré skúsenosti, hlavne v posledných
rokoch. Predtým sme pravidelne hrávali tzv. vianočný turnaj. V posledných troch rokoch sa nám ale nepodaril uskutočniť z viacerých
príčin. Za šachový oddiel v Novom roku prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Peter Tvrdoň
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VITAJTE MEDZI NAMI!

V tomto roku sme v našej obci oživili tradíciu
uvítanie detí do života. Bolo pozvaných 12
párov, ktorých v minulom roku 2016 postretla
milá udalosť, a to narodenie dieťatka. Po krátkom uvítaní nasledovala báseň s kultúrnym
programom od našich žiačikov. Pokračovalo
predstavenie detí starostovi, gratulácia, mamičke kvietok a malý darček so zápisom do
pamätnej knihy. Krátke posedenie spojené s
pohostením prinieslo veľmi peknú atmosféru
a možnosť mladých rodín podeliť sa o svoje
skúsenosti a možno i poradiť si navzájom
v tejto krásnej no náročnej zodpovednosti práci rodiča.
Milý ...
Vítam ťa podľa starého zvyku.
Vyrastaj do krásy, vyrastaj do sily, vyrastaj pre blaho našej vlasti.
Prajem ti, aby si prežil jar, leto, jeseň a
zimu svojho života šťastne a spokojne,

•

Kristínu Juríkovú, nar. 28. apríla 2016,
dieťa rodičov Pavla a Michaely Juríkových,

•

Juraja Debnárika, nar. 24. júna 2016,
dieťa rodičov Juraja a Martiny Debnárikových,

•

Hanu Arbetovú , nar. 1. marca 2016,
dieťa rodičov Jána Arbeta a Denisy Arbetových,

Eliáša Pechu, nar. 1. júla 2016, dieťa rodičov Maroša a Lucie Pechových,

•

Martina Lupču, nar. 16. marca 2016,
dieťa rodičov Martina a Bohumily Lupčových,

Patríciu Maretákovú, nar. 6. júla 2016,
dieťa rodičov Mariána a Anny Maretákových,

•

Ivana Moravčíka, nar. 25. apríla 2016,
dieťa rodičov Ivana a Petry Moravčíkových,

Zaru Bielenú a Zoju Bielenú, obidve nar.
22. augusta 2016, dieťa rodičov Mateja a
Petry Bielených,

•

Mareka Hlbočana, nar. 9. novembra
2016, dieťa rodičov Mareka a Jany Hlbočanových,

•

Oliver Kosturík, nar. 3. decembra 2016,
dieťa rodičov Juraja a Michaely Kosturíkovej.

Aby si vyrástol pre radosť svojich rodičov.
V roku 2016 sa naša obec rozrástla o týchto
občanov:
•

•

•

•

Petra Balleka, nar. 14. januára 2016,
dieťa rodičov Petra a Lucie Ballekových,

Hovorí sa, že každý človek prichádza na svet
dobrý. Ak je to skutočne pravda, potom už iba
od vás, rodičov, bude závisieť, či tieto milé
deti, tieto nerozvité kvety, ktoré sa ešte nemali možnosť polepšiť, ani pohoršiť, ostanú
po celý svoj život také príťažlivé a krásne,
ako nám pripadajú dnes. Srdečne Vám blahoželáme v mene Obce Lúčky a prajeme vám,
aby sa vám podarilo vychovať takých ľudí,
ktorí budú vašou ozdobou a budú pokračovateľmi vášho života.
Branislav Hrbček,
starosta obce
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AKO SME OSLÁVILI 730. VÝROČIE VZNIKU OBCE?

V roku 2017 patrili dni od 21. do 23. júla
2017 v našej obci oslavám 730. výročia od
prvej písomnej zmienky s názvom Lúčanské
letné hry. Medzi rokmi 1287 až po súčasnosť
sa obec rozvíjala a prešla týmto časovým
úsekom rôznymi druhmi pracovných, kultúrnych udalostí. Naše trojdnie sme sa snažili
priblížiť domácim, návštevníkom i cezpoľným históriou a postupne sme prešli k súčasnosti. Koncepcia rozvrhu piatok, sobota
, nedeľa od ranného zrodu a rozvoja obce.
V Kocúrkove bolo veselo, nám tiež
Obnovené ochotnícke divadlo sa v piatok 21.
júla 2017 predviedlo veselohrou V Kocúrkove veselo - Anička sa žení a Janík vydáva
v réžii p. Miroslava Ševca. Po výbornom
predvedení našich hercov Lúčanov, nás pobavili Lúčanskí hudci, kde mohol človek
pookriať v moderných ľudových pesničkách
textár p. Ľudovít Senko (Lúčan), hudba p.
Vladimír Struhár. Po rozchode do príbytkov
zostala vo mne milá spomienka na divadlo,
že tradíciu našich rodičov, prarodičov dokážeme obnoviť a v neposlednom rade, že
Lúčky budú mať vlastnú ľudovú muziku,
keď za niekoľko rokov bude nejaký zanietený človek zbierať piesne na niektorých
bude poznámka: Toto sú ľudové piesne,
ktoré vznikli na Lúčkach a spievali si ich
ľudia v 21. storočí.
Stavali sme plť, tancovali a spievali
V sobotu 22. júla 2017 ráno začali prípravy
na dopoludňajší program. Bol sústredený v
centre obce i v areáli vodopádu. Lúčky známe
pltníctvom si tieto dávne časy pripomenuli
stavaním plte pod vodopádom a následným

pásmom lúčanského folklóru s názvom
Pltnica bolo spustenie plte na vodu. Dvaja
členovia predviedli, ako s tento slovenský
koráb riadi a kormidluje. Popri stavaní, nám
ženičky predviedli ako sa na lúkach hrabalo,
spievalo. Kosec ukázal kutie kosy a kosenie.
Už tradične pri mostíkoch bola prezentácia
tradičného spracovania ľanu až po tkanie
súkna. Vo veľmi krásnej atmosfére toto predviedli členovia folklórnej skupiny LÚČAN.
Členovia Jednoty klubu dôchodcov počas celého dopoludnia častovali návštevníkov tradičnými lúčanskými pokrmami, ktoré sami
pripravili i na mieste vyvárali. V bočných
uličkách sa udomácnilo množstvo stánkov
na zakúpenie, drobností, ktorá potešili srdce.
Krátka obedná prestávka a cesta do areálu
Markuška. Zahájenie, príhovor starostu obce,
privítanie hosťa – podpredsedu VÚC p. Branislava Tregera, ktorý po príhovore odovzdal
obci certifikát - Litteras memoriáles pri príležitosti osláv 730 rokov. Program sa niesol
v znamení prezentácii lúčanských UMELCOV. A to, že prívlastok umelci si zaslúžia,
nás presvedčili svojimi výkonmi. Detičky
zo škôlky, deti zo školy, Lúčanček, hudobné
kvarteto, spevy a tanečné čísla, kankán,
strigônsky tanec, moderná folklórna mlaď i
skôr narodených. No proste nádhera!
Pred príchodom BIG NAMES nám čas vyplnila hudobná zložka duo Pálenica. Ďakujem
za pieseň Vajcovka. BIG NAMES – úžasné
vystúpenie skupiny, ktorá precestovala
množstvo krajín. Tu bola určitým spôsobom
prezentácia rodáka, ako ho nazvali, riaditeľa
p. Róberta Tišťana, nakoľko sa významným

spôsobom angažuje v choreografii tohto zoskupenia. Veľmi milým prekvapením bola
lúčanská pieseň v ich prevedení. Bol to
úžasný zážitok!
Záverečným hosťom sobotňajšieho večera
pred večerným predstavením ďalších lúčanských umelcov zo skupiny ORION bola
kapela ARZÉN. Terchovská rocková kapela
s ľudovými piesňami rozprúdila krv v tele.
Deň končil, no vtedy sa to začalo – ORION.
Tu bol priestor na stretnutie, posedenie, rozhovory, hodnotenie a hlavne na zábavu, tanec
do skorých ranných hodín. Takto má vyzerať
ľudová veselica s vynikajúcou hudbou.
Kto nevládal, tomu pomohli záchranári
Nedeľa 23. júla 2017. Ráno poriadiť areál
Markuška na prípravu sv. omše. Stretnutie pred obecným úradom a presun do areálu. Pestrofarebnosť sprievodu zabezpečili
v „uniformách“ poľovníci, folklór, hasiči a
obyvatelia Lúčok. Svätá omša bol veľkolepý
duchovný zážitok i vďaka nášmu novému duchovnému otcovi p. Petrovi Petrekovi, ktorý
pre našu farnosť zakúpil sochu Fatimskej sv.
Panny Márie (sv. Markušky), nakoľko i jej
zjavenia slávia krásne okrúhliny - 100 rokov.
Bolo to i poďakovanie za počasie, ktoré bolo
dopriate pre našu obec na tieto tri dni. Po
skončení bohoslužby sme sochu v sprievode
preniesli do kostola.
Obedňajšia prestávka a presun do areálu
Šiare. Tento deň sme nazvali „voľno aktivity“. Bol tu priestor pre všetky vekové kategórie. O deťúrence sa starala Jednota klubu
dôchodcov. Pripravila im bohatý program s

december 2017
množstvom súťaží, kde ich za predvedený
výkon čakala sladká odmena. Na naše veľké
prekvapenie sme mohli na vlastné oči vidieť,
že Lúčky by sa nestratili ani v ženskom futbale. Zápasom a svojím predvedením hry
skúsených hráčok. Derby Lúčaniek - vydaté
proti slobodným - vyčarilo úsmev na každej
tvári. Bola to veľmi dobre pripravená šou s
množstvom humorných situácií. Zápas sa
skončil nerozhodne 4:4. Aj na tomto zápase
sme sa presvedčili, aký dôležitý je v zápase
záchranný tím. Každý ich zásah privádzal na
tváre slzy od smiechu. Po krátkom, intenzív-
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nom pokropení ihriska zavlažovaním z neba,
odohrali zápas muži A-čko vs. Pozbieranci.
Tento sa rovnako skončil remízou 4:4. O víťazovi rozhodol jedenástkový rozstrel, kde
zvíťazilo mužstvo Á-čka. Deti mali možnosť
povoziť sa na autíčkach a štvorkolkách po
pripravených dráhach v okolí ihriska. V predvečer sme dojedli guláš, dopili pivko a rozišli
sme sa do domovov.

kde si väčšina našla to svoje. Tu patrí priestor
na veľké poďakovanie každému jednému,
zamestnancom obce, zamestnancom DP, organizáciám, sponzorom, účinkujúcim a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil
o hladký priebeh našich osláv. Kritikom oďakujeme za pripomienky, aby sme podobné
akcie každým rokom mohli zdokonaľovať.
Konštruktívna kritika je super.

Mám pocit, že sme svojou prácou a prípravou týchto akcií dôstojne oslávili našu obec
a pre občanov pripravili množstvo podujatí,

Braňo Hrbček

FOTOGALÉRIA Z OSLÁV
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SPOMÍNALI SME NA PROF. TADEUSZA ZASĘPU
ský vzťah. Obyvatelia Lúčok spomínajú na
nezameniteľnú múdrosť a človečenstvo prof.
Zasępu, na jeho rady, povzbudenia pri neformálnych rozhovoroch či na originálne kázne
v kostole. Práve pre to, aké miesto mala naša
obec v jeho srdci, sme potešení a poctení, že
patrí k našim čestným občanom.
„Pána rektora sme navštevovali s kamerou či
s diktafónom prakticky počas celého jeho pôsobenia v Ružomberku, ale boli sme s ním aj
v časoch choroby, keď bol v tichu a ústraní.
Vtedy sme ešte netušili, že si už zbierame materiál na náš nový film. Až po jeho smrti som
zistil, že mám nespočetné jedinečné zábery.
Preto by bolo hanbou, keby sme tento film
nespravili my. Kto iní, ak nie práve jeho študenti a žurnalisti,“ hovorí autor námetu Jakub
Krška.
Krátko po oficiálnej premiére filmu Pán rektor v Ružomberku, zavítali jeho tvorcovia
dňa 18. novembra 2017 aj do našej obce, aby
aj nám predstavili zaujímavý dokumentárny
film o čestnom občanovi našej obce, bývalom rektorovi Katolíckej univerzity, kňazovi,
prof. Tadeuszovi Zasępovi.
Na slávnostnú premiéru do Lúčok prišlo
množstvo hostí. Nechýbal starosta obce Branislav Hrbček, bývalý lúčanský farár vdp.
Peter Kvasňák, jeho nástupca vdp. Peter
Petrek, riaditeľ Kúpeľov Lúčky Ing. Mgr.
Martin Beňuch, honorárny konzul Poľskej
republiky na Slovensku Ing. Tadeusz Frackowiak a mnohí ďalší.
Takmer 60-minútový dokument zachytáva
Tadeusza Zasępu nielen v rektorskom úrade

Katolíckej univerzity v Ružomberku či pri
výstavbe univerzitnej knižnice, ale aj po
jeho rezignácii v máji 2014. Vo filme vystupuje niekoľko spolupracovníkov profesora
Zasępu, ako napríklad univerzitný profesor
Peter Olekšák, bývalý hovorca Vladimír
Buzna, bývalá vnútorná kontrolórka Marta
Bočeková, jezuita František Kovaľ či žurnalistka Terézia Rončáková.
Zvláštne miesto má vo filme aj bývalý lúčanský farár vdp. Peter Kvasňák, s ktorým
prof. Zasępa trávil veľa času. Prakticky
od nástupu do rektorského úradu, od roku
2008 pravidelne navštevoval obec Lúčky a
miestne kúpele, kde oddychoval či zotavoval
sa po chorobách. Práve v Lúčkach sa prvýkrát
stretol aj s miestnym farárom Petrom Kvasňákom, s ktorým si vytvorili otcovsko-synov-

Realizácia novej dokumentárnej snímky sa
tak začala už koncom roka 2016 krátko po
smrti profesora Tadeusza Zasępu. „Pán rektor
bol pre mňa človek, ktorý doslova žil vierou a
láskou. Vedel, že sa často môže aj mýliť, ale
v danom momente vždy chcel konať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Bola
to silná osobnosť a som vďačný, že mi bolo
dopriate o ňom natočiť film,“ myslí si režisér
Matúš Demko.
Film Pán rektor je dielom autorskej trojice
Matúš Demko, Jakub Krška a Ján Zborovjan. Viac informácii o filme a možnosť si ho
zakúpiť je na internetovej stránke: www.panrektor.sk
(red.)
Vysokoškolský profesor, katolícky kňaz a publicista Dr. h. c., prof. Tadeusz Zasępa, PhD. sa
narodil 23. apríla 1946 v Radziechowiciach v
Poľskej republike. Pôsobil ako rímskokatolícky kňaz v mnohých farnostiach, neskôr pracoval na jeho domovskej lublinskej Katolíckej
univerzite, kde sa stal docentom i profesorom.
Oblasťou jeho vedeckého záujmu bola teória
masmediálnej komunikácie, teória a dejiny
žurnalistiky a súčasné formy odovzdávania viery, v ktorých publikoval desiatky monografií,
vedeckých štúdií a prác. V Poľsku založil Katolícke Rádio Lublin, lublinskú edíciu týždenníka Nedeľa a vysokú školu Lubelsku Szkołu
Biznesu – Szkołu Wyższu. Od roku 1998 začal
pracovať aj na Trnavskej univerzite v Trnave, v
spojení s Katolíckou univerzitou v Ružomberku bol prakticky od jej založenia v roku 2000,
pôsobil tu ako garant štúdia žurnalistiky. Od
roku 2008 do roku 2014 bol jej rektorom. Život
a dielo prof. Zasępu mnohokrát oenili mnohé
inštitúcie. Obce Lúčky, Švošov a mesto Ružomberok mu udelili čestné občianstvo. Tadeusz
Zasępa zomrel po dlhotrvajúcej chorobe srdca
18. septmerba 2016 v Ružomberku.
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POOHLIADNUTIE SA ZA KULTÚROU V OBCI
kokrát sme zorganizovali aj Bazár. Samozrejme nedá mi nespomenúť
aj Vianočný jarmok, ktorý som začínala pred siedmimi rokmi, vtedy ma
veľmi podržala najmä rodina a priatelia. Pamätám si, ako sme vtedy
všetci stavali záhradné altánky a mali sme iba tri provizórne stánky, no
ohlasy bolo skvelé a dnes? Dnes už má najmä vďaka obci celý vianočný
jarmok inú úroveň – máme krásne stánky, krásne pódium a panuje tam
vždy skvelá predvianočná atmosféra. Som hrdá, že vianočný jarmok sa
stal už akousi obecnou tradíciou.
Počas týchto rokov som sa stretla s rôznymi názormi a samozrejme nájdu
sa vždy aj takí, ktorí sú vždy s niečím nespokojní a buď vás ohovoria
alebo závidia, nevidia prípravy, nákupy alebo samotné organizovanie
akcie, vidia už len finálnu akciu a tá pre nich nie je dokonalá. Sú to ale
presne tí, čo pre túto obec nikdy nič neurobia, len budú kritizovať. Ale
práve týchto ľudí by som chcela osloviť. V roku 2018 nás čakajú voľby,
neváhajte a zmeňte to, čo chcete, každý z vás, ktorý máte chuť, čas a elán
kandidujte na poslancov alebo sa nahláste do komisií.
Milé Lúčanky a milí Lúčania,
prihováram sa vám z funkcie predsedníčky kultúrnej komisie, ale aj
poslankyne. Nakoľko je toto číslo občasníka posledné v tomto funkčnom
období a moje aktuálne asi posledné v roli predsedníčky komisie chcela
by som sa najmä poďakovať členom kultúrnej komisie, konkrétne: Katke
Buzákovej, Števkovi Salvovi, Alene Zacharovej, Ľubke Homolovej, Margite Sekanovej, Mirke Opatřilovej, Lucii Melkovej, Aďovi Melkovi ale
aj Ondrejovi Nikovi, ktorí mi pomáhali pri organizácii rôznych akcií.
Samozrejme ďakujem Obecnému úradu a jeho zamestnancom za ich
skvelú spoluprácu a všetkým skvelým ľuďom, ktorí nám pomáhali. Ako
sa hovorí, to najlepšie nakoniec. Veľké ďakujem patrí mojej rodine a
najmä môjmu manželovi.

Vaktuálnom zložení kultúrnej komisie nás čaká ešte zorganizovanie Vianočného jarmoku, Obecného plesu, ktorý sa uskutoční 20. januára 2018.
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade. Cena vstupenky je 20
eur a zahŕňa uvítací drink, prípitok, večeru, kávu, dezert, kapustnicu a
víno. Tento rok nám do tanca zahrá skupina Flash. Pre prvých 30 objednaných a zaplatených rezervácií máme pripravený darček.
Týmto by som vám chcela v mene kultúrnej komisie popriať príjemné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich blízkych a šťastný nový rok
2018 plný zdravia, lásky, pokoja v kruhu rodiny a Božieho požehnania...
Mirka Garajová, rod. Česáková,
predsedkyňa kultúrnej komisie

Za toto funkčné obdobie sme zorganizovali niekoľko skvelých akcií, a
to konkrétne Indiánov pod Vodopádom, Mušketierov, Akciu Z, niekoľ-

URBARIÁR HODNOTÍ
Najviac úsilia vynakladáme na spracovanie
kalamity. Po veternej kalamite Žofia z roku
2014 sa vyrovnávame s kôrovcovou kalamitou, ktorá nám zasiahla viacero rubných
a predrubných porastov. Tento problém je
vypuklý a pomaly sa stáva neriešiteľným,
nakoľko ochranári si presadzujú svoje (zákaz
spracovania kalamity v IV. a V. stupni
ochrany) a tvrdia, že príroda sa s týmto vyrovná sama.

Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky aj
tento rok hospodáril v súlade so schváleným
plánom Starostlivosti o les, ako aj podľa
aktuálnych požiadaviek. Po celý rok boli
vykonávané pestovné práce, a to čistenie rúbanísk, zalesňovanie, výžin, ochrana mladých
lesných porastov, prerezávky, výrub krov,
nachystala sa okrasná haluzina a vianočné
stromčeky. Upravovali sa postupne lesné
cesty a chodníky. Zamestnávame našich občanov na sezóne práce a poskytujeme prácu aj
malým živnostníkom z Lúčok.

Na zmiernenie následkov spomínanej veternej kalamity sa nám podarilo uspieť s projektom Obnova lesných porastov zničených
prírodnou kalamitou Žofia v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka.
Výbor spoločenstva zrealizoval vydanie
knižnej publikácie Urbariát pozemkové spoločenstvo Lúčky, dejiny a súčasnosť. Kniha
je prístupná pre všetkých spolupodielnikov a
je možné si ju aj zakúpiť.
Niektorým organizáciám výbor v zmysle
svojich kompetencií poskytol sponzorský

dar. Obci Lúčky sme prenajali pozemky v
intraviláne, na ktorých Urbariát nehospodári.
Urbariát spolupracoval s obecnými úradmi
Lúčky, Kalameny, Liptovská Teplá, Turík, s
urbármi Liptovská Teplá, Lisková, komposesorátom Kalameny a akciovou spoločnosťou
KÚPELE LÚČKY.
Rok 2017 budeme bilancovať na najbližšom
zasadnutí zhromaždenia začiatkom roku
2018, kde sa stretneme a tešíme sa na účasť,
nakoľko budú aj voľby do orgánov spoločenstva.
Prajeme vám rodinnú pohodu cez nadchádzajúce sviatky a úspešný krok do nového roka
2018.
Výbor spoločenstva
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SRDCOM SME VIDELI AJ V TOMTO ROKU

Dievčatko pripravovalo vianočný darček. Balilo škatuľku do veľmi drahého zlatého papiera. Použilo ho neprimerane veľa a k tomu pridalo
množstvo všelijakých ozdôb a farebnej stužky. „Čo to robíš?“ vyčítal jej príkro otec. Toľko papiera vyjde na zmar. Vieš, koľko to stoji?“
Dievčatko si škatuľu pritlačilo k srdcu a so slzami v očiach sa stiahlo do kúta. Na Štedrý deň pricupkalo k otcovi ako vtáčatko a podalo mu
škatuľu v zlatom papieri ako dar. To je pre Teba ocko, zašepkala. Otec znežnel. Bol asi pritvrdý. Veď to bol darček preňho. Pomaly rozviazal
stužku, trpezlivo rozbaľoval zlatý papier a pomaličky, pomaličky otvoril škatuľu. Bola prázdna! Nepríjemné prekvapenie roznietilo jeho
výbušnosť: „To si premárnila všetok papier a stužky, aby si zabalila prázdnu škatuľu?!“ Dievčatku slzy opäť zaplavili očká: „Ale ocko,
škatuľa nie je prázdna! Vložila som do nej milión božtekov a svoju lásku!“ Dar nie je len to, čo kúpime a zaplatíme peniazmi. Dar je to, čo
darujeme srdcom a takýto dar i srdcom vidíme.

„Úsmev je dar“, takto jednoducho a výstižne
znie motto našej školy. To čo sa snažíme odovzdávať našim žiakom nie je často očami viditeľné, no učitelia školy vkladajú do svojej
práce celé srdce a dušu a dúfajú, že deti aj
verejnosť túto snahu „srdcom vidia“.
Rok 2017 sa na našej škole niesol v znamení
veľkých zmien. Už v januári, po dlhých rokoch učenia, neskôr vo funkcii zástupkyne a
napokon po desiatich rokoch vo funkcii riaditeľky, ukončila odchodom na starobný dôchodok pôsobenie na našej škole pani riaditeľka
Mgr. Jarmila Dorníková. Aj na tomto mieste
jej chceme poďakovať za všetku snahu, ktorú
vynaložila pri zveľaďovaní školy, jej okolia
a v neposlednom rade výchove našich detí.
Vo februári po úspešnom výberovom konaní prebral štafetu riaditeľa PaedDr. Tomáš
Brček a jeho zástupkyňou sa stala PaedDr.
Martina Gejdošová. V tomto roku odišli z
našej školy do starobného dôchodku aj Vilma
Valášková a Viera Murínová, ktorým tak isto
patrí vďaka za usilovnú prácu.
Odchádzajúcich zamestnancov nahradila
„nová krv“. V školskej jedálni sme privítali
ako pomocnú kuchárku pani Darinu Matulovú. V školskom klube, kde sme pre veľký
záujem otvorili druhé oddelenie Mgr. Katarínu Močáryovú. Obe oddelenia školského
klubu detí tak v súčasnosti navštevuje až 39
detí. S fyzikou nám v tomto školskom roku
vypomáha pani učiteľka Mgr. Danica Halčinová.Veľké zmeny nastali aj v materskej
škole, ktorá je už druhý rok súčasťou školy.
Tu do dôchodku odišla pani učiteľka Mária

Tvrdoňová, ktorej ďakujeme za dlhoročnú
prácu s našimi najmenšími. Nové pani učiteľky, ktoré posilnili naše rady v materskej
škole sú Mgr. Jana Vieriková a Martina
Vyšná. Veľmi nás teší narastajúci počet detí v
materskej škole, ktorých je v tomto školskom
roku 48. Veľkou novinkou je aj otvorenie tretej triedy, čím sa uľahčí a skvalitní práca piatim pani učiteľkám, ktoré tak budú mať viac
priestoru venovať sa hlavne predškolákom.
V základnej škole sme v školskom roku
2017/2018 do prvej triedy zapísali 15 žiačikov, čo je po niekoľkých rokoch „suchôt“
veľmi pekný počet. Celkovo má škola 121
detí v deviatich triedach. Pôsobí tu 14 pedagogických zamestnancov (ZŠ + ŠKD) a 9
prevádzkových zamestnancov.
Na tomto mieste patrí veľké poďakovanie
pánovi starostovi. Naša spolupráca je veľmi
dobrá (čo si mimoriadne vážim) a spolu sa
snažíme skvalitniť vzdelávanie v našej obci.
Práve vďaka nemu sme mohli otvoriť druhé
oddelenie školského klubu a tretiu triedu
materskej školy, aby sme vyhoveli všetkým
žiadostiam o umiestnenie detí. Poďakovanie patrí aj novému pánovi farárovi, ktorý sa
škole od začiatku snaží pomôcť. Spolu s farníkmi zakúpil pracovné zošity na náboženskú
výchovu a prisľúbil nám pomoc aj s počítačovým krúžkom a to nákupom didaktickej
pomôcky na výučbu programovania.
Tak ako po minulé roky snažíme sa naše deti
viesť k rôznym aktivitám, v ktorých môžu
prejaviť svoje nadanie a talent nielen pred
spolužiakmi, ale aj pred širokou verejnosťou.

Dlhoročnú tradíciu má asi najkrajšia a medzi
rodičmi a občanmi najobľúbenejšia akcia
– VIANOČNÁ AKADÉMIA, na ktorú nadväzuje vystúpenie našich detí na Vianočných
trhoch pod Vodopádom. Naši žiaci sa predstavili aj počas Dňa matiek, uctili si starších
spoluobčanov a pripravili krásne divadielko,
tanečné vystúpenie a recitačné pásmo počas
osláv obce. Deviataci sa dôstojne rozlúčili
Koncoročnou akadémiou, roztiahli krídla a už
ich niet. No vedia, kde majú rodné hniezdo a
ich návštevy nám vždy urobia veľkú radosť.
Počas školského roka sa zapájame do veľkého
množstva výtvarných súťaží – Vesmír očami
detí, Hasiči (5. miesto), Netradičné jablko (2
x 2. miesto), Maľujeme s Primalexom (vyhrali sme finančnú odmenu, vďaka ktorej je
naša škola opäť o niečo krajšia), Práva detí,
Petrohrad očami detí, a i.. Spolupracujeme s
MUDr. Janou Noskovou, ktorá na našej škole
realizuje projekt Zdravá škola – Filipko. Pozývame odborníkov na prednášky o zdravom
životnom štýle – Čas premien, Rizikové správanie, Kriminalita a jej následky, či Prevencia
obchodovania s ľuďmi.
Dni na našej škole sú veľmi pestré. Pravidelne gratulujeme meninovým oslávencom
v školskom rozhlase, žiaci pri príležitosti
Európskeho dňa jazykov, Dňa matiek, ale aj
otcov, pripravujú pre spolužiakov rozhlasové
relácie. Tradičnými akciami býva Prvácka
pasovačka, kedy do cechu žiackeho uvedieme
našich najmladších. Celotýždňovou aktivitou je Jesenné snívanie, ktoré každoročne
vyvrcholí Šarkaniádou (len vietor nechce
spolupracovať). Deti netrpezlivo očakávajú
vianočné tvorivé dielne, počas ktorých vyzdobíme celú školu a privítame Mikuláša.
V jarných mesiacoch slávime Deň Zeme, 2x
ročne zbierame v obci papier a celoročne v
škole použité batérie a drobný elektro odpad.
Tento rok sme sa zapojili aj do zberu šípok
(jedna žiačka s rodičmi nazbierala takmer
13kg).
Naši žiaci nás veľmi úspešne reprezentovali v
okresných aj krajských súťažiach. Za všetky
úspechy, ktorých bolo aj tento rok skutočne
veľmi veľa spomeniem tie najvýznamnejšie:
- 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády,
- 2. miesto v krajskom kole súťaže Hravo ži
zdravo,
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- 17. miesto v celoslovenskom kole súťaže
venovanej Civilnej ochrane,
- 1. miesto v okresnom kole Hliadky mladých
zdravotníkov, Slávika Slovenska, Anglických
riekaniek atď.
Významnejším úspechom našich žiakov vo
vzdelávacích výsledkoch bolo TESTOVANIE 9, kde deviataci v okrese obsadili krásne
3. miesto tak v slovenskom jazyku, ako aj v
matematike. Nesklamali ani piataci v TESTOVANI 5 a veľmi nás potešili štvrtáci v
testovaní KOMPARO, kde vo všetkých testovaných oblastiach obsadili v Žilinskom kraji
popredné miesta (v prírodovede a vlastivede
sme boli 1.)
Našich žiakov sa snažíme viesť k pokore a
empatii cez charitatívnu zbierku Liga proti rakovine. Počas Lampiónového sprievodu zbierame suché potraviny a hygienické potreby,
ktoré deti pred Vianocami roznesú spoluobčanom v núdzi.
Pre žiakov sú počas školského roka pripravené viaceré záujmové útvary - šachový,
florbalový, stolnotenisový, počítačový,
včelársky, turistický, anglický ... Na našej
škole v tomto školskom roku pôsobia aj dve
umelecké školy – DOTYK a JÁNOŠ, ktoré
otvorili výtvarné, hudobné a tanečné odbory.
Každoročne sa veľkej obľube teší Anglický
týždeň, kedy deti stratia ostych a komunikujú
s anglickými lektormi výhradne v angličtine.
So žiakmi absolvujeme množstvo výletov a
exkurzií – v minulom školskom roku to boli:
Noc výskumníkov, Anglické divadlo, Viedeň,
škola v prírode Krahule, lyžiarsky výcvik na
Maline Brde, Cosmos Discoveri v BA...

V rámci finančných možností sme sa snažili skvalitniť vyučovanie vytvorením novej
učebne špecifickej prípravy do života, v ktorej môžu žiaci vyvárať všakovaké dobroty.
Upravili a prerobili sme taktiež priestory bývalej kuchynky, ktorá už bola v zlom stave.
Tieto upravené priestory v súčasnosti využíva
výtvarný odbor SZUŠ Jánoš. Drobnou úpravou prešli aj priestory schodiska v základnej
škole. Tou hlavnou investíciou ale bola úprava
schodov a šatní v materskej škole. Detičky sa
ešte môžu tešiť na nové skrinky, ktoré snáď
oživia a rozveselia priestory škôlky.
Podarilo sa nám zlepšiť rýchlosť a stabilitu
internetového pripojenia. Spoločnosť Ružanet nám po vzájomnej dohode bezodplatne
zriadila nové internetové pripojenie, za čo
im, samozrejme, patrí poďakovanie. V tomto
školskom roku sa naša škola stala IT akadémia partnerom, čo by malo do budúcnosti žiakom umožniť absolvovať rôzne vzdelávacie
aktivity v oblasti techniky.

Zapojili sme sa aj do grantových programov,
z ktorých spomeniem napríklad grantový
program spoločnosti ČSOB a program nadácie Volkswagen - Vedomostné ostrovy. Dúfame, že naša škola bude v týchto žiadostiach
úspešná.
Deti sú pre našu školu darom, darom veľmi
krehkým a vzácnym. Ich malé dušičky netreba len vzdelávať, treba im venovať veľké
množstvo lásky a nehy, aby pod našimi rukami rástli a rozvíjali sa. Je to taká vzájomná
symbióza, kedy sa darované dobro a láska
vracajú v podobe objatí, úsmevov a radosti.
Našou prioritou je, aby sa u nás deti cítili docenené, ľúbené a chodili do školy s radosťou.
Keď sú spokojné deti, sú spokojní učitelia a
v takomto prostredí je radosť pracovať. Celý
kolektív Základnej školy s materskou školou
všetkým občanom Lúčok a našim žiakom želá
príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví
a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajeme
vám aj úspešný vstup do nového roka, nech
vás počas neho sprevádza zdravie, vnútorná
sila a stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života.
Riaditeľ školy

ZBIERKA POTRAVÍN
síme a ďakujeme... Až príde

Už štyri roky v predvianočnom období prosíme o Vašu
pomoc pri zbierke potravín
pre občanov v núdzi z našej
obce. Každý rok s malou dušičkou dúfame, že sa vyzbiera dosť a my tak bude môcť
s Vašou pomocou obdarovať
ľudí, ktorí to veľmi potrebujú.
Trpezlivo vysvetľujeme, prečo je dôležité pomáhať, pro-

deň, kedy zabalíme všetko
darované a zistíme, že to opäť
malo zmysel. 120 kilogramov
sa nám ešte nikdy nepodarilo
nazbierať. Všetkým, ktorí ste
nás tento rok podporili, patrí
obrovské ĎAKUJEME.
Základná škola s materskou
školou Lúčky
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ROK 2017 JE V KÚPEĽOCH LÚČKY PRELOMOVÝ

Rok 2017 priniesol v KÚPEĽOCH LÚČKY
opäť množstvo zmien, čo badať nielen na dynamickom vývoji investícií, ale aj na stále sa
zlepšujúcej vzájomnej spolupráci obce a kúpeľov. Vzájomná spolupráca je veľmi dôležitým prvkom, ktorý môže dopomôcť tomu,
aby boli Lúčky čoraz krajším a príjemnejším
miestom pre život. Vďaka cestovnému ruchu
sa čoraz viac turistov a kúpeľných hostí dozvedá o kráse a prírodnom bohatstve, ktorými naša obec disponuje a častokrát túto
informáciu rozširujú ďalej. Ďalšou výhodou
sú dodatočné služby, ktoré sú na cestovný
ruch naviazané a prinášajú nové pracovné
príležitosti. V neposlednom rade sú to financie, ktorými prispievajú ubytovaní hostia do
obecného rozpočtu, vďaka čomu sa môže
obec ďalej zveľaďovať. Hlavným poslaním
kúpeľov ako zdravotníckeho zariadenia je
pomáhať ľudom s ich zdravotným stavom a
preto sme veľmi radi, že sa nám každoročne
darí zvyšovať počet úspešne odliečených
klientov.
Začiatkom tohto roka nastala zmena vo vedení podniku a nástupníctvo na poste riaditeľa spoločnosti prebral po Ing. Anastázii
Mičkovej nový pán riaditeľ Ing. Mgr. Martin
Beňuch. Veríme, že aj vďaka nemu bude rozvoj KÚPEĽOV LÚČKY, ale aj dobrá spolupráca s obcou úspešne pokračovať.

Pre tento a budúci rok máme pripravené dva
veľké projekty. Prvým je výstavba nového
Kúpeľného hotela Kubo (na fotografii je vybrazená jeho štúdia), ktorý by mal byť dokončený na jar budúceho roka. Hotel by mal
ponúknuť viac než 120 nových lôžok, pričom
bude zameraný aj na novú klientelu- rodiny
s deťmi.
Ďalším veľkým projektom bude kompletná
rekonštrukcia „srdca kúpeľov“ budovy Balneoterapie, ktorá začala v novembri. Trvať
by mala rovnako do jari budúceho roka. Jej
hlavným prínosom bude vyšší komfort prostredia počas využívania liečebných procedúr,
ale hlavne rozšírenie kapacity samotných poskytnutých procedúr. Práve zvýšený dopyt po
liečebných procedúrach klientov z blízkeho
okolia, ale aj regionálnej firemnej klientely
nás teší a ďakujeme im za prejavenú dôveru.
Opäť sme nezabudli ani na zaujímavé zľavy
pre vás, obyvateľov regiónu. Už niekoľko
rokov u nás môžete využiť regionálnu zľavovú kartu LIPTOV Region Card. Vďaka
nej môžete okrem celého Liptova uplatniť
zaujímavé zľavy aj v KÚPEĽOCH LÚČKY.
Zľavy až 30 % môžete využiť do vonkajších
bazénov a sáun v AQUA-VITAL Parku a do
Wellness v Dependance Liptov. Môžete využiť aj exkluzívnu zľavu na kombináciu vnú-

torného a vonkajšieho bazéna na dve alebo
tri hodiny počas pracovných dní od pondelka
do štvrtka v akcií „2 za cenu 1“. Karta sa
dá zakúpiť na recepcii v KH Choč. Od novembra opäť spúšťame aj obľúbenú akciu v
AQUA-VITAL Parku na vonkajšie bazény
a vitálny svet (sauny), kde prídete dvaja, no
platí iba jeden! Akcia „2 za cenu 1“ platí od
pondelka do štvrtka mimo sviatkov a viac
informácií nájdete priamo v AQUA-VITAL
Parku.
Máme pre vás ďalšiu novinku z procedúr
GERnétic. Medzi obľúbené relaxačné procedúry s prírodnou francúzskou kozmetikou
po novom pribudli: Terapeutické ošetrenie
chrbta a celotelový regeneračný zábal VEGETAL. Pripomíname možnosť využitia
darčekových poukazov na liečebné procedúry, vstupy do bazénov alebo pobyty, ako
vhodný darček pre najbližších k sviatku
alebo pod vianočný stromček. Môžete si ich
zakúpiť na obchodnom oddelení.
Na záver vám chceme v mene vedenia akciovej spoločnosti poďakovať za vašu priazeň a popriať v tomto a budúcom roku veľa
zdravia, šťastia, lásky a trpezlivosti počas
rekonštrukcií, ktoré budeme vykonávať na
zlepšenie poskytovania našich služieb pre
vás.

OTVÁRACIE HODINY CEZ VIANOČNÉ SVIATKY
Wellness v Dependance Liptov - zatvorené: 22. - 27. 12. 2017, otvorené:
28. - 30. 12. 2017 /14.00-21.00 hod./, 31. 12. 2017 /10.00 - 18.00 hod./
1. 1.- 8. 1. 2017 /14.00-21.00 hod./, od 9. 1. 2017: Po-Št. /17.00 - 20.00
hod./, Pia. - Ne., sv. /16.00 - 21.00 hod./.
AQUA-VITAL Park, vonkajšie bazény a vitálny svet - zatvorené: 19. –
26. 12. 2017, otvorené: 27. 12 – 30. 12. 2017 (10.00 – 21.00 hod.), 31. 12.
2017 (10.00 – 18.00 hod.), 1.1. – 7. 1. 2018 (10.00 – 18.00 hod.), od 8. 1.
2018 Po – Pia (12.00 – 21.00 hod.), So, Ne, Sviatok (10.00 – 21.00 hod.).
Vnútorný bazén - zatvorené: 19. – 26. 12. 2017, otvorené: 27. 12. 2017

– 7. 1. 2018 (12.00 – 21.00 hod. pre verejnosť okrem 31. 12. 2017, 31. 12.
2017 (10.00 – 18.00 hod.), od 8. 1. 2018 Po – Pia (10.00 – 18.00 hod.), So,
Ne, Sviatok (12.00 – 21.00 hod.).
KONTAKTY: Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - 044/4375 544, Gynekologická ambulancia – 044/43 75 649, Ortopedická ambulancia - 044 / 43 75 544, AQUA-VITAL Park - 044/43
75 566, Wellness a soľná jaskyňa - 044/43 75 551. Obchodné oddelenie
- 044/ 43 75 561
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Granty za rok 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dedinské múzeum
Živá kultúra
Zberný dvor Lúčky ( kontajnery, dvor, traktor)
Rozpravy s travertínmi
Vybudovanie informačného centra
Modernizácia posilňovne
Európa pre občanov
Mondi SCP náš najlepší sused
Kompostujme spoločne
Reklamné finančné prostriedky na kultúrne
podujatia obce
SPOLU:

Požadovaná
suma
5 000
1 500
200 000
5 000
10 197
1 500
24 000
5 000
5 000
2 550

Pridelená
suma
5 000
800
200 000
2 500
10 197
1 100
v posudzovaní
3 000
5 000
2 550

259 747

235 747

Za roky 2016 a 2017 sa do obce úspešne podarilo získať z nenávratných grantov a dotácií
=314 796 €. V roku 2017 boli získané granty vo výške =235 747 € a v roku 2016 to boli granty
vo výške =79 049 €.
Vývoj tvorby rezervného fondu:
Za rok
Výška rezervného fondu v €
2013
0
2014
110,16
2015
7 508,30
2016
78 646,36
Rezervný fond je možné použiť na havarijný stav a kapitálové výdavky. Je to určitá poistka
obce v prípade havárií, nepredvídaných udalostí i na efektívnejší rozvoj obce.
Úvery obce:
Úver zobraný na akciu
Zostatok k 31.11.2017
Splatnosť úveru
1 Autobus
4 626
jún 2018
2 Ulica Láncová - Španie
49 192
júl 2021
3 Rekonštrukcia ČOV ( havária)
48 677
júl 2021
SPOLU:
102 495
Úvery bolo nutné vziať nakoľko obec nedisponovala žiadnou finančnou rezervou ( rezervným
fondom) a dané práce: ulica Láncová Španie a rekonštrukcia ČOV boli havarijné stavy. Na
cestu bol projekt od roku 2005 a na ČOV sa zbortila (polámala) nádrž.
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