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Príhovor
Vážení spoluobčania, blíži sa koniec volebného obdobia, a je tu
čas v krátkosti zhodnotiť prácu obecného zastupiteľstva
a obecného úradu za ostatné 4 roky. Obecné zastupiteľstvo
zasadlo 35-krát. Na svojich zasadnutiach sa hlavne zaoberalo
problémami v oblastiach rozvoja obce, ekonomickej, investičnej
a školstve.
V tomto období obec realizovala viacero investícií v kapitálových
výdavkoch: ukončila sa výstavba 11 b.j. nájomného bytového
domu, tiež sa ukončil projekt revitalizácie centra obce
a oddychovej zóny, čím sme skrášlili centrum obce a areál
materskej školy. Zrekonštruovala sa budova Zdravotného
strediska, ktoré je dnes na štandardnej úrovni. Vybudovalo sa
verejné osvetlenie pri ZŠ, na nádvorí Domu kultúry, zakúpil sa
osobný automobil Fabia. V budove obecného úradu sa
vybudovalo registratúrne stredisko, vymenili sa okná na Dome
smútku na Ilovom doplnené vitrážou. Rekonštrukcia prípojky
elektrickej energie na futbalovom štadióne a hokejovom ihrisku,
výmena schodov v Dome služieb, vybudovanie kanalizácie na ul.
Májová, prekládka vodovodu na ul. M. Chmeliara. Oprava podláh
a výmena svietidiel v telocvični Základnej školy, vybudovanie
dopraveného ihriska v areáli MŠ a jeho vybavenie, čiastočné
zateplenie ZŠ Májová doplnené elektricky ovládanými žalúziami.
V kapitole bežné výdavky sa dokúpili ochranné odevy a požiarna
výstroj pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, zrekonštruovala sa autobusová zastávka na Žilinskej ceste, nakúpilo sa
športové vybavenie ZŠ, nové vybavenie na ihrisko v MŠ a ďalšie.
V rámci cezhraničnej spolupráce ČR a SR obce bola úspešná
v získaní nenávratného finančného príspevku v troch projektoch
– Cezhraničné dni hasičov Lietavská Lúčka – Horní Bečva,
vedoMOSTy a Tradície detskými očami.
Posledné dva projekty sa týkali najmä žiakov základnej školy a
mali u nich veľký ohlas, a z tohto dôvodu obec v súčasnosti

rozbieha projekt „Spolupráca cez monitor“ Liet. Lúčka – Horní
Bečva.
Hodnota investícií predstavuje cca 2 mil. eur. Na uvedené akcie
a investície obec získala nenávratné finančné prostriedky
z MDVRR SR, ŠFRB, KIA, T+T, VUC – cezhraničná spolupráca.
Samozrejme pri všetkých projektoch a investíciách sa obec
spolupodieľala sumou min 5 % z celkových nákladov. Táto
spoluúčasť bola hradená z prostriedkov rozpočtu obce, ktoré
nepostačovali, a tak boli doplnené úverom cez Prima banka
Slovensko. V súčasnosti obec podala žiadosti na MŠ SR na
dofinancovanie zateplenia ZŠ Májová, Zníženie energetickej
náročnosti Domu kultúry Environmentálny fond – Úrad vlády SR,
Viacúčelové športové ihrisko – výzva Úradu vlády SR. Pripravujeme žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR
envirofond – Rozvoj odpadového hospodárstva – na kúpenie
kompostérov na biologicky odpad (biologický odpad je biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad z domácností,)
pre každú domácnosť v obci.
V skratke som poukázal na akcie, ktoré boli - budú zrealizované.
Tieto boli zamerané na zlepšenie energetickej náročnosti budov
v majetku obce. Samozrejme ešte sú budovy, ktoré vyžadujú
obnovu, avšak do budúcna je potrebné sa zamerať na rozvoj
a obnovu infraštruktúry v obci. Skoro všetky miestne
komunikácie a chodníky, s výnimkou tých, ktoré boli zrekonštruované v rámci projektu revitalizácie centra, potrebujú obnovu.
Pri všetkých investičných akciách netreba zabúdať na
spoločenský rozvoj obce, a to najmä podujatia, ktoré sa stávajú
už tradičnými.
Záverom mi dovoľte poďakovať celému kolektívu obecného
úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí svoju prácu
vykonávajú zodpovedne a tak prispievajú k vhodným
podmienkam pre život v obci.
Ing. Marian Sliviak, starosta obce

ZO PÁR SLOV O FINANČNEJ KOMISII A ŠKOLSTVA
Komisia finančná
a školstva je poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom obce.
Komisia v tomto volebnom období
pracovala v trojčlennom zložení.
Zasadnutí komisií sa okrem starostu
obce zúčastňovala aj hlavná
kontrolórka obce, s ktorou sme úzko
spolupracovali ohľadom nakladania
s finančnými prostriedkami obce
a majetkom obce. Potrebná bola aj
spolupráca s pracovníčkami obecného úradu.
Prerokovávali sme a vyjadrovali
sme sa k záverečnému účtu obce, k

návrhu rozpočtu obce, k VZN obce
o miestnych daniach a poplatkoch,
pripomienkovali sme alebo navrhovali doplnenia, resp. zmeny
v príslušnej oblasti a vykonávali
sme mnohé ďalšie aktivity.
Úzko sme spolupracovali s MŠ, ZŠ,
s Radou školy, napr. pri zápise detí
do prvého ročníka, pri príprave Dňa
detí, pri imatrikuláciach žiakov
prvého a piateho ročníka. Spolupracovali
sme
na
projektoch
vedoMOSTY a Tradície detskými
očami, rozlúčke s deviatakmi na
OcÚ, hodnotili stav výchovno-

vzdelávacích výsledkov na základe
podkladov školskej správy a pod.
Spolupracovali sme s organizáciami,
ktoré sa venujú voľnočasovým
aktivitám žiakov a s ďalšími
komisiami zriadenými pri OZ.
Podieľali sme sa na príprave a organizovaní celo obecných kultúrnych
akcií, napr. Jesenné trhy, oslavy
oslobodenia obce, oslavy SNP,
obecný Mikuláš, vianočná akcia
Umenie v srdci...
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami
spolupracovali a prajeme im veľa
osobných aj pracovných úspechov.
DB
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ČO NOVÉ V KULTÚRE?
Na kultúru v našej obci boli a dosiaľ sú občania zvyknutí. Už
od vzniku cementárne obec Lietavská Lúčka bola centrom
kultúrneho života aj pre široké okolie. V obci bola založená
dychovka, ktorá bola dušou obce, vystupovali na všetkých
podujatiach, ďalej ochotnícke divadlo, naši občania nacvičili
veľa krásnych divadelných hier a nezabudnuteľná bola
opereta Modrá ruža. Do povedomia sa dostalo aj umenie
prostredníctvom akad. sochára Štefana Pelikána, ktorý je
doposiaľ činný a jeho diela, sochy a obrazy môžeme vidieť
každý rok prostredníctvom výstav v našej obci ako aj diela
akad. maliara p. Jozefa Krakovského. Ľudia boli zvyknutí na
rôzne zábavy počas celého roka, bohužiaľ nová doba priniesla
fenomén rýchleho života a nedostatok času. Možno, že si to
vsugerujú sami ľudia, že nemôžu prísť, lebo... Na prvom
mieste je práca a nedostatok času. To však nie je pravda,
keď niečo chceme, tak sa tomu prispôsobíme.
Tak ako pokročil vývoj nových vecí, tak aj my v
zastupiteľstve OcÚ sa snažíme, aby kultúrne podujatia mali
vyššiu úroveň a myslím, že to potvrdzujete aj vy, občania Liet.
Lúčky, vašou návštevnosťou. Poďme pekne po poriadku.
Pamätáte sa na začiatky burčiakových hodov? Úroveň sme
pozdvihli o 100 %. Vychytali sme všetky nedostatky
a odmenou za našu snahu je Vaša spokojnosť. Najväčším
lákadlom už v minulom roku boli sochári pod vedením. akad.
soch. Št. Pelikána. Sochy, ktoré sa vytvorili a sú umiestnené
v parku pri OcÚ sa nesú pod názvom Umenie v srdci. V
predvianočnom čase sme zorganizovali krásny kultúrny
program, v ktorom vystupovali deti z MŠ, zo ZŠ, z ŠKD, ZUŠ,
speváckeho súboru Lúčanka, RUTI ŠUTY – kántry tance,
ktorý bol pokračovaním kultúrnej jesene a niesol sa pod
názvom Umenie v srdci. Tento bol obohatený aj vianočným
punčom a pekárenskými výrobkami našich šikovných
gazdiniek. Pevne dúfam, že táto tradícia zostane a mnohé
gazdinky sa nedajú zahanbiť a aj tento rok prispejú svojimi
dobrotami. Drevené sochy aj tento rok sa začali pripravovať,
ale dokončené budú trochu neskôr. Ako každý rok tak aj tento,
z príležitosti Úcty k starším, dostanú naši starší občania
kolekcie. Naši najmenší sa zasa môžu tešiť na Mikuláša,
ktorý im rozdá balíčky a tie si môžu vyzdvihnúť aj pri OcÚ
spolu s rodičmi a pochutnať si na dobrom vianočnom punči.
Okrem týchto radostí, sme pripravovali aj spomienkové
slávnosti ako: oslobodenie obce, 70-te výročie SNP, ale
bohužiaľ konštatujeme, že na tieto podujatia chodí len
minimum občanov. Akosi sme zabudli, že ľudské životy
vyhasli za to, aby sme my žili.

Ako som spomínala v úvode, v obci bola založená
dychovka, ktorá však už dnes neexistuje, chýba nám. Jej
dôstojné miesto však nahradila spevácka skupina dôchodcov
Lúčanka, ktorá vystupuje na všetkých podujatiach v obci,
v Žiline, ale aj v iných okresoch Slovenska, dokonca boli
i v Maďarsku v Putnoku pri príležitosti odovzdania ceny akad.
soch. Štefanovi Pelikánovi a Ing. Štefanovi Juhásovi. Výber
ich piesní je rozmanitý. Vo svojom repertoári majú piesne
z regiónu Terchovej, Liptova, Kysúc, Podpoľania, Horehronia,
piesne z Oravy a východného Slovenska. Zúčastňujú sa
celoslovenských súťaží napr. v Skalitom, Liptovských
Sliačoch, Ružomberku, v Martine, na hodových slávnostiach a
aj na pamiatkových slávnostiach v obci, ale aj v Žiline na
Bôriku. Bez nich by sa už nekonala žiadna spoločenská
udalosť v obci.
Skonštatovali sme, že tento súbor má dobrý vplyv aj na našich
občanov, lebo kam prídu vystupovať, pritiahnú pozornosť
našich poslucháčov.
Každý rok, druhú májovú nedeľu pri príležitosti Dňa matiek,
pozývame všetky matky z našej obce na posedenie
s kultúrnym programom, v ktorom vystupujú detičky z MŠ, ZŠ,
ZUŠ a Lúčanka. Každá matka dostane kvietok, zákusok,
kávičku, pri dobrej nálade si môžu posedieť, porozprávať,
zaspievať.
V júli 2012 lúčanskí hasiči oslavovali sté výročie založenia
hasičského zboru v obci. Pozvaní boli aj naši zahraniční hostia
z Bečvy, s ktorými má naša obec spoluprácu. V zime po
prvýkrát prilákali našich občanov na zabíjačkové hody pri
Hasičskej zbrojnici. Dúfame, že v tejto tradícii budú
pokračovať.
Kultúru šíri aj spoločenská organizácia Červeného kríža,
ktorá usporadúvala donedávna fašiangové zábavy. Pre
nezáujem sú zrušené. Namiesto nej usporiadala letné zábavy
na nádvorí Domu kultúry. Najbližšie chystá v novembri
Katarínsku zábavu.
Jednota dôchodcov v našej obci je zastúpená nielen
Lúčankou, ale jej členovia sa zapájajú do brigád na
cintorínoch, do športu. Veď naši dôchodcovia sú úspešní
v okresných športových hrách.
Takto si naša obec žije kultúrou. Chýba nám ešte trocha
toho kultúrneho správania pri vystúpeniach, ale to sa dá
napraviť. Za touto prácou sa skrývajú ľudia, ktorí pripravovali
pre Vás všetky kultúrne podujatia, a preto by som touto
cestou chcela poďakovať Obecnému zastupiteľstvu, starostovi
obce Ing. Marianovi Sliviakovi a všetkým ostatným, ktorí sa
podieľali na tejto práci. Vrelá vďaka!
Bujdáková O.

Informácie pre členov urbariátov v Lietavskej Lúčke
Na decembrovom valnom zhromaždení
členov urbariátov Háj a Dúbravy sa
zvolili nové výbory a schválili sa
dokumenty, ktoré bolo potrebné predložiť na Okresný úrad v Žiline na
zaregistrovanie urbariátov podľa nového zákona o pozemkových spoločenstvách. Urbariáty bili zaregistrované
27.1.2014 do registra pozemkových
spoločenstiev a výbory mohli začať
svoju činnosť, teda správu majetku tak,
aby podielnici mali čo najväčší úžitok
z majetku, ktorý vložili do spoločenstva.
Začali sa rokovania s fyzickými aj
právnickými osobami, ktoré používajú
majetok urbariátov. S niektorými sa
zmluvy o prenájme už uzatvorili,
s niektorými sa rokovanie ešte neukončilo. Najzložitejšie vzťahy sú
s družstvom Brezová. Hospodársky
dvor družstva je majetkom urbárnikov,
okrem malých plôch na okraji, kde je

vlastníkom Slovenská vodohospodársky
podnik. Družstvo pritom neplatí nájom
a navyše prenajíma časti pozemkov
s budovami tretím osobám bez akejkoľvek dohody s urbariátom. Tento
vlečúci sa problém by sa mohol
vyriešiť, keby sa pozemok prenajal
inému nájomcovi. Lesy Slovenskej
republiky, š.p., prejavili záujem o dlhodobý prenájom tohto pozemku na
skládku dreva. Na jednej strane by
urbariát získal peniaze z prenájmu
a mohol vyplácať podiely každý druhý
rok bez toho, aby zrezal čo len jeden
strom, na druhej strane je obava ľudí,
ktorí bývajú v blízkosti, z hluku, ktorý
by vychádzal z areálu skladu dreva.
Anketa, ktorú urobil výbor urbariátu
medzi obyvateľmi v blízkosti družstva,
vyznela v neprospech prenájmu. Výbor
rozhodol, že konečné rozhodnutie sa
urobí hlasovaním na najbližšom VZ.

Trvalým problémom urbariátov sú
neznámi vlastníci. Urbariáty sú malé,
podiely vlastníkov sú ešte menšie
a náklady na dodatočné dedičné konanie
sú veľké. Preto sa mnohí dedičia radšej
vzdajú dedičstva, akoby mali vybavovať
doklady a platiť súdne a notárske
poplatky. Takýto majetok zostáva
v správe Slovenského pozemkového
fondu a urbariát si ho musí prenajať za
úhradu, aby mohol na ňom hospodáriť.
A oprávnení dedičia nemajú z neho
žiadny úžitok. Ak máte akúkoľvek
informáciu o tom, že vaši predkovia sú
v súčasnosti vedení ako neznámi
vlastníci, neotáľajte a oslovte ktoréhokoľvek člena výboru a výbor vám
pomôže pri získaní vášho dedičstva.
Zoznam neznámych vlastníkov vám na
požiadanie vyhotovíme.
výbor urbariátu
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AKTIVITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY A JEJ PREZENTÁCIA
V správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský
rok sa hovorí aj o mimovyučovacích aktivitách, v ktorých sa
všetci žiaci školy zapojili do širokého spektra súťaží,
projektov, mnohí z nich výborne reprezentovali školu i obec.
Vo vzdelávacej oblasti: Jazyk a komunikácia
Literárna súťaž - Odkaz Karolíny Brϋstleovej
5. ročník literárnej súťaže Odkaz Karolíny Brϋstleovej, ktorú
organizuje obec Podhorie, mal tému Mier sa začína
úsmevom, citát Matky Terezy. Všetci žiaci v ročníkoch 5 - 9
písali túto tému ako list, víťazné práce postúpili do školského
kola a najlepšie putovali do Podhoria. V polovici marca nás
veľmi potešil mail, v ktorom nám organizátori oznámili
výsledky súťaže. V I. kategórii – v próze sme získali: 1. miesto
– Laura Benková, 8. A, 3. miesto – Rebeka Bitušiaková – 8.
B, Čestné uznanie – Veronika Balejová – 7. A, Čestné
uznanie – Martin Rzeszoto – 6. B, Olympiáda z anglického
jazyka – v okresnom kole sa umiestnila Simona Mihálová z 9.
A na 2. mieste. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
– v okresnom kole Alžbeta Šlesárová z 9. A sa umiestnila na
10. mieste.
Štúrov Zvolen – súťaž v rétorike - v okresnom kole súťažili
Katarína Kováčiková z 5. A a Ján Barčiak zo 7. A.
Tvoríme vlastnú knihu (medzinárodná slovensko – česko poľská súťaž) – v národnom kole zvíťazili medzi piatimi
ocenenými vo svojej kategórii Kristína Hubočanová zo 6. B
a Michaela Chodelková z 9. B. Hviezdoslavov Kubín –
v okresnom kole súťažila Rebeka Bitušiaková z 8.B. Šaliansky
Maťko – súťaž v recitácii povesti - v okresnom kole súťažili
Barbora Grigová z 3. a Alexandra Vavríková zo 4. triedy, Ján
Barčiak zo 7. A sa umiestnil na 6. mieste. Chceme život bez
korupcie a úplatkov - literárna súťaž - (organizovalo
občianske združenie Proti korupcii) – Adriana Grečnárová z 9.
A získala Čestné uznanie.
Dostali sme Čestné uznanie za zapojenie sa do 2. ročníka
súťaže Ľudské práva očami detí (literárno-výtvarná súťaž,
organizuje MZV a EZ) na tému „Máme právo na názor“ –
práce Veroniky Balejovej zo 7. A, Kataríny Holánikovej zo 7. A
a Adriany Grečnárovej z 9. A. Sedem detí druhého ročníka
a dvaja žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili v Turí na
Prehliadke tvorivosti žiakov mladšieho školského veku
v anglickom jazyku.
Vo vzdelávacej oblasti: Matematika a práca s informáciami
V tomto školskom roku sa talentovaní žiaci v matematike 3. –
9. ročníka zapojili do súťaží Pytagoriáda, Matematická
olympiáda, GvoBoj a Matematický klokan.
Žiačky 9. ročníka Alžbeta Šlesárová, Simona Mihálová,
Sandra Brosová a Petra Kamenská sa zúčastnili súťaže
GvoBoj v Žiline. Túto súťaž pre okres Žilina organizuje
Gymnázium Veľká okružná v Žiline.
Úspešní riešitelia školského kola Matematickej olympiády
Veronika Balejová, Jaroslav Kováč, Lenka Hrtánková a Lucia
Kučesová zo 7.ročníka súťažili v marci v okresnom kole.
V decembri sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.
Matematické úlohy riešilo 30 žiakov z 3. až 8. ročníkov.
Úspešných riešiteľov bolo 10, títo boli navrhnutí
do
obvodného kola v Žiline. V obvodnom kole sa umiestnila na 1.
mieste Anna Barčiaková z 5. ročníka a na 5. mieste sa
umiestnil Juraj Grečnár z 8. A triedy.
Ďalšou matematickou súťažou bol Matematický klokan. Do
súťaže sa zapojili žiaci od 1. ročníka až po 9. ročník. 5 žiaci
na I. stupni sú úspešnými riešiteľmi. Najúspešnejším
riešiteľom na druhom stupni bol Matej Hodas z 8. A, druhá
bola Anna Barčiaková a tretia Bianka Tomaščíková z 5.
ročníka.
Žiaci 5. až 8. ročníka sa zapojili v rámci matematiky do
projektu Moja família.sk. Tento projekt vyhlásila OVB Allfinanz
Slovensko. Žiaci pracovali aj na školských projektoch
z matematiky: Matematika v rozprávkach v 5. ročníku,
Narodeninová oslava a Rekonštrukcia izby v 6. ročníku
a Matematická rozprávka z učiva zlomky v 8. ročníku.
Vo vzdelávacej oblasti: Človek a príroda

Tretiaci a štvrtáci sa v rámci environmentálnej výchovy
zúčastnili
Cezhraničného
projektu
Rajecká
dolina
v Pozloviciach (ČR).
Zapojili sme sa do Medzinárodného environmentálneho
programu Zelená škola. V rámci tohto projektu žiaci 4.- 9.roč.
vypracovali v novembri environmentálny audit našej školy, na
základe ktorého sme sa rozhodli venovať téme ODPAD. Po
vypracovaní EAP našej školy žiaci postupne plnili jeho
jednotlivé body.
Vo vzdelávacej oblasti: Človek a spoločnosť
V rámci predmetu dejepis
Praveká súťaž pre ZŠ v Múzeu praveku v Bojniciach - žiaci 5.
A, 6. A, Dejepisná súťaž - Poznaj svoje mesto – umiestnenie Ján Barčiak, Lenka Hrtánková zo 7.A – 2. miesto,
Medzinárodná súťaž Čo vieš o československých légiách? –
súťažil Filip Rybárik z 9. A, Školské kolo dejepisnej olympiády
– žiaci 8. A, 7. A
V rámci predmetu geografia
V okresnom kole Geografickej olympiády súťažili Samuel
Beháň zo 6. B, Tatiana Grečnárová zo 6. A, získali 7. miesto.
Súťaž – tvorba plagátu k filmu Zomierajú postojačky
Vo vzdelávacej oblasti: Umenie a kultúra
Slávik Slovenska 2014 – v okresnom kole spievali Barbora
Grigová z 3. A, Sarah Slotová z 5. A a Katarína Holániková zo
7. A. Výtvarné práce našich žiakov boli poslané do súťaží
Vesmír očami detí, Dúha v marci, Zelený svet. Poznaj svoje
mesto (výtvarná časť súťaže, organizuje mesto Žilina) –
Simona Kubalová z 9. A bola medzi ocenenými žiakmi.
Záložka do knihy spája školy – výtvarná súťaž – boli poslané
záložky, ktoré vyrábali žiaci 5., 6., 7. ročníka do českej školy
v Jihlave. V rámci výtvarnej výchovy žiaci vyrábali dopravné
medaily
pre dopravnú akciu s policajtmi. Prispeli sme
výtvarnými prácami na výstavku ovocia a zeleniny v Dome
kultúry v Lietavskej Lúčke v októbri 2013. Výtvarné práce
žiakov 7. ročníka boli vystavené v galérii Diagnostického
centra v Lietavskej Lúčke.
Vo vzdelávacej oblasti: Zdravie a pohyb
15 žiaci 3. ročníka absolvovali v máji 2014 plavecký kurz na
ZŠ Martinská v Žiline. Realizovali sa tri športové súťaže v
rámci projektu vedoMOSTY, dve na partnerskej škole
v Hornej Bečve a jedna v Lietavskej Lúčke: futbalový
miniturnaj a veľký futbalový turnaj, v oboch boli naši chlapci
na 1. mieste, športové súťaže v pohybových zručnostiach.
Zúčastnili sme sa Behu do strečnianskych schodov, kde naši
žiaci dobre reprezentovali školu i obec. V mesiaci máj staršie
žiačky v obci Turie hrali vybíjanú o cenu riaditeľky ZŠ, kde
skončili na druhom mieste. Zúčastnili sme sa volejbalového
turnaja s olympijskou myšlienkou, ktorý v našej telocvični už
tradične usporadúva DC Lietavská Lúčka. V stolnom tenise je
Patrícia Vojtasová, zo 7. A 13. v kategórii mladšie žiačky na
Slovensku a Marek Šutek z 5. A je 21. v kategórii najmladší
žiaci na Slovensku. Na národnej úrovni reprezentovali školu
i obec v plávaní Laura Benková, 8. A, Dávid Bartáky 9. B,
v džude Jakub Vavrík 6.B, v squoshi Klára Köhlerová, 5. A,
Denisa Vrbová, 8. A, vo futbale Marián Paholík 8. B, Timotej
Kupčík 9. A, Adam Líška 9. B.
Všetky aktivity, súťaže sa uskutočnili v rámci Centra voľného
času pri ZŠ Lietavská Lúčka. V pravidelnej činnosti
v krúžkoch i v nepravidelnej činnosti bolo zapojených 224
žiakov školy. Krúžky viedli pedagogickí zamestnanci školy
i externí pracovníci.
Touto cestou chcem poďakovať poslancom obecných
zastupiteľstiev spádových obcí, ich starostom Ing. Štefanovi
Zjavkovi z Lietavskej Svinnej-Babkova, Ing. Milanovi Janurovi
z Porúbky, poslancom OZ z Lietavskej Lúčky a pánovi
starostovi Ing. Marianovi Sliviakovi za podporu činnosti centra
voľného času, za podporu zmysluplného trávenia voľného
času našich žiakov.

Mgr. Oľga Gašpieriková, riaditeľka školy
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M a t e r s k é ce n t r u m L ú č i k u ž n i e j e b a t o ľ a
Je to tak. Materské centrum Lúčik minulý mesiac oslávilo
„škôlkarsky vek“. Máme tri roky. Vďaka za to, že môžeme v
našej obci fungovať, patrí obecnému úradu, ktorý nám
poskytol priestor v Dome kultúry a vďaka ktorému sme z
pridelenej dotácie mohli vynoviť priestory centra
molitanovou cvičebnou zostavou pre deti a novými policami a
skrinkami. A aj keď už Materské centrum Lúčik nie je batoľa,
stále sme tu pre detičky najmä v dojčenskom a batolivom
veku - od narodenia do 3 rokov, ktorým sú prispôsobené
práve mnohé predpoludňajšie aktivity. Väčšie tematické
podujatia - Karneval, Mikuláš... organizujeme v
popoludňajších hodinách, kde chceme vytvoriť priestor aj pre
návštevu našich škôlkarov ☺.
V Materskom centre Lúčik sme za uplynulý „lúčikovský rok“
2013/2014 zorganizovali pre detičky a ich rodičov desiatky
podujatí či už v prevádzkovom priestore v Dome kultúry
alebo za pekného počasia vonku.
Po letných prázdninách sme okrem šantenia v Herni, cvičení
na fit loptách a tvorení v Šikulkove zorganizovali jesennú
Burzu detského a materského oblečenia, v Dome kultúry, kde
za výhodné ceny mamičky mohli nakúpiť či predať všetko
potrebné pre seba aj detičky. Pred koncom roka k nám zavítal
aj Mikuláš s plným vrecom prekvapení, za čo ho deti
odmenili krásnymi básničkami a pesničkami. Do konca roka
2013 chodili naši malí návštevníci pravidelne jazdiť na
koníkoch a už môžeme prezradiť, že pripravujeme ďalšiu
aktivitu, v rámci ktorej sa detičky opäť dostanú do kontaktu
so zvieratkami. V tomto roku sme pre malých návštevníkov
zorganizovali Karneval s maskami od výmyslu sveta a tiež
návštevu veľkého detského zábavného centra. Pre veľkých

ĎAKUJEME
Onedlho pristúpia občania k volebným
urnám, aby si zvolili nové
zastupiteľstvo a tiež starostu obce. Pri
úvahách, koho voliť si každý určite
prejde aj to, čo to dnešné
zastupiteľstvo pre občanov urobilo,
s kým boli spokojní, ako zastupiteľstvo
vychádzalo v ústrety občanom, čo sa
v obci vybudovalo, aké problémy treba
ešte riešiť, kto by lepšie zastupoval
potreby občanov. A potom na základe
svojho úsudku si zvolí svojho favorita.
Verím, že sa občania rozhodnú
správne
a naozaj
ich
nové
zastupiteľstvo bude demokraticky
zastupovať záujmy všetkých občanov
v obci
a aj
tých
najmenších
v materskej škole.
Nech sa už občania rozhodnú
akokoľvek, verím že ich rozhodnutie
bude aspoň také správne ako to
predošlé. Veď vďaka
obecnému
zastupiteľstvu
máme
krásnu,
zrekonštruovanú materskú školu,
s moderným vybavením, upravený

návštevníkov boli pripravené diskusné
prednášky o vstupe nových detí do škôlky, o látkových
plienkach, navštívili nás logopedičky, ktoré si reč detičiek
vypočuli priamo na prednáške. Zdraviu detí sa venovala aj
prednáška o borelióze, prenášanej kliešťami a ochrane pred
ňou. A pre mamičky sme pripravili prednášku s praktickými
ukážkami o tom, ako zostať stále príťažlivé aj na materskej
dovolenke ☺. Tento rok v máji sa Materské centrum Lúčik
pridalo aj k organizátorom krásneho podujatia Míľa pre
mamu, na ktorom sme pre detičky pripravili zábavné aj
poučné aktivity. A napokon v júni sme odovzdali deťom
vysvedčenia a odmeny za absolvované aktivity a podujatia.
Po tohtoročných letných prázdninách nás čakal už tretí ročník
slávnostného podujatia Uvítanie bábätiek do života,
pripravovaného v spolupráci s obcou Porúbka. Na podujatie
boli spolu so svojimi rodičmi pozvané deti z obcí Lietavská
Lúčka a Porúbka, narodené od júla 2013 do konca júna 2014.
Z narodených 22 bábätiek v obciach Lietavská Lúčka a
Porúbka sme na podujatí privítali 15 z nich. Každého malého
oslávenca a jeho rodičov čakal zápis do Pamätnej knihy,
odovzdanie darčekov od sponzorov podujatia a fotenie
detičiek v drevenej kolíske. Fotografie z podujatia už čoskoro
nájdete aj na našich internetových stránkach.
Viac informácií o našich denných rozvrhoch, aktivitách a
fungovaní získate na www.mclucik.webnode.sk, odpovede na
otázky poskytneme každému priamo v materskom centre
alebo na adrese mclucik@gmail.com. Takisto nás môžete
sledovať na www.facebook.com/mclucik. Tešíme sa na Vašu
návštevu u nás!

školský dvor, ktorý slúži všetkým
deťom v obci, dopravné ihrisko,
s plným vybavením. Verte mi, že našu
materskú školu nám závidia mnohé
kolegyne, ale aj rodičia z okolitých
škôlok.
Nedá mi spomenúť ani to, že patríme
medzi najlacnejšie materské školy, že
obec dokázala v ťažkom krízovom
období nezaťažovať mladé rodiny
vyššími poplatkami a tak umožniť
navštevovať materskú školu všetkým
deťom, ktoré boli zapísané . Náklady
na chod materskej školy sú naozaj
v dnešnej dobe vysoké. Nestalo sa,
aby
boli
deti
v chladných
miestnostiach, aby nebolo o ne
postarané tak, ako sa patrí. Každý rok
zastupiteľstvo odsúhlasilo pre deti aj
sladký darček k MDD.
Materskú
školu
navštevovalo
v uplynulom roku 72 detí. Zúčastňovali
sme sa na športovej olympiáde, súťaži
v speve, výtvarných súťažiach, kde sa
naše deti umiestnili na popredných
miestach. Pripravili sme posedenie pre
starých rodičov, kultúrny program ku

Dňu
matiek
v obci,
besiedky
v materskej škole, tvorivé dielne pre
rodičov a deti množstvo divadiel,
plavecký výcvik, koncert na školskom
dvore, školský výlet, dlhý deň pre
predškolákov a mnoho iných aktivít.
Zapojili sme sa do projektu „Elektronizácia v školstve“ kde sme získali
ďalšiu interaktívnu tabuľu, tlačiareň
a počítač aj do triedy s malými deťmi.
Kolektív materskej školy sa snažil
vytvárať deťom také podmienky, aby
prežívali šťastné detstvo, aby hravou
formou získavali nové vedomosti
a skúsenosti.
Toto všetko by sa nám nedarilo bez
podpory obecného zastupiteľstva na
čele so starostom obce.
Preto by som sa chcela v mene
kolektívu a detí v materskej škole
poďakovať pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za príkladnú
starostlivosť.
Janka Dubcová,
riaditeľka MŠ
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Projekt vedoMOSTY –
ukážme, čo vieme
Minulý školský rok na našej škole začal v znamení projektu
cezhraničnej spolupráce s názvom vedoMOSTY.
Projekt bol zameraný na spoluprácu partnerov v oblasti
základného vzdelávania. Jeho zmyslom bolo prostredníctvom
spoločných aktivít rozvíjať a zvyšovať kvalitu poskytovaného
vzdelania v podmienkach základných škôl. Vytvorili sme ním
priestor, kde deti nenútene a aj zábavnou formou spoznávali
krajinu cezhraničného partnera a vytvárali si ku nej vzťah.
Avšak nešlo len o spoločné podujatia, ale využili sme tento
projekt aj ako nástroj porovnávania kvality vzdelávania na
jednotlivých stranách hranice a tiež ako nástroj motivácie
žiakov ku lepším vzdelávacím výsledkom, čo si myslíme, že
sa aj podarilo, o čom svedčil záujem žiakov o všetky aktivity
a aj výsledky, ktoré sme dosiahli v jednotlivých aktivitách.
Málo ktoré deti odchádzali zo stretnutí sklamané, skôr
odchádzali pyšné na svoje výkony.
Okrem športových a kultúrnych aktivít uskutočnil sa aj
systém spoločného testovania vedomostí v ročníkoch 6. – 9.
Takýmto spôsobom bol pre žiakov vytvorený priestor, kde
mohli ukázať svoje vedomosti a to dokonca na medzinárodnej
úrovni. Žiaci boli testovaní v predmetoch: biológia, anglický
jazyk, fyzika a matematika. Súťažili v päťčlenných
družstvách. Sily si zmerali aj v športových aktivitách ako
napríklad v stolnom tenise, halovom futbale a pod.
Uskutočnila sa aj spoločná dopravná výchova, ktorá bola
veľmi pekná, spoločný deň pohybovej gramotnosti, finančný
sprievodca malých i veľkých a aktivita pod názvom Spoločné
kultúrne dedičstvo našich národov, ktorá sa konala
z príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na
územie Veľkej Moravy. Všetky aktivity boli zmysluplné
a úžasné.
Samozrejme na žiakov čakali aj výlety. Na českej strane boli
naši žiaci na Pustevnách, navštívili sochu Radegasta, kde sa
vyviezli sedačkovou lanovkou a žiaci z Horní Bečvy u nás
navštívili Strečniansky hrad a previezli sa na pltiach dolu
Váhom. Tieto zážitky sú pre všetkých neopakovateľné
a nezabudnuteľné, i keď na oboch výletoch trošku mrholilo,
ale vôbec to nevadilo.
Všetky aktivity boli zamerané aj na vytváranie nových
vzťahov medzi deťmi.

Partnermi projektu boli obce Lietavská Lúčka na slovenskej
a Horní Bečva na českej strane, realizátormi však boli
základné školy zriadené obcami.
Vďaka tomuto projektu sa podarilo na našej škole renovovať
podlahy a dať modernejšie osvetlenie do telocviční, vymeniť
dve odvetrávacie okná vo veľkej telocvični, doplniť športové
zariadenie, získať futbalové a tenisové dresy, rozšíriť
dopravné ihrisko v materskej škole, získať väčšie bicykle,
reflexné vesty, cyklistické prilby a oblečenie policajtov
a lekárov pre deti.
Za realizáciu takéhoto skvelého projektu treba poďakovať
všetkým ľuďom, učiteľom, ktorí sa podieľali na tvorbe testov,
športových podujatí a samozrejme nesmieme zabudnúť
s poďakovaním na starostu obce Lietavská Lúčka Ing.
Mariana Sliviaka, starostu obce Horní Bečva Mgr. Oldřicha
Ondryáša, poslancov, pracovníčky OcÚ, vedenie oboch škôl,
pánu Chylikovi, ktorý nám zabezpečil spoluprácu
s Dopravnou políciou, ktorým tiež patrí zvlášť poďakovanie
a v neposlednej rade ďakujeme Mgr. Michalovi Gondžárovi,
ktorý pripravil projekt a koordinoval ho. Ďakujeme aj pani
kuchárkam, ktoré vždy navarili veľmi chutný obed.
Aký projekt čaká na žiakov?
V tomto školskom roku na našich žiakov čaká ďalší krásny
projekt v rámci cezhraničnej spolupráce a to modernizácia
školskej knižnice, ktorého skrátený názov je Spolupráca cez
monitor.
Hlavným cieľom projektu je rozvoj informačno
komunikačných zručností v podmienkach základných škôl
partnerských obci Lietavská Lúčka a Horní Bečva.
Špecifickými cieľmi sú:
1. Rozvoj komunikácie a spolupráce základných škôl
s dôrazom na IKT.
2. Realizácia spoločných aktivít, na ktorých budú môcť
účastníci získať nové zručnosti a schopnosti.
3. Vytvorenie podmienok pre zlepšenie komunikačnej
dostupnosti prihraničného regiónu.
Výsledkom bude moderná školská knižnica, učebňa literárnej
výchovy a vydanie spoločnej knihy.
Ďalšie informácie o projekte sa dozviete v budúcom čísle
obecných novín.
Mgr. Bitušiaková Daniela, zástupkyňa RŠ

POSTREHY Z JESENNÝCH TRHOV /13. septembra/ úryvok
Sobotňajšie popoludnie sa nieslo
v znamení hudby, tancov, spevu,
tvorby sochárskeho umenia, veselia.
S nadšením nám zahrali mladí
heligonkári
z Krasňan
známe
melódie
slovenských
ľudových
piesní.
Okúzlili
nás
lúčanské
speváčky pod vedením Mgr. Danky
Bitušiakovej, ale tiež i spevácky
súbor z Lietavy. S obdivom sme
s prítomnými
rodičmi
sledovali
detské hry detí zo detského
folklórneho súboru Cipovička . Celé
hodiny som ja dôchodkyňa zažívala
na tomto veľkolepom podujatí
s priateľkou
nesmiernu
radosť.
S obdivom som sledovala jednotlivé
vystúpenia, tiež kvitujem stretnutia,
rozhovory
s bývalými
žiakmi.

Prípitkom lahodného burčiaku sme
potvrdili
súdržnosť,
občiansku
spolupatričnosť lúčanských občanov. Radosť mali aj deti, ktoré sa
vyšantili na trampolíne, povozili sa
na koníkovi. Veselosti nebolo konca
kraja. Deti behali s drevenými
koníkmi, ktoré predával ľudový
rezbár z Turian. Členky zo Živeny
nám ako každý rok ponúkali
množstvo úžitkových predmetov,
pani Otka nám ukázala ako sa
mútilo mlieko a vyrába sa maslo. Na
medovníkoch p. Turianovej si
pochutili deti a starší si ich odložili
na pamiatku.
Po bohatom citovom zážitku si
občania mohli pochutiť na výbornom
občerstvení, ktoré nám pripravil p.

Dudáš. Ľudia si pochvaľovali kačku,
guľáš, cigánsku pečienku, burčiak.
Ani dážď po 17. h nepokazil dobrú
náladu. Skalní si počkali na
vystúpenie Tomáša Bezdedu a spievali si spolu s ním jeho piesne.
Vďaka za prekrásny deň, preteplený
slnkom,
radosťou
a potešením.
Vďaka patrí OcÚ v Liet. Lúčke,
poslancom, Mgr. Bitušiakovej, O.
Bujdákovej
a ich
pomocníkom.
Ďakujem za všetkých tiež dôchodcov, ktorí s paličkami vyšli zo svojich
príbytkov, aby sa potešili a pookriali
na tele aj duši. Ľutujem občanov,
ktorí sa ukrátili o kus šťastia
a spolupatričnosti. Chýbali ste nám!
/sel/
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REMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Na nádvorí Domu kultúry v Lietavskej Lúčke bolo v sobotu
24. mája ukončenie cezhraničného projektu Tradície detskými
očami. Organizátormi boli Základná škola a Obecný úrad
Lietavská Lúčka.
Obyvatelia obce, ale aj blízkeho okolia si mohli vyskúšať
ľudové remeslá. Predvádzali ich členky Živeny, ktoré aj na
predchádzajúcich šiestich stretnutiach učili žiakov našej školy
i žiakov z Hornej Bečvy striedavo na Slovensku a na Morave
rôznym technikám a rozprávali im aj o histórii jednotlivých
remesiel. Teória bola spojená s praxou a že to deti zaujalo,
potvrdila aj účasť a záujem detí o sobotňajšiu aktivitu. Všetci
účastníci si mohli vyskúšať drôtovanie, plstenie, háčkovanie,
vyšívanie, sieťovanie, tkanie, uzlovanie, zdobenie kraslíc,
pečenie a zdobenie medovníkov, výrobu keramiky, sviečok
zo včelích plastov, výrobky zo slaného cesta, šúpolia,
servítkovú
techniku,
macrame,
pletenie
korbáčov
a košikárstvo.
Žiakov a učiteľov z Hornej Bečvy privítali deti tradične
chlebom a soľou. Spevácka skupina Lúčanka im zaspievala
krásnu slovenskú ľudovú pieseň z nášho regiónu.
Akciu sme slávnostne otvorili o 10.00 h lúčanskou hymnou,
ktorej autorkou textu je členka speváckej skupiny Lúčanka
Mária Štefíková. Spievali ju spoločne s deťmi ročníkov 1.- 4.
Popoludní o 13.00 h nasledoval hlavný program, kde vystúpil
hosťujúci spevácky zbor Skřiván, ďalej Lúčanka a žiaci
z našej školy. Slnečné popoludnie nám prišla spríjemniť
terchovskými piesňami mladšia ľudová hudba folklórneho
súboru Rozsutec a atmosféru počas celého dňa dotváral
a konečnú zábavu uzatváral DJ Jozef Strážovec.
Všetkým účinkujúcim v programe patrí poďakovanie, ale aj
vedeniu ZŠ s MŠ T. G. Masaryka z Hornej Bečvy, p.
riaditeľovi Mgr. J. Děckému, zástupkyni Mgr. D. Křištofovej,
žiakom a všetkým učiteľom zapojeným do tohto projektu,
vďaka ktorým sme mohli realizovať spomínaný projekt
a deťom aspoň trošku priblížiť život našich predkov a zároveň
získať financie na ušitie 20 krojov pre spevácku skupinu
Lúčanka, 10 krojov pre žiakov ZŠ a zakúpiť ozvučovaciu
techniku.

Slovo ďakujem patrí aj starostovi obce Lietavská Lúčka Ing.
Marianovi Sliviakovi, ktorý prišiel s myšlienkou projektu
a vychádzal v ústrety pri jeho realizácií, starostovi obce
Horná Bečva Mgr. Oldřichovi Ondryášovi, Mgr. M.
Gondžárovi, ktorý celý projekt spracoval do finálnej podoby,
poslancom a pracovníčkam OcÚ.
Pri takýchto akciách nikdy netreba šetriť poďakovaním,
pretože za tým všetkým, aby akcia dopadla tak výborne, ako
táto sobotňajšia, je veľa úsilia a práce mnohých ľudí. Preto
poďakovanie patrí riaditeľke ZŠ p. O. Gašpierikovej, p.
zástupcovi O. Roskošovi, pani učiteľkám Kekelyovej,
Luptákovej, Repákovej, Bujdákovej, Laukovej, Bogovej,
Hudekovej, Hubočanovej, školníkom Vavríkovi a zvlášť p.
Gulášovi, tetám kuchárkam Gajdošovej, Kušnierovej,
Kudlovej, ktoré navarili, tak ako vždy, veľmi chutný obed,
upratovačkám Masárovej a Knapíkovej, ktoré museli upratať
ŠJ a priestory oboch škôl, v ktorých sa zdržiavali hostia
a vystupujúci, speváckej skupine Lúčanka, DJ Strážovcovi
a všetkým pracovníkom OcÚ i žiakom, ktorí priložili ruku
k dielu.
Zvlášť veľké ĎAKUJEM patrí členkám Živeny, bez ktorých
by sa nemohol projekt uskutočniť, menovite p.Daníkovej,
Štaffenovej, Knapcovej, Padyšákovej, Dudovej, Ďubekovej,
Kubínovej, Staníkovej, Kadášiovej, Valicovej, Šibíkovej,
Krajčiovej, Gašpierikovej, Revalo, Zubajovej a tiež akad.
sochárovi Š. Pelikánovi, ktorý deti zoznámil s modelovaním keramikou. Všetci títo šli do tohto s nami nezištne, bez dlhého
rozmýšľania, i keď niektorí z nich už majú nejeden ten krížik
na svojom chrbte a museli prísť k nám aj z väčšej diaľky –
z Čadce, Kysuckého Nového Mesta, z Bytče, zo Strečna
a dokonca aj z Turian.
Vôbec neľutujem, že som mohla byť pri zrode a príprave
projektu
Tradície
detskými
očami,
spolupracovať
s menovanými ľuďmi a organizovať jednotlivé stretnutia, aj
keď občas to bolo náročné, ale stálo to zato, vidieť obrovské
zanietenie a chuť detí do práce, naučiť sa niečo nové a ten
nádherný výsledok, hotové umelecké diela. Výstavka prác
žiakov bola súčasťou sobotňajšieho dňa.
Mgr. Bitušiaková Daniela, zástupkyňa RŠ

Boľavá spomienka. Ráno ako každé iné rána. Ako cezpoľní žiaci z Bytčice,
Lietavskej Lúčky, Porúbky a Turia sme isté ráno na zastávke Teheľňa /Záriečie/ vystupovali
z rajeckého vlaku. Zrazu našu pozornosť vzbudil na vedľajšej koľaji pristavený vozeň
nákladného vlaku. Z vagóna sa ozýval plač a nárek detí a vystrašených mám, otcov, starých
rodičov. Jedno židovské dieťa vystrčilo rúčky a pýtalo si od nás vody: „Som veľmi smädná!
Dajte mi napiť!“ Gardista, strážiaci vagón so zúfalými ľuďmi nás odháňal. Boli sme
vystrašené, ale odvážili sme sa poprosiť pani pokladníčku na stanici, aby nám dala hrnček
vody. Ochotne naplnila hrnček studenou vodou a podala nám ho cez okienko. Opatrne,
s veľkými obavami sme sa prikradli k vagónu s hrnčekom vody s priateľkou Estínkou. Detská
rúčka sa už-už dotýkala hrnčeka s vodou, keď nás zbadal nahnevaný gardista. Tresol
obuškom po hrnčeku s vodou i mojich prstoch. Skríkol na nás vyhrážkou: “Practe sa, lebo!...“
Smutne sme sa pohľadom lúčili s nešťastnými židovskými rodinami a nechápavo sme sa
poberali do školy v Závodí. Kráčali sme popri kasárňach a naše oči sa zastavili pri barákoch.
V nich boli ubytovaní, uväznení ďalší židovskí občania. Boli takisto pripravovaní gardistami
na prevoz z barákov a v nákladných vlakoch transportovaní do koncentračných táborov. Boli
sme žiačky meštianskej školy z tretieho ročníka. Z tohto otrasného zážitku sme zrazu
dospeli. Bolo to kruté poznanie.
Keď som po rokoch s kolegami z Liet. Lúčky navštívila Osvienčim, pripomenula som si
smädné dievčatko z vagóna na žilinskej stanici. Možno, alebo isto aj ju fašisti poslali
s rodičmi do plynovej komory. Už nikdy jej nepodám hrnček s vodou. V srdci nosím odkaz
pre mladých : „Bojujte proti násiliu a zlobe, proti podnecovateľom ďalšej vojny.“
/sel/

Úsmev jesene
Zachovaj si leto v mysli,
Zachovaj si jar.
Na neradostné nemysli.
Aj jeseň je dar.
Slnka tepla ubudlo,
To je pravda svätá.
Jeseň pestrá ako dúha
Chodník pozametá.
Po cestičke rovnej ako
dlaň,
k chrámu privedie ťa.
Tam ťa počká úsmev
čísi,
Z neho kúštik odkrojíš si.
/sel/
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Mama, mamička

B. Bogdanov

Na fronte nám nebolo ľahko. Iba v boji sme zabúdali na trápenia. A ešte
vtedy, keď sme dostávali listy z domu.
Keď prišiel list od mamy, nebol to ani papier, ani obálka, ani riadky. Bol to
mamin hlas. Počul som ho dokonca aj v boji.
Pred Novým rokom som dostal od mamy list, v ktorom rozprávala
o vianočnom stromčeku. Čítal som a rozmýšľal: “Ako dobre, že kdesi pri
mame je ostrovček pokoja, kde je všetko po starom... Teplo a spokojne.
Staré hodiny idú a odbíjajú polnoc. V dome vonia chlebom. Vianočný
stromček.... A nad domom tiché hviezdy. A mama je v bezpečí. Jej jediný
nepokoj som ja.“
Neskôr sa ukázalo, že všetko bola legenda, ktorú zomierajúca mama
písala pre mňa v studenom dome. Písala zomierajúc od hladu a zimy.
Poslala mi posledné kvapky svojho tepla z obkľúčeného Leningradu.
A ja som legende uveril. Bol som veľmi mladý, aby som vedel čítať medzi
riadkami. Čítal som riadky a nevšimol som si, že sú krivé, pretože ich písala
ruka, pre ktorú aj pero bolo ťažké.
Bol som ranený. Keď som sa prebral, necítil som bolesť, len sa mi veľmi
žiadalo piť. Zrazu som pochopil, že jediný človek, ktorý ma môže zachrániť,
je mama. Prebudil sa vo mne zabudnutý detský cit: keď je zle, musí byť pri
mne mama. I začal som ju volať. Vedel som, že príde. A ona sa zjavila.
Napájala ma studenou vodou. Cítil som známy dotyk ruky, počul som rodný
hlas: Synček! Synček!
Nemohol som otvoriť oči. No videl som matku. Tíško som ju oslovil:
Mama, mamička... V neznámej dedine som prijal cudziu matku za svoju.
Iste, všetky matky sa podobajú jedna druhej. A ak jedna matka nemôže
prísť k ranenému synovi, príde k nemu druhá. Mama, mamička.
Veľa viem o hrdinských činoch žien, ktoré odniesli z bojového poľa
ranených vojakov, odovzdávali svoju krv deťom, putovali po ťažkých
cestách za svojimi mužmi.
Nikdy som si nemyslel, že toto všetko súvisí aj s mojou matkou. Teraz sa
obzerám na jej život a vidím – veď ona prešla všetkým. Vidím to, žiaľ,
oneskorene. Ale vidím.
/sel/

Spomienka na lúčanských
hrdinov, padlých v SNP
Už je to dávno
čo v nerovnom boji
za slobodu vlasti
nepriateľ
vám siahol na život.
Boli ste takí mladí,
plní odhodlaní.
Minulo dlhých 70 liet.
S bolesťou v srdci
spomienka na vás
dotýka sa hviezd.
Štrnásť mien vrytých do mramora
varuje,
hrôzy vojny pripomína.
S úctou sa skláňame pred vaším
odkazom.
Už je to dávno,
čo vojna nám synov, otcov vzala.
Bolesť v srdci je aj po rokoch
neskonalá.
Už je to dávno,
čo moria vyschli,
hory potemneli,
kopce osameli.
Vy po hladine vplávali ste
k svojmu krížu.
/sel/

Triky dobrých gazdiniek

Jablko - orechový krémeš

Pestujete na parapete pažítku? Bude lepšie rásť ak ju
pravidelne prihnojíte kávovou usadeninou.
Ak sa vám lámu nechty, aspoň dvakrát týždenne ich
ponorte na desať minút do ohriateho olivového oleja.
Ak sú kvety povädnuté než ich dáte do vázy, ponorte
stonky z tretiny do takmer vriacej vody a nechajte
vychladnúť. Sparené časti odrežte a kvety vložte do vázy.
Ak chcete odstrániť zápach z chladničky, vložte do nej
misku s vodou a octom. Pachy sa zneutralizujú.
Ak vás trápia lupiny, nechajte počas noci vylúhovať dve
vrecká zeleného čaju v šálke s horúcou vodou.
Vychladnutým extraktom si masírujte pokožku hlavy.
Byt prevoniate, keď v mierne otvorenej rúre budete piecť
kôru z pomarančov a citrónov.
Zápach z cesnaku, ktorý vám ostal na rukách, odstránite,
že ich potriete plátkom rozkrojeného zeleru.
Ak trpíte syndrómom nepokojných nôh, pred spánkom
vypite pohár toniku.
Pri bolesti hlavy si masírujte priehlbeninu vzadu na krku.
Miesto stláčajte palcom, ukazovákom a prostredníkom.

Suroviny:
Cesto: 8 vajec, 350 g cukor, 0,2 l mlieko , 0,2 l olej ,
250 g polohrubá múka, 1 kypriaci prášok do pečiva,
100 g vlašských orechov – nasekať
Plnka: 1,2 kg očistených jabĺk /aj viac/, 1 vanilkový
cukor , 1 škoricový cukor, 1 -2 lyžice cukru, 0,3 l vody /
radšej mlieko/, 2 vanilkové pudingy, 0,4 l smotana na
šľahanie, stužovač
Postup: Žĺtka vyšľaháme s 200 g cukru a olejom,
pridáme mlieko a pridáme múku s práškom do pečiva ,
vymiešame dohladka, rozdelíme napoly a vylejeme do
2 hlbokých plechov, ktoré sme predtým vymastili
a vysypali múkou. Z bielkov a ostatného cukru
vyšľaháme tuhý sneh a rozotrieme na plechy – na
cesto. Posypeme orechmi a pečieme pri teplote 180
°C. Odporúčam, ak nie sú 2 rúry – sneh urobiť na 2
razy – upiecť najprv 1 plech a potom 2. Necháme
vychladnúť. Očistené a nastrúhané jablká vložíme do
hlbšieho kastróla, podusíme asi 15 min, pridáme
zvyšný cukor aj vanilkový a škoricový. Vo vode
/mlieku/ rozmiešame pudingový prášok, vlejeme do
dusených jabĺk a povaríme. Jablká rozotrieme na 1
plát upečeného cesta a necháme dobre vychladnúť.
Vyšľaháme smotanu so stužovačom a natrieme na
jablkovú plnku. Na rozotretú šľahačku položíme 2. plát
cesta – snehom s orechmi nahor!!! Necháme pár
hodín v chladničke oddýchnuť.
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NEVYCHOVÁVAŤ ZNAMENÁ VYCHOVÁVAŤ ZLE
„Keď dáš dieťaťu rybu, nakŕmiš ho na deň. Ak ho
naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život.“ (Čínske
príslovie)
Keď sa narodí dieťa, každý rodič mu chce dopriať len to
najlepšie. Ale, čo je to najlepšie? Súčasné spôsoby
výchovy akoby určovala reklama, predpísané trendy, často
to, čo povedia „celebrity“. Na druhej strane existuje
množstvo odbornej literatúry, ale na tú zaneprázdnení
rodičia nemajú čas. A potom sú to ešte dobre mienené rady
starších, skúsenejších. Ale tie sú často mladým ľuďom na
smiech. Tak, kde je vlastne pravda? Kde ju hľadať? Teórií
je naozaj veľa. My sa dnes pozrieme na kroky, ktoré vo
svojej knihe vyšpecifikoval Antonio Mazzi. Snažil sa v nej
naznačiť, ktoré postupy vo výchove patria medzi tie,
ktoré
dieťa
rozmaznajú,
privedú
k lenivosti
a arogantnosti. Takže, čo by ste mali robiť, aby ste zle
vychovali svoje dieťa?
1. Uspokojte sa s jeho priemernosťou
Existuje veľa rodičov, ktorí akoby nechceli skúmať to, čo
je na ich dieťati výnimočné. Akoby nasilu sa ho snažia
zaradiť do neviditeľnej masy aj vtedy, keď by ich dieťa
chcelo lietať, objavovať, chcelo byť tak trochu odlišné.
Takže, ak chcete, aby vaše dieťa v ničom nevynikalo,
nevšímajte si jeho výnimočnosť. Aj v budúcnosti si
vyhľadá zlatú strednú cestu a nebude túžiť po
výnimočných veciach či výnimočnom povolaní.
2. Nevkladajte do výchovy a rodinného života celé svoje
ja
Mnohí súčasní rodičia sú veľmi vzdelaní, zastávajú
dôležité funkcie, sú zodpovední za chod obrovských
firiem. Majú tiež množstvo záujmov a dôležitých stretnutí.
Popri tom všetkom však túžia aj po deťoch. Túžia ich čo
najlepšie vychovať. Ale akosi nielen nemajú čas, ale ani
silu sa im naplno venovať. A deti to cítia. Cítia
nedostatok našej lásky, cítia, keď naša duša nie je pri
ich srdci. Keď prídu do puberty, nedostatok lásky sa
prejaví ich nevychovanosťou a bezcitnosťou.
3. Deti nikdy neupozorňujte na chyby a netrestajte ich
Koľkokrát sa stalo, že sme deti neupozornili na chyby,
ktoré robia? Niekedy z lenivosti, inokedy z akéhosi
vyhorenia alebo aj z presvedčenia, lebo sme sa niekde
dočítali, že trest spôsobuje pocit menejcennosti. Za našu
nevšímavosť sa nám v puberte odvďačia agresívnym
správaním, ľahostajnosťou a cynizmom.
4. Zabúdajte byť pre deti vzormi
Všade, kde sa len pozrieme, dospelí porušujú rôzne
pravidlá. Parkujú na zakázanom mieste, prechádzajú na
červenú, nešetria nadávkami, ohovárajú susedov,
vyhadzujú plechovky z auta, fajčia na zakázaných
miestach, podvádzajú, bezočivo reagujú na pripomienky
iných, zosmiešňujú iných. Prečo by mali deti dodržiavať

MÚDRE SLOVÁ
Hlad na svete nie je preto, že
nedokážeme nasýtiť
chudobných, ale preto, že
nedokážeme nasýtiť bohatých.
Neplač, keď večer zájde slnko,
pretože kvôli slzám neuvidíš
krásu hviezd.

v škole školský poriadok, keď rodičia pravidlá
v spoločnosti tiež nedodržiavajú?
5. Nechajte deti starým rodičom
Starí rodičia majú v rodinách nezastupiteľné miesto. Nie je
však vhodné odkladať k nim deti priveľmi často. Jednak
majú právo na svoj oddych a na druhej strane, starí rodičia
často nevládzu riešiť novodobé problémy a predčasnú
pubertu detí.
6. Hovorte dieťaťu, že musí byť najkrajšie
Niektorí rodičia sú priam posadnutí nakupovaním
značkových vecí a nie je výnimkou ani to, keď
dvanásťročné dieťa drží prísnu diétu alebo už bolo na
skrášľovacej plastickej operácii. Veľa rodičov sa riadi
heslom, že len krásny človek je šťastný človek. Nečudo,
keď toto dieťa počúva od narodenia, v puberte má
problém prijať seba samého a často sebou pohŕda.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo toľko tínedžerov
nosí pestrofarebné vlasy, piercingy, tetovanie, čierne
okuliare, ultra krátke minisukne? Nie je to náhodou tým,
že sebou pohŕdajú a chcú byť niekým úplne iným?
7. Ochraňujte dieťa pred realitou
Často sa stáva, že sa snažíme pre dieťa vytvoriť to
najlepšie prostredie pre jeho rozvoj. Vyberáme tie
najlepšie školy, super krúžky, výnimočné tábory, ideálne
miesta s ideálnymi ľuďmi. Dni plynú ako voda, dieťa
presúvaním z jedného ideálneho miesta na iné vyrastie
a zrazu prichádza realita. No často s ňou aj akési
rozčarovanie, že reálny život vyzerá úplne inak. Takáto
izolácia počas dospievania so sebou môže priniesť
prázdnotu, neistotu, úzkosť, depresiu,... a ťažké hľadanie
svojho skutočného miesta vo svete.
8. Neučte deti žiadnym hodnotám
Dnešný svet konzumu je ako stvorený na to, aby sme
deti neučili žiadnym hodnotám. Prilepme ich teda na
celý deň k televízoru, k počítaču alebo ho vezmime na
nákup do hypermarketu. Potom s ním zájdime do
McDonaldu a večer do 3D kina. Ak chceme, aby myslelo
len na svoje šťastie, žalúdok, krásne veci, pôžitky a vlastnú
radosť, pokračujme v tomto trende čo najdlhšie. Veď
dnešný svet to predsa vyžaduje! Pomôžete mu tak
dokonale zabudnúť na radosť z kníh, z prírody, z pohybu,
z vlastného objavovania sveta. Načo sú mu nejaké
hodnoty? Duchovno? Veď všade je len konzum, peniaze
a matéria.
Rada na záver: Ak chcete vychovať z detí agresívnych
materialistov, egoistov a konzumentov, dodržujte tieto
rady. Ale nemusíte. Je to len na vás. Každý si môže
vybrať.
Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati
vyvinula láska k životu, je to aby bolo s ľuďmi, ktorí
milujú život a skutočné hodnoty. (Erich Fromm)

Nie je pravda, že máme málo
času, pravda je, že ho mnoho
premárnime.
Tí , čo sa plazia, málokedy majú
čisté ruky.
Akosi osobitne nežiaril, ale na
jeho svetlo bolo spoľahnutie.

Motto na každý deň:
Každé ráno vstanem,
skontrolujem zoznam sto
najbohatších ľudí na svete a keď
zistím, že na ňom stále nie som,
povzdychnem si a idem zase do
práce.
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OBHLIADNUTIE SA ZA FUTBALOVOU JESEŇOU
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka
vstúpil do prebiehajúcej sezóny 2014/15 s tromi
kolektívmi, mužský do V. ligy sk. A Stredoslovenského futbalového zväzu, dorastenecké
a žiacke družstvá do súťaži okresu Žilina.
Po neúspešnej minulej sezóne, kedy muži vypadli zo
IV. ligy sk. sever bolo hlavnou úlohou doplniť veľmi úzky
káder, nakoľko niektorí hráči prestali aktívne hrávať
a niektorí sa postavili k tomu „svojsky“ a prestali sa
zapájať do tréningového procesu ba dokonca i do
majstrovských zápasov čo sa každopádne muselo
prejaviť v konečnom rezultáte. V letnom prestupovom
období nastala akási hráčska „mobilizácia“, káder sa
podarilo
doplniť
o viacerých
hráčov
z okolia.
Z Lietavskej Svinnej prišli Chovan, Ivan a Tomaščik,
z Ďurčinej Vereš, Kysacký a Kotrík, navyše zo Zbyňova
prišiel Jamečný. Po návrate z Rakúska doplnil káder
Šimún a hráči Rogoň a Čupka sa vrátili do materského
klubu. Po nevýrazných úvodných kolách sa káder
stabilizoval, tréningy pod vedením p. Šugára sa
skvalitnili a hlavne znásobili. Prišla prvá výhra i na
ihrisku súpera v Rakovej, škoda však následných strát
bodov na domácom trávniku. Výsledky po odohratí 9.
kola nie sú najlepšie, pozitívom sú posledné dve kolá
v ktorých sme získali 4 body pri žiadnom obdržanom
góle. V aktuálnej tabuľke nám patrí 12. priečka so
ziskom 8 bodov pri pasívnom skóre 8:18.
V zostávajúcich štyroch kolách sa budeme snažiť
bodový zisk navýšiť aj keď súperi budú nadmieru
zdatní. Cestujeme do Predmiera a Strečna, naopak
doma hostíme Bánovú a Kotešovú.

Podstatne lepšie sa darí našim mládežníckym
kolektívom. Dorast v II.A triede pod vedením p.Eichlera
je po odohratí 7. kola na druhej priečke s jednobodovou
stratou na vedúci Mojš so ziskom 16 bodov za 5 výhier,
jednu remízu a jednu prehru hneď v prvom kole
v Babkove. Problémom v tejto kategórii je malý počet
aktívnych hráčov, nakoľko viacerí sa nechcú zapájať do
organizovaného futbalu ale preferujú neorganizovaný,
kedy v netréningových dňoch a hodinách síce
navštevujú štadión pod Kaštieľom ale s tým rozdielom,
že poškodzujú trávnik, prenosné brány, zariadenie
a oplotenie futbalového ihriska. Žiacke mužstvo v I.
triede okresu je medzi 16 kolektívmi na 7. priečke so
ziskom 17 bodov pri aktívnom skóre 28:16 s piatimi
výhrami, dvoma remízami a tromi prehrami. Aj v tomto
mužstve sa snažíme káder postupne doplňovať, pretože
k dispozícii je len 12 až 13 hráčov.
Futbalové súťaže sú prakticky vo svojej prvej tretine.
S výsledkami vzhľadom na skutočnosť, že každý hlavne
posudzuje klub podľa výsledkov dospelých nemôžeme
byť spokojní. Neostáva nám nič iné len v zostávajúcich
zápasoch jesene zabojovať o zvyšné body a posunúť sa
v tabuľke vyššie. Na druhej strane treba objektívne
priznať, že rýchlo upletený bič z takej kvality akú
momentálne máme ešte plieskať nemôže. Je tu však
snaha viacerých kvalitným tréningom a zodpovedným
prístupom k zápasom vykročiť na lepšiu cestu. Zostáva
nám veriť, že zlepšenými výkonmi a výsledkami opäť
pritiahneme na štadión pod Kaštieľom i väčšiu
fanúšikovskú podporu, ktorú by hráči bez rozdielu v
každej vekovej kategórii zaiste potrebovali.

Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA
Výročná členská schôdza J.D.S.
Lietavská Lúčka sa konala
26.02.2014. Na schôdzi vystúpila
aj okresná predsedníčka J.D.S. pani Ing.
Beráková, ktorá informovala o možnosti
využitia
rekreácie
v kúpeľných
zariadeniach s dotáciou 50 eur od štátu.
J.D.S Liet. Lúčka bolo pridelených 5
poukazov, 2x Bardejovské kúpele, 3x
Turčianske Teplice, ktoré naši členovia
aj využili. Taktiež členovia J.D.S. majú
zľavu na divadelné predstavenia
v Žiline a posezónnu zľavu do kúpeľov
Afrodite v Rajeckých Tepliciach. Aj
tohto roku bola zorganizovaná brigáda
na úpravu okolia cintorínov Lietavskej
Lúčke a na Ilovom. Zúčastnilo sa 34
členov. 19.06.2014 sa zúčastnilo 5
členov Okresných športových hier.
Štyria získali diplomy, a to J.
Cigániková 1. miesto beh 50 m, B.
Marunová 1. miesto v streľbe, 2. miesto
stolný tenis, I. Babčaník 2. miesto
v hode granátom na cieľ a 3. miesto
v hode
granátom
na
diaľku,
V Bellanová 3. miesto stolný tenis.
04.07.2014 sa konali Krajské športové
hry v Dolnom Kubíne. Zúčastnili sa ich
traja členovia. Striebornú medailu získal
I. Babčaník v hode granátom na diaľku.

25.06.2014 sme poriadali výlet do
Červeného
Kláštora,
kde
sme
absolvovali splavovanie po Dunaji do
Lesnice, odtiaľ sme navštívili Kláštor
a ďalej sme navštívili hrad Stará
Ľubovňa. Zájazdu sa zúčastnilo 40
členov.
Turistický oddiel J.D.S. v tomto roku do
konca septembra urobil len 10 túr.
Najväčšiu vinu na tom má nepriaznivé
počasie. Aj tohto roku sme sa zúčastnili
otvorenia
turistickej
sezóny
na
Lietavskom hrade. Medzi najzaujímavejšie trasy boli: hviezdicový výstup
na sedlo pod Kýčerkou, Rajec –
Kamenný diel – Kamenná Poruba –
Konská – Rajecké Teplice, Čierne –
Trojmedzie – Hrčava – Čierne, hrad
Strečno.
Spevácky zbor Lúčanka pri J.D.S.
v tomto roku do konca septembra
absolvoval 19 vystúpení. Na Nový rok
prvýkrát sme si zaspievali pri stromčeku
vianočné aj ľudové piesne. Dúfame, že
sa z tohto podujatia stane tradícia a aj
touto cestou pozývame ostatných
občanov na vítanie nového roku.
Okrem tradičných podujatí v obci sme
urobili vystúpenia v okolitých dedinách.
Vyvrcholením sezóny bolo vystúpenie

v Putnoku v Maďarskej republike, pri
príležitosti „Noc v múzeu“ a vernisáže
výstavy akad. maliara a sochára Štefana
Pelikána.
Toto
vystúpenie
bolo
odvysielané aj maďarskej televízii.
V tomto roku si členovia súboru dali
ušiť nové vesty z dotácie obce.
Spevokol by sa chcel touto cestou
poďakovať starostovi obce Ing.
Marianovi Sliviakovi a Mgr. Daniele
Bitušiakovej za vynaložené úsilie pri
získavaní
finančných prostriedkov
z eurofondov. Cez projekt „Tradície
detskými očami“ nám boli ušité nové
kroje. V súčasnosti sa pripravujeme na
vystúpenia v Rosine a Bystričke pri
Martine. V zimnom období chceme pod
vedením Mgr. Bitušiakovej nacvičiť
nové piesne.
Záverom
chcem
poďakovať
poslancom Obecného zastupiteľstva
v Lietavskej Lúčke ako aj starostovi
obce sa výbornú spoluprácu, poskytnuté
dotácie pre J.D.S. a spevácky súbor
Lúčanka.
Mária Masárová
Predseda J.D.S. v Liet. Lúčke
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Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka informuje
Priaznivci turistiky sa 1. januára 2014 zišli na 38.
ročníku novoročného stretnutia na Lietavskom
hrade. Spevom a dobrou náladou privítali nový rok.
Prvú januárovú sobotu má vo svojom programe KST
Turie tradičný výstup na Čipčie. Tento rok mali 38. ročník a zo
žilinského regiónu sa ho zúčastnilo pár stoviek turistov. Ďalší deň sa
konal Trojkráľový výstup na Kamenité a boli tam prítomní aj turisti
nášho klubu.
Začiatkom februára 2014 sa uskutočnila výročná členská schôdza
Klubu slovenských turistov Lietavská Lúčka. Zaznamenali sme 114
registrovaných členov, už viac rokov patríme k najpočetnejším
klubom v žilinskom regióne.
Vo februári sa konal Valentín na Lietavskom hrade, zúčastnili sa
ho pani učiteľky s deťmi ZŠ Lietavská Lúčka a uskutočnili sa dva
zimné prechody: roklinami Slovenského raja (11. ročník) a prechod
Kunerad – Martinské hole (41. ročník). Prechod roklinami
Slovenského raja má každý rok vysokú účasť našich turistov.
V marci 2014 výbor KST Lietavská Lúčka usporiadal druhýkrát
výlet na Radhošť (Morava). Lyžiari a peší turisti si užili krásne
prostredie v stredisku Pustevny. Tento rok nebolo dostatok snehu,
bežkári nemali možnosť vyžitia. Vydarila sa rozlúčka so snehom na
Strážove, ktorú zorganizovali naši členovia.
V sobotu 12. apríla 2014 bola na Lietavskom hrade oficiálne
otvorená jarná turistická sezóna. Otvorenia sa zúčastnili turisti z
mnohých turistických klubov regiónu Žilina, našich členov bolo viac
ako štyridsať a počasie prialo tejto akcii. Počas veľkonočných
sviatkov sa zorganizoval výstup na Šíp a výstup na Lysec vo Veľkej
Fatre.
Výbor KST Lietavská Lúčka v spolupráci s Obecným úradom
Lietavská Lúčka zorganizoval 37. ročník výstupu na Žibrid. Tento rok
neprialo počasie našej tradičnej akcii, prišlo len pár turistov a výstup
sme museli zrušiť.
Začiatok mája patril výletu na Pulčínske skaly (Morava) a jarnému
prechodu Skaliek (18. ročník). Posledný májový víkend sme boli na
2-dňovom výlete v pohorí Vtáčnik. Počas týchto dní sme vystúpili na

dva najvyššie vrchy pohoria: Vtáčnik a Veľký Grič. Boli sme
uchvátení krásnou prírodou a skalnými útvarmi v tejto lokalite.
V júni pripravil výbor KST Lietavská Lúčka podujatie s mládežou
ZŠ Lietavská Lúčka. Autobus nás doviezol do Hlbokého nad Váhom
a odtiaľ sme putovali Strážovskými vrchmi až domov. Našim cieľom
bol Hlbocký vodopád, ktorý bol skutočne krásny a oplatilo sa ho
pozrieť. Jún patril dámskej aj pánskej jazde. Dámska jazda sa
začala na Čertovici, pokračovala hrebeňom Nízkych Tatier na
Štefánikovu chatu a druhú noc strávili turistky na útulni Ďurková.
Tretí deň ukončili v Liptovskej Lužnej. Napriek tomu, že počasie
nebolo ukážkové, dámy si túry užívali a vyjadrili poďakovanie Janke
Spišiakovej, ktorá akciu pripravila. Pánska jazda sa konala
v Kysuckých a Oravských Beskydách. Páni vyrazili z Vychylovky,
prespávali na poľských chatách a posledný deň vystúpili na Babiu
horu. Aj oni boli veľmi spokojní s túrami a ich poďakovanie patrí
Mirovi Kuchenovi (organizátor akcie).
Prvá júlová nedeľa patrila výstupu na Kľak (24. ročník), ktorý
organizuje KST Fačkov. Výstupu sa zúčastnili aj naši turisti.
August sa niesol v očakávaní 5-dňového zájazdu do rakúskeho
Knittelfeldu. Akcia sa nazýva 3TW (tri dni putovania) a organizuje ho
miestny turistický spolok. Zúčastnilo sa ho tridsaťtri našich členov
a doplnil sa turistami KTH Javorník. Boli sme v oblasti Raxalpen,
videli a zažili kus krásnej prírody. Počasie nám prialo, tak sme si túry
užívali naplno. Hlavným organizátorom bol Ladislav Novák z KTH
Javorník, ktorému patrí naše poďakovanie.
Začiatkom septembra sa konal výstup na Veľký Rozsutec a boli
tam aj naši turisti. Jesenný zájazd usporiadaný výkonným výborom
KST Lietavská Lúčka bol vo Vysokých Tatrách. Ubytovaní sme boli
vo Vrbove. Po celodenných túrach sme sa kúpali a relaxovali na
termálnom kúpalisku. Zájazd sa vydaril, aj keď počasie bolo
premenlivé.
Jeseň nám ponúka vychádzky a výlety do krásne sfarbenej
prírody, tak by sme to mali využiť.
Horám zdar!

Danka Rosinčinová

Stolný tenis v Lietavskej Lúčke ožíva
Po dlhej odmlke stolný tenis
v Lietavskej Lúčke ožíva. V minulom
roku v obci Lietavská Lúčka na športovom
poli bolo založenie stolnotenisového klubu
pod názvom „Obecný športový klub stolného
tenisu“. K založeniu a pomoci patrí veľká
vďaka OcÚ, ZŠ v Lietavskej Lúčke a
sponzorom. Premiérovému účinkovaniu
klubu v mužskej súťaži predchádzali
individuálne účasti najmä súťaže v kategóriách žiactva. Pričinili sa najmä žiaci ZŠ L.L.,
ktorí vyhrali okresnú súťaž a prebojovali sa
do krajského kola s umiestnením 4. miesta.
Potom nasledovali účasti na Slovenských
pohároch mládeže a Majstrovstvách kraja
s medailovými umiestneniami.
Do sezóny 2013/2014 sme sa prihlásili
ako nováčik súťaže do 9 ligy dospelých
s nasledujúcim kádrom v zložení: tréner
Miroslav Čerňan, Macura Jozef, Rosinčin
Lukáš a žiaci Chodelka Patrik, Tvardek

František, Vojtasová Patrícia, Šutek Marek
a Michalík Tomáš, Hauerová Dagmar. Po
úspešnej polovičke súťaže sme sa posilnili
o hráča Juraja Ihnatišina s pokukávaním možnosti postupového miesta, čo sa
nám aj nakoniec podarilo. Skončili sme na 1.
mieste s postupom do 8. ligy.
V žiactve sme sa najviac zameriavali na
individuálne súťaže najmä v Slovenskom
pohári, kde sme za tak krátku existenciu
krúžku stolného tenisu pri ZŠ a následne
klubu /OŠKST/ dosiahli výborné výsledky.
Veľkú radosť nám robí trinásťročná Patrícia
Vojtasová, s umiestnením na 13. mieste
a jedenásťročný Marek Šutek na 21. mieste
v Slovenských rebríčkoch. Obaja sa tak
prebojovali na Majstrovstvá Slovenska do
Košíc a Čadce. Tam Patrície skončila na 9.16. mieste a obhájila si tak rebríčkové
postavenie. Patrícia najviac pridala na M-

Žilinského kraja v Námestove 3. miesto
v súťaži jednotlivcov a j vo štvorhre.
Budúcnosť patrí najmä mladým hráčom,
ktorí sa majú čerpať zo skúsenosti od
trénera Miroslava Čerňana, vyspelých
oddielových hráčov Macuru, Ihnatišina,
Mariána Briša, ktorý má už trvalý pobyt
v obci L.L. a ďalších prizývaných sparingov.
Keďže káder je dostatočne široký sme sa
rozhodli v sezóne 2014/2015 o účasť
v súťaži dospelých aj pre družstvo „B“, kde
dostanú možnosť pravidelného štartu
najlepší z radov žiactva a ďalší. Sezónu sme
už začali víťazstvami oboch družstiev. „A“
zvíťazilo doma s Divinou–Lúky 16:2 a „B“
družstvo zvíťazilo v Kotešovej 15:3.
Hracím dňom pre naše obidve družstvá je
štvrtok o 17.00 h v miestnej telocvični, na
ktoré srdečne pozývame, viď rozlosovanie.
Miroslav Čerňan
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