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Vážení spoluobčania,
záver roka 2012 je tu a je to obdobie, kedy hodnotíme uplynulý rok.
Pre niekoho bol úspešný, pre druhého menej. Bol to rok, ktorý
preveril aj obec, aby sa popasovala s nižším rozpočtom ako sme na
začiatku predpokladali. Ale aj cez problémy, ktoré sme mali, chod
obce bol zabezpečený. Zásluhu na tom majú všetci pracovníci
obecného úradu, poslanci OZ, vedenie ZŠ, MŠ. Na poslednom
zasadnutí OZ sa okrem iného schvaľoval rozpočet obce na rok
2013. Poslanci sa jednohlasne zhodli, že sa nebudú zvyšovať
žiadne miestne dane a poplatky, napriek tomu, že výber poplatku za
KO od občanov, nepokryl náklady na vývoz a zneškodňovanie
komunálneho odpadu. Náklady by bolo možné znížiť za
predpokladu, že občania obce pristúpia k separácii odpadu
zodpovednejšie. Viem, že sú rodiny, pre ktoré je triedenie odpadu
každodennou rutinou, uvedomujú si jej dôležitosť a tým prispievajú
svojou troškou k tomu, aby ich životné prostredie bolo krajšie
a čistejšie. No stále je týchto rodín málo. Bol by som veľmi rád, keby
sa vývoz separovaného odpadu zvýšil na dvojnásobok, a tiež by
som prijal návrhy od občanov, ktoré by prispeli k tomuto cieľu.
Odmenou Vám môže byť jednak zníženie poplatku za vývoz KO
v budúcich rokoch, ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré môžu
byť využité na rozvoj obce, a tiež treba mať na pamäti, že kto
separuje odpad, šetrí prírodné zdroje.
Nemalé finančné prostriedky sa vynakladajú aj zimnú údržbu
miestnych komunikácií, preto je potrebné rešpektovať parkovanie
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách – viď strana 5.
Blížia sa Vianoce, je to čas kedy v rodinách zavládne pokoj,
pohoda, láska a viera. Prajem Vám krásne prežitie Vianoc v kruhu
svojich najbližších a šťastný Nový rok 2013.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce

Je tu čas vianočný
Blíži sa čas Vianoc,
rodinnej
pohody
a darčekových
prekvapení. Najkrajšie sviatky
roka rozžiaria vianočné
stromčeky a detské srdcia. V tomto
čase sú si ľudia k sebe bližší,
navštevujú sa a hodnotia, ako
prebehol
celý
rok.
Jedinečnú
atmosféru Vianoc vnímame všetci
akosi ináč ako ostatné dni. Je to
obdobie
plné
radosti,
pokoja,
očakávania
a najmä
spoločne
strávených chvíľ v rodinnom kruhu.
Jednoducho, obdobie vianočné. Je to
zároveň aj obdobie, ktoré nám
pripomína už blížiace sa „zatváranie
dverí“ za rokom končiacim sa
a príchod nového roka.
Nech bude nastávajúci rok akýkoľvek
– lepší alebo horší, nezabudnime na
to, že sme v prvom rade ľudia a tak
sa po celý rok k sebe správajme, teda
slušne a ohľaduplne.
Želáme Vám veľa lásky, pohody,
nech Vás obchádzajú nehody. Nech
Vám úsmev tváre zdobí, Odhoďte
nenávisť a srdce plné zloby.
- sel -

MIKUL¡ä 2012
V sobotu 1. decembra 2012 do našej obce zavítal Mikuláš s anjelom. Mikulášske balíčky mohol rozdávať vďaka sponzorom:
Michal Gramata, Motokros klub LL, Pneuservis Miroslav Czechowicz, STAVBAU, Mäso-údeniny Peter Hulín, p. Repkovský
- Kantína, Tes Media, s.ro., p. Pernica, SMS Dubovec, Auto-Moto-Shop, TOPART – Tomaníček, Jozef Padala PADALA
a spol., ELEMENT, s.r.o., Peter Bellan, MIKO – Miloš Kozel, DHZ Liet. Lúčka, Mäso-údeniny Ján Vandlík, Urbariát Liet.
Lúčka, GEODAT Liet. Lúčka, Kamenárstvo KAPA, Juraj Isteník, Martin Srna, Matej Papán – PAPO, , CLL, a.s., Ján Huliak
SIMATECH, GO-BO, Potraviny de Donna Emil, Baumit, s.r.o., , Chmeliar Blažej, Kaderníctvo Janka Švecová, TEXTIL –
Milka Repáňová, DANKO 88, s.r.o., WEHA, s.r.o., LEKÁREŇ Lietavská Lúčka, Družstvo Brezová, MTS – Mária
Strážovcová, SEJONG Slovakia, s.r.o., Ecopak, Alžbeta Slotová, Prima banka, Ovocie-zelenina – Brodňan, Kučes Miro –
autoservis, BETA-K Ladislav Mihál, Eugen Ďuriník.
Ďakujeme
Poďakovanie patrí aj R. Papánovi, Š. Huliakovi a Martinke Hulínovej.

Otvorte srdcia dokorán, nech láska vojde aj k Vám
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s
blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre
každú rodinu. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni
napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným
uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.
Vianoce sú obdobím, keď sa viac ako inokedy zamýšľame
nad uplynulým rokom, uvedomujeme si, že čas neúprosne letí,

že sme možno nestihli, to, čo sme si predsavzali. Preto by som
i ja rada v krátkosti zhodnotila ten náš, škôlkársky rok.
V uplynulom roku sme mali zapísaných v MŠ 66 detí. Dnes je
to 72. Rok hodnotím ako veľmi úspešný. Úlohy a ciele, ktoré
sme si predsavzali boli veľmi náročné, veď poúďte:
Zorganizovali sme 6 divadiel, 2 výchovné koncerty, navštívil
nás kúzelník, sokoliar, exkurzia v Krajskej knižnici, vo
hvezdárni, v Matici slovenskej, dopravné ihrisko v Auparku,
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privítali sme v MŠ Mikuláša, Vianočná besiedka pre rodičov,
tvorivé dielne pre rodičov a deti /zdobenie medovníkov,
kraslíc/, výtvarná súťaž na tému „Slovensko, vlasť moja“,
ktorej sa zúčastnilo 6 MŠ, výstava ovocia a zeleniny,
karneval, besiedka ku Dňu matiek, rozlúčka s predškolákmi,
vyvesenie tabla, celodenný výlet do Bojníc.
Postavili
a otvorili sme Dopravné ihrisko. Novinkou bolo posedenie
s dôchodcami pri čaji, alebo pozvanie na hry detí so starými
rodičmi v našej MŠ.
Celoročne sme sa zúčastňovali na predplaveckej príprave
v MŠ Jarná v Žiline, jesenný a jarný kurz plávania na
Mestskej plavárni, lyžiarsky výcvik, piekli sme jablkové
koláče v týždni jabĺčka, viedli sme výtvarný, tanečný,
počítačový krúžok a krúžok dramatického čítania.
Nebáli sme sa ani manuálnej práce. Vyhrabali sme dvor,
ponatierali oplotenie, všetko zariadenie v záhrade. Bolo to
nad rámec našej pracovnej náplne, zväčša po pracovnej dobe.
Žiaľ, musím konštatovať, že tieto brigády sme robili len
s malou podporou rodičov. Tu mi nedá, aby som sa celému

kolektívu nepoďakovala. Naozaj sa všetky snažili, aby sme si
skrášlili prostredie. Dievčatá, ĎAKUJEM ZA VAŠU PRÁCU.
Za pomoci RZ sme zakúpili interaktívnu tabuľu, gauče,
rádioprehrávače, hračky a učebné pomôcky.
V máji som vypracovala projekt Dopravného ihriska, na
ktorý sme dostali dotáciu 2750 €. V súťaži sme získali ďalšiu
interaktívnu tabuľu v hodnote 2170 €.
Možno som na niečo pozabudla. No s určitosťou môžem
povedať, že všetko čo robíme, robíme s láskou k deťom, ale aj
k svojej práci.
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky, čas
radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne
a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte –
prídu ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na
obruse starej mamy. V dušiach nech sa nám rozhorí krásny
pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý
večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.
Šťastné a spokojné Vianoce a nový rok praje riaditeľka MŠ
Janka Dubcová

Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
V tomto roku sa viacerí naši
členovia zúčastnili kúpeľných
pobytov v Dudinciach, Bardejovských
kúpeľoch,
Turčianskych
Tepliciach. Sú to 5-dňové pobyty so
zľavou pre členov JDS. O možnostiach pobytov boli členovia JDS
informovaní na výročnej schôdzi,
prostredníctvom miestneho rozhlasu
ako i osobne s predsedníčkou JDS.
I v tomto roku sme sa zúčastnili na
športových hrách dôchodcov, kde sa
naši
športovci
umiestnili
na
popredných
miestach.
Víťazi
postúpili do krajského kola. V júli
sme usporiadali zájazd do Levoče
a na Spišský hrad. Koncom tohto
mesiaca to bol zájazd na pútnické
miesto Živčáková pri Turzovke.
Keďže o tento zájazd bol veľký
záujem, budeme sa snažiť ho
zopakovať aj na budúci rok.
Spevácky súbor Lúčanka sa
zúčastnil
krajskej
prehliadky
speváckych súborov. Naše speváčky
nesklamali a ich výkon bol kladne

hodnotený porotou, ale aj ostatnými
účastníkmi
prehliadky.
Súbor
vystupoval na všetkých akciách
poriadaných obcou, ďalej účinkoval
aj v Bitarovej, na oslavách SNP
v Strečne, na festivale seniorov
v Žiline. V tomto čase pripravujeme
program na vianočné stretnutie
dôchodcov v Žiline. Súbor sa
pravidelne schádza v utorok v Dome
kultúry a týmto pozývame všetkých
priaznivcov, aby sa prišli pozrieť
a zaspievať si spolu so speváčkami.
Súbor
i naďalej
vedie
Mgr.
Bitušiaková, ktorá zaraďuje čoraz
viac náročnejšie piesne a tým zvyšuje
kredit tohto súboru.
Turistický oddiel pokračuje vo
svojej činnosti. Do decembra sme
spravili 20 túr po okolí. Väčšiu
pozornosť z dôvodu náročnosti si
zaslúžia tieto túry:
1. Starý dvor – sedlo Príslop –
Sokolie hrebeň – chata Sokolie –
Starý dvor, účasť - 6 členov.

2. Snilovské sedlo – Chleb –
Hromové Steny – Poludňový Grúň –
Stohové sedlo – sedlo Medziholie –
Štefanová, účasť – 13 členov
3. Čičmany – Pod Strážovom –
Strážov – Čierny vrch – Vrábľová –
sedlo Samostred – Čičmany, účasť 16
členov.
Aj keď túry boli náročnejšie,
vyžiadali si väčšie fyzické vypätie, po
ich skončení bol každý rád, že sa ich
zúčastnil.
Na záver by som chcela v mene
svojom i v mene všetkých členov JDS
v Lietavskej Lúčke popriať starostovi
obce, pracovníčkam OÚ, poslancom
obecného zastupiteľstva a všetkým
občanom v našej obci príjemné
prežitie vianočných sviatkov v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi.
Pokoj, zdravie, radosť a božie
požehnanie nech vás sprevádza
v Novom roku 2013.
Mária Masárová
Predsedníčka ZO JDS v Liet. Lúčke

Poďakovanie a pozvánka Červeného kríža
Pomaly prevrátime ďalší list v kalendári, v ktorom už bude
nový rok. Rok 2013. Čo nám prinesie nové – sme
samozrejme zvedaví aj my. Vieme, že nás určite neprekvapia naši členovia Červeného kríža – bezpríspevkoví darcovia krvi
a budú pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú. Som rada, že čoraz
viac sa nám objavujú mená mladších, ktorí ako študenti dávajú
vzácnu tekutinu – krv. Chcela by som im poďakovať a verím, že aj
v tomto roku sa nájdu opäť noví členovia, ktorí sa zaradia do našich
radov a podporia tak zúfalú situáciu v našom zdravotníctve. Aby
sme urobili niečo aj pre nich, pripravili sme pre aktívnych
bezpríspevkových darcov krvi malé prekvapenie - a to, že na
pripravovanú Fašiangovú zábavu, ktorá bude 26. 1. 2013 budú mať

zľavu na vstupenke. Týmto by som chcela pozvať Vás všetkých
občanov našej obce, aby ste prišli podporiť našu organizáciu a prišli
sa zabaviť. Tešíme sa na vašu účasť a vstupenky si môžete zakúpiť
aj ako vianočné prekvapenie už v tomto mesiaci.
Uvažujeme, že zmeníme niektoré naše akcie napr. Pezinok
a zameníme ich za nejaké iné atraktívne podujatie. To všetko sa
dozvedia naši členovia na výročnej schôdzi. Verím, že sa budeme
stretávať i naďalej v takom počte, preto by som vám chcela popriať
v roku 2013 aby ste nestratili úsmev z tváre, zdravie Vám všetkým
slúžilo, aby medziľudské vzťahy fungovali u všetkých a zároveň Vám
prajem krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších.
Predseda ČK Oľga Bujdáková.
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AKTUALITY ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Prvý štvrťrok školského roka je za nami, môžeme sa obzrieť,
čo sme stihli uskutočniť z naplánovaných akcií zakotvených
v pláne práce školy, v čom sa nám darí a v čom nie.
V tomto školskom roku máme 13 tried, 239 žiakov, z toho 2 plnia
povinnú školskú dochádzku v zahraničí. V škole pracuje 19
pedagogických pracovníkov, jeden špeciálny pedagóg, 11
nepedagogických pracovníkov.
V prelomových ročníkoch - v prvom je 16 a v piatom 28
žiakov. Piaty ročník sme rozdelili na dve triedy. Hlavným
dôvodom delenia je náročný rok, v ktorom si žiaci zvykajú na
rôznych vyučujúcich, náročnejšie predmety, na nové prostredie.
Po úvodných hodinách v škole, vzájomnom poznávaní sa so
spolužiakmi i vyučujúcimi sme týchto žiakov slávnostne prijali
do školy – imatrikulovali. Za prítomnosti pána Ing. Mariana
Sliviaka, starostu obce, ktorý každému žiakovi venoval malý
darček, všetci sľúbili, že sa budú dobre učiť, aby boli spokojní
vyučujúci i rodičia.
Počas celého školského roka najväčší dôraz kladieme na
zlepšenie výsledkov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní
deviatakov. Vedenie školy robí každý mesiac monitorovací test.
V prvom teste mal veľmi nízke neuspokojivé percento
úspešnosti slovenský jazyk a literatúra 47,08% a matematika
49,5%. Prosíme rodičov žiakov deviatych tried o spoluprácu,
chceme, aby sledovali, či ich deti využívajú možnosť
pravidelného týždenného bezplatného doučovania z oboch
predmetov. Mnohí deviataci s nízkym percentom úspešnosti
v teste buď vôbec nechodia na doučovanie, alebo chodia
nepravidelne, tým strácajú ďalšiu šancu, ako zlepšiť svoje
vedomosti a ak nenastane zmena, v konečnom výsledku v
celoslovenskom testovaní sebe sťažia postup na stredné školy.
Pri škole pracuje školské stredisko záujmovej činnosti.
Zapísaných je v ňom 234 našich a 17 žiakov iných škôl.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v 26 záujmových útvaroch
(športových, vedomostných, podporujúcich zručnosť a talent)
umožňuje individuálny rozvoj osobnosti žiaka, podporuje
užitočne tráviť voľný čas, aktívne oddychovať, rozvíjať talent, od
1.1.2013 sa názov školské stredisko mení na centrum voľného
času(zákon 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
597/2003 Z.z. a č.596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).
V priestoroch školy vyučuje Súkromná základná umelecká
škola zo Žiliny, v pobočke u nás sa vzdeláva 49 žiakov – 8
výtvarný odbor a 41 hudobný odbor – spev, husle, gitara,
violončelo, zobcová flauta, saxofón, klavír, keyboard.
Podporujeme ich vzdelávanie, pretože máme záujem rozvíjať
talenty našich žiakov, chceme pokračovať v lúčanskej tradícii –
mať v obci veľa hudobníkov a spevákov, v obci pôsobila dlhé
roky dychová kapela Lúčanka, v súčasnosti tu existuje
spevácka skupina Lúčanka a výtvarné umenie tu predstavujú
významné osobnosti slovenského umeleckého života pán
Štefan Pelikán, akademický sochár a pán Jozef Krakovský,
akademický maliar.
V tomto školskom roku začal pracovať žiacky parlament ako
pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti

výchovy a vzdelávania, členmi sú volení žiaci 4.-9. ročníka, na
pravidelných mesačných zasadnutiach riešia problémy
v triedach, navrhujú opatrenia na zlepšenie mnohých aktivít
v škole, pomáhajú pri organizovaní mimoškolskej činnosti
žiakov aj zlepšovať vzájomné vzťahy v škole.
Sú obnovené školské médiá: školský časopis a školský
rozhlasový mesačník – zachytávajú predovšetkým mimoškolské
aktivity žiakov, v redakčnej rade sú mnohí nádejní reportéri,
moderátori i fotografi, vidno, že ich práca zaujala, výsledkom je
veľmi vydarené prvé číslo časopisu.
Z celoškolských projektov by sme radi spomenuli projekt
Kultúrne dedičstvo našich predkov – pri príležitosti Roku
svätých Cyrila a Metoda na Slovensku. V roku 2013 si
pripomíname 1150. výročie ich príchodu na Veľkú Moravu ( r.
863), pri tejto príležitosti počas celého školského roka konáme
rôzne aktivity v súvislosti s touto historicky významnou
udalosťou duchovného dedičstva národa. 4. decembra sa
uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí, výzdoba školy,
projekty, vyučovacie hodiny i poobedňajší čitateľský maratón
boli zamerané na toto výročie.
V ďalšom projekte Úcta k starším v rámci Európskeho roka
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sme
uskutočnili
besedu
s poetkou
Annou
Dubovcovou
a akademickým sochárom Štefanom Pelikánom. Beseda s týmito
zaujímavými umelcami bola veľkým prínosom pre žiakov aj pre
pedagógov. Všetkých očarili majstrovstvom slova a kresby.
Nenútene sprostredkovali svoje životné skúsenosti, ktoré boli
nielen veselé, ale mnohokrát bolestné. Obaja nám dokázali, že
aj vo vyššom veku sa dá žiť pekný, hodnotný život. Pán Pelikán
4.10.2012 v Prahe dostal cenu Ma Dame Humaniste – Children
the Victim of Violence and Terror. Veľmi nás teší, že medzi nami
žije taký výnimočný medzinárodne uznávaný umelec, ktorý
nadovšetko má rád svoju vlasť, svoju rodnú obec.
V mesiaci november sa stretli v rámci tohto projektu naši žiaci s
tanečníkmi zo Žiliny tancujúcimi country tance.
Žiaci piatej triedy 10. októbra v rámci projektu Dopravná
výchova pomáhali dopravným policajtom na Žilinskej ceste pri
kontrole vodičov. Pokuty však nerozdávali, menej vzorní vodiči
dostali napomenutie, aby rešpektovali bezpečnostné predpisy
a rýchlosť v obci. Vzorní dostali pochvalu. Aj takto sa naši žiaci
učia rešpektovať zákony. V rovnaký deň sme si celá škola
pripomenuli Deň duševného zdravia, na znak solidarity
s duševne chorými sme prišli oblečení v bielom, na túto tému
sme uskutočnili reláciu, rozoberali sme ju aj na vyučovacích
hodinách. Chceme, aby naši žiaci nezostali bokom od tohto
celospoločenského problému, ale cítili s týmito ľuďmi, všímali si
ich, pomáhali im.
Spomenula som len niektoré podujatia. Je toho veľa alebo
málo za štvrťrok? V každom prípade sme radi, že žiakov tešia
tieto aktivity, chceme, aby škola pre nich bola zaujímavá a cez
tieto činnosti sa navzájom viac spoznávali a zlepšovali svoje
správanie a prospech.
Mgr. Oľga Gašpieriková, riaditeľka školy
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Materské centrum Lúč ik slávi rôčik
Je rok veľa alebo málo? Pre dieťatko, ktoré sa narodí,
je ročná púť v novom, veľkom a neznámom svete
obrovský zážitok, počas ktorého robí úžasné pokroky.
Za prvý rok svojho života sa novorodeniatko naučí
smiať, hrať sa, pohybovať, komunikovať. Prvých 12
mesiacov života je pre dieťatko veľmi búrlivý rok.
Rovnaký bol aj pre Materské centrum Lúčik.
Materské centrum Lúčik sa narodilo pred rokom, v
septembri 2011. Za dvanásť mesiacov nášho
fungovania sme zorganizovali pre detičky a ich rodičov
desiatky podujatí či už v prevádzkovom priestore v
Dome kultúry alebo vonku. Každý týždeň sme ponúkli
podujatia pre deti aj ich rodičov. V Herni sa detičky
mohli dosýta vyšantiť a zabaviť sa, učili sa fungovať v
kolektíve detí so svojimi rovesníkmi. Pravidelné Fitlopty
pre rodičov s deťmi, doplnené pesničkami a tancami,
pomáhali v rozvoji pohybových a motorických
schopností detí. Svoje zručné rúčky naše malé Lúčiky
premenili každý týždeň na krásne výtvory v tvorivej
dielni Šikulkovo. Okrem toho naši malí návštevníci so
svojimi rodičmi chodili pravidelne plávať do Detského
plaveckého centra v Žiline, kde lekcie prebiehali pod
dozorom kvalifikovaného plaveckého inštruktora s
rôznymi plaveckými pomôckami. Deti sa zoznamovali s
vodou zábavnou formou a osvojili si prvé plavecké
návyky. Zajazdiť si na koníkoch mohli deti takmer každý
týždeň na družstve v Lietavskej Lúčke, kde poníka
Šimona pozná a má rád každý malý Lúčik.
V lete sme navštívili mini ZOO na Ranči Oškerda pri
Žiline, kde detičky mohli vidieť tigra, leva, lamu, koníky,
opicu, kozičku aj velikánske prasiatko. Po prehliadke
ZOO sme si kopec zábavy užili na šmykľavkách,
trampolíne, skákacom hrade a kolotočoch. Na jesennej

Burze detského a materského oblečenia,
ktorú sme zorganizovali v Dome kultúry,
sa dalo za výhodné ceny nakúpiť či predať všetko, čo
mamičky
a
detičky
potrebovali.
Októbrový
Medzinárodný deň materských centier sme s deťmi
oslávili hrami, tancom a pesničkami s neodmysliteľným
sladkým prekvapením.
V septembri, na prvé narodeniny nášho materského
centra, sme spoločne s obcou Porúbka pripravili
slávnostné Uvítanie bábätiek do života. Na podujatie
boli spolu so svojimi rodičmi pozvané deti z obcí
Lietavská Lúčka a Porúbka, narodené od júla 2011 do
konca júna 2012. Inšpirovalo nás predovšetkým mesto
Žilina, ktoré takéto podujatie organizuje pravidelne.
Preto sme chceli aj obyvateľom našich obcí dopriať
pocit spolupatričnosti s miestom kde žijú, oficiálne
privítať najmladších obyvateľov a tešiť sa spolu s ich
rodičmi z nových členov našej „obecnej rodiny“. Na
uvítanie bolo pozvaných 19 detí z oboch obcí,
samotného uvítania sa zúčastnilo 8 z nich. Každého
malého oslávenca a jeho rodičov čakal zápis do
Pamätnej knihy, odovzdanie darčekov od sponzorov
podujatia a fotenie detičiek v drevenej kolíske.
Nechýbalo ani sladké občerstvenie. Veríme, že v tejto
krásnej tradícii budeme pokračovať aj v budúcom roku.
Viac informácií o našich denných rozvrhoch, aktivitách a
fungovaní je možné nájsť na www.mclucik.webnode.sk,
odpovede na otázky poskytneme každému priamo
v materskom
centre
alebo
na
adrese
mclucik@gmail.com.
Súčasne nás môžete sledovať na
www.facebook.com/mclucik.

V stolnom tenise o krok ďalej
Keď sme v minulých rokoch
konštatovali nevyhovujúce
podmienky pre stolný tenis,
dnes
môžeme
hovoriť
opačne.
V Lúčanskej
základnej
škole
sa
vytvárajú hracie podmienky, ktoré by
mohli byť zárukou výrazného rastu
výkonnosti našich detí. V rokoch 2011
a 2012 sa ZŠ zapojila do dvoch
projektov „Stolný tenis do škôl“ a
„Športové poukazy“ na základe vyhlásenia
výzvy Ministerstva
školstva
a kultúry, z čoho pramenilo aj zlepšenie
hracích podmienok a to: zisk stolnotenisových stolov a hracieho vybavenia.
Treba pripomenúť, že priechodnosť
projektov nie je vždy úspešná, ale nám
sa vydarila aj vďaka dôslednej
pripravenosti projektu a vytvorením
vhodných podmienok zo strany ZŠ.
Teraz môžeme konštatovať, že
disponujeme s 5 stolmi značky Stiga aj
ohrádkami, robotom Jola aj s príslušnestvom. Máme 10 registrovaných žiakov
v Slovenskom stolnotenisovom zväze.
S obavami, ale prislúchajúcou výkonnosťou sme vstúpili aj do majstrovských
súťaží v mladšom a staršom žiactve s
hráčmi: František Tvardek, Patrícia

Vojtasová,
Marek
Fides,
Patrik
Chodelka, Marek Šutek a ďalší.
V družstvách Majstrovstiev okresu
Žilina sme obsadili 2. miesto za
Energodatou Žilina a pred Nededzou,
Žilinou „B“ ppa Teplickou. V individuálnych súťažiach sme boli ešte
úspešnejší keď Patrícia Vojtasová získala spomedzi 13 okresov na Majstrovstvách Žilinského kraja konajúcich sa
v Oravskej
Lesnej
v kategórii
najmladších žiačok 3. miesto v dvojhre
a v Ružomberku 3.miesto tiež v dvojhre
ale o kategóriu vyššie mladších žiačok.
Ďalšie diplomy uhrala v mixe a štvorhre
so svojimi rovesníkmi z iných oddielov.
V tomto
mesiaci
sa
zúčastnili
najväčšieho podujatia Slovenského
pohára mládeže najmladšieho a mladšieho žiactva 9 ročný Marek Šutek
v Čadci a 11 ročná Patrícia Vojtasová
v Nitre. Marek skončil z 52 zúčastnených na 35 mieste a Patrícia z 5l
hráčok na 25 mieste. Bolo to ich prvé
veľké podujatie, s kompletnou slovenskou špičkou a myslím si podali solídne
výkony.
Ďalší
z hráčov
ktorý
svojou
ctižiadostivosťou pracuje na sebe

a výkonnostne rastie je Lukáš Rosinčin.
Vieme, že Lukáš je telesne postihnutý,
ale svojím zodpovedným prístupom jeho
milovaného športu sa zúčastňuje aj na
bodovacích turnajoch Slovenska telesne
postihnutých. Je len otázkou času, že sa
bude uchádzať o body, ktoré ho budú
posúvať do popredia medzi hráčov
v kategórii svojho telesného postihnutia.
Predstavy do budúcnosti sú viaceré
a nie je vylúčene, že prihlásime družstvo
aj do okresnej súťaže mužov. Všetko
závisí od záujmu hráčov na sebe
pracovať, pomoci rodičov, sponzorov
a OcÚ Lietavská Lúčka.
Nechceme zabúdať ani na dôchodcovskú
komunitu, do ktorej sa dostane každý
z nás. Možno by stalo za úvahu aby
každý oddiel pôsobiaci v obci, venoval
vo svojej činnosti pozornosť aj tejto
vekovej kategórii.
Pre verejnosť je známe, že možnosť
hrania je v Dome kultúry a v prípade
väčšieho záujmu nie je vylúčené, že
bude k dispozícii po dohode so ZŠ
a OcÚ aj telocvičňa so stolnotenisovým
vybavením.
Miroslav Čerňan
tréner stolnotenisového krúžku pri ZŠ
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Motto:

ŠKOLA JE HIERARCHIOU HODNÔT

AK BUDE V ŠKOLE SPOKOJNÝ UČITEĽ, BUDE
SPOKOJNÝ AJ ŽIAK, AJ RODIČ.
Prihováram sa chlapcom i dievčatám, žiakom a žiačkam,
ktorí majú možnosť vzdelávať sa vo vynovenej budove ZŠ na
ulici Skalka. Máte učebne vybavené modernými prístrojmi,
ktoré Vám za pomoci vyučujúcich umožňujú vnikať do tajov
techniky, vedy a umenia. Ako vám len závidím aj s mojimi
bývalými žiakmi. Tí takéto vymoženosti nepoznali. Museli
pracovať za pomoci skromnejších učebných pomôcok, kým
vy máte nainštalované interaktívne tabule a diaprojektory,
máte parádnu telocvičňu, kým moji bývalí žiaci už od r. 1960,
mohli o takejto krásnej škole s telocvičňou iba snívať. Celé
roky cvičili na hod. TV na chodbe školy. O tom by vedeli
rozprávať učitelia TV Mgr. Pecko, Bernášek, Danko, Babík,
Blahútová, Kolenová, Kudlová a ďalší. O učebni s počítačmi
sa im ani vo sne nezdalo. A predsa s radosťou chodili do
školy, chránili si triedy ako svoj majetok. Vzťah žiakov
a k vyučujúcim bol úctivý, priateľský, ani pri porušovaní
školskej disciplíny neboli väčšie problémy. Rodičia
spolupracovali so školou na báze vzájomnej úcty. Žiak si
vážil svojich učiteľov a vychovávateľov. Rodičia i vyučujúci
mali za cieľ dobre naučiť, kvalitne vychovávať. Bez
uvedomelej disciplíny by sme neboli dosiahli výborné vých. –
vyučovacie výsledky. Práca v škole bola veľmi dobrá, každý
si musel uvedomiť, že chodiť do školy je nielen povinnosťou,
ale treba byť na svoju školu aj hrdý a robiť jej dobré meno.
Radostná bola práca v jednotlivých záujmových krúžkoch,
ako
telovýchovný,
technický,
divadelný,
tanečný,
požiarnický, nadaní žiaci reprezentovali školu na
olympiádach. Nažívali sme v pohode a úcte. Rodičia boli
veľmi nápomocní, pomáhali škole, triednym učiteľom pri
dosahovaní úspešných výsledkov.
Dnes mnohí žiaci chápu demokraciu tak, že si môžu počínať
svojvoľne, nezodpovedne, ba niektorí sa správajú arogantne,
neslušne a nezdvorilo. Zaráža ma, že niektoré dievčatá
dokážu byť tiež arogantné a drzé. Vraví sa, aký rodič, také
dieťa, taký žiak. Všímam si, že niektorí rodičia sa spoliehajú
vo výchove len na školu, nevenujú deťom veľa času. Bez
pevnej otcovej ruky, bez otcovského vzoru v rodine, bez

záujmu rodiča o svoje dieťa to nejde. Funkcia otca, matky je
vo výchove nenahraditeľná. Len vzájomnou úprimnou
spoluprácou školy a rodiča môžeme z našich detí vychovať
dieťa tak, aby sa v škole žiak učil rád, zodpovedne sa správal,
vzdelával. Žiak i rodič si musia uvedomiť, že učenie je tvrdá
práca. Len vzdelaný človek môže v dnešnej dobe preraziť
a uplatniť sa. Siahnime po autorite našich múdrych starých
otcov a dedov, ktorí viedli svoje deti od malička k práci,
zodpovednosti a úcte k práci učiteľa. My starší si neraz
pripomíname, ako sa v rodinách s nami v detstve nemaznali,
ale vyžadovali od nás istú zodpovednosť. Poučovali nás, že
škola je chrámom vzdelávania, že sa neučíme pre rodičov, ale
sami pre seba, že bez práce nie sú koláče. Rodičia veru
nechodili do školy cez vyučovanie rušiť učiteľa v práci,
nedovolili si potierať autoritu učiteľa. Mnohí spomínajú
prísneho pedagóga, riaditeľa školy v Lietavskej Lúčke, p.
Šáleka. Ten vychovával nielen žiakov, ale aj rodičov. Kde sú
tie časy, keď vyučujúci bol pán učiteľ, ktorého si každý vážil
a ďakoval mu, že má božskú trpezlivosť aj vtedy, keď on –
otec zlyháva pri výchove v rodine.
Veru sa nestalo, aby dieťa na ulici nepozdravilo staršieho
človeka. Priznajme si, lásky a úcty bolo v minulosti viac ako
v súčasných rodinách. Dnes sa dieťa nemá s kým
porozprávať, nikto preň nemá čas. Moji rodičia mi vždy
pripomínali: Svojho učiteľa si váž, dobre sa uč a v škole
poslúchaj! Žiadne odvrávanie, papuľovanie neexistovalo,
rodičia mali autoritu u svojich detí.
Všímam si, že niektoré deti nemajú v rodinách stabilné
zázemie, nemajú oporu vo svojich rodinách. Žiakom
odporúčam, aby si z televízie brali vzory mladých
húževnatých ľudí typu Petra Sagana, Maťa Kližana, Mareka
Mintála, Mareka Saparu a iných Nesledujte brak typu
„Marienky z Turca“ užitočnejšie sú prírodovedné relácie,
športové relácie, súťaže, ktoré rozšíria váš obzor, obohatia
vaše poznanie. Siahnite častejšie po dobrej knihe, učte sa
systematicky cudzie jazyky, otužujte si telo i dušu. Len
vzdelaný, múdry človek precíti ozajstné ľudské šťastie.
- sel -

PARKOVANIE POČAS ZIMY
ul. Na Vápenicu – parkovanie na strane RD Blažej
ul. Májová – parkovanie na strane od RD Trnovcová
Chmeliar po RD Albín Čerňan
po RD Zubček, na druhej strane len pri obchode
ul. Ilovská cesta – parkovanie na strane od bývalej
Coop Jednota
Coop jednoty pod RD Ján Isteník
ul. Š. Hulína – parkovanie na strane od RD Turian po
ul. M. Chmeliara – zákaz parkovať na celej
Dom služieb
komunikácii
ul. Staničná – parkovanie na strane od RD
ul. Na Kopec – parkovanie na strane od RD
Rosinčinová po RD Štancel
Hulínová po bytový dom Skalka 15
ul. J. Bytčiančina – od križovatky Žilinská cesta po
ul. Cementárenská – parkovanie na strane od
železničné priecestie parkovať na vyhradenom
Zdravotného strediska (popri chodníku) po RD J.
parkovisku, za železničným priecestím parkovanie
Benko
na strane od RD Richard Kőhler po RD Miroslav
ul. Na Dúbravy – parkovanie na strane od RD Tibor
Kučes, od RD Gallo po futbalový štadión, od RD
Zvarík po RD Pavol Frolo
Peter Kučes po RD Peter Bros
ul. Lúčanská – parkovanie na strane od bytového
ul. Na Pleš – parkovanie pri Kaštieli a smer
domu 11 b.j. po RD Marček
k cintorínu na strane RD Hodasová po RD
ul. Skalka – parkovanie na strane od RD Mihál po
Dubovec
RD De Donová
Uvedený spôsob parkovania si vyžaduje vzájomnú ohľaduplnosť, aby nebol ohrozený vstup na pozemok, do
dvora. Je vhodné, aby každý kto vlastní garáž, resp. priestory dvora, využíval túto možnosť parkovania.
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Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka informuje
Predposledný júnový víkend sa uskutočnil
10. ročník „Dámskej jazdy“. Dámy z KST
Lietavská Lúčka v počte deväť sa vybrali
do Kysuckých a Oravských Beskýd.
Páni sa rozhodli tento rok prejsť Biele
Karpaty. 4. ročník „Pánskej jazdy“ sa konal druhý júlový
víkend.
Počas letných prázdnin sa uskutočnilo viacero
turistických akcií, ktoré si zorganizovali naši aktívni
členovia (raft na Váhu, výstup na Drienok, Jakubinu,
Bystrú, výlet do Roháčov s KST Dlhé Pole).
Očakávaním bol 3 – dňový zájazd do Jeseníkov. Napriek
tomu, že prvý deň sme si užili hmlu, ďalšie dni boli veľmi
vydarené. Prešli sme hlavný hrebeň Jeseníkov, mnohí
z nás vystúpili aj na Praded – najvyšší vrch tohto pohoria.
Navštívili sme poslednú manufaktúru v Strednej Európe na
výrobu papiera vo Veľkých Losinách. Zažili sme skvelú
atmosféru pivného festivalu v Hanušoviciach. Posledný
deň sme prešli tiesňavami Bielej Opavy a výlet sme
zakončili návštevou kúpeľného mestečka Karlova
Studánka.
V sobotu 29. septembra sme opäť vyčistili turistické
chodníky na Lietavský hrad a náučný chodník z Rajeckých
Teplíc po rázcestie do Lietavskej Svinnej. Po práci sme
posedeli pri výbornom guláši v areáli požiarnej zbrojnice.
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Týmto ďakujeme našim požiarnikom za požičanie
priestorov a vybavenia.
Tento rok sme organizovali už 10. ročník prechodu „Cez
tri hrady“. Akcia sa uskutočnila v sobotu 6. októbra 2012
s podporou mesta Žilina, ktoré nám zabezpečilo pekné
účastnícke listy. Počasie nám prialo a zažili sme slnečný
deň v krásnej jesennej prírode Súľovských skál.
O týždeň neskôr 13. októbra bolo naplánované
ukončenie letnej turistickej sezóny výstupom na Veľký
Choč. Na trasu sme nastúpili v dedinke Jasenová a zišli
sme do kúpeľov Lúčky. Nádherný slnečný deň plný
výhľadov sme si užili plnými dúškami.
V decembri nás čakajú ešte nasledovné akcie: výstup na
Sivý vrch, vychádzka za vianočnou vetvičkou, štefanský
výšľap na chatu „Pod Suchým“ a silvestrovský výstup na
Kľak.
Nový rok začneme vychádzkou na Lietavský hrad.
Výročná členská schôdza KST Lietavská Lúčka je
naplánovaná na 1. februára 2013 o 17.00 h v Dome kultúry
Lietavská Lúčka. Týmto srdečne pozývam v mene
Výkonného výboru KST Lietavská Lúčka všetkých členov
KST LL a ostatných priaznivcov turistiky na naše
stretnutie.
Danka Rosinčinová
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18 59
19 00
19 05
19 10
19 13
19 15
19 18
19 20
19 23
3521
19 31
19 34
19 36
19 39
19 41
19 44
19 49
19 53
19 54
19 59
20 01
20 05
20 09

k – ide v x, nejde 22.XII.-6.I., 1.VII. – 1.IX.
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