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nepredajné

Vážení spoluobčania, je tu mesiac máj, a to je čas,
keď každý z nás sa snaží spríjemniť si svoje okolie.
A tu začína problém: doma poriadok a kde dať
odpad? Veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber
nadrozmerného odpadu z domácnosti, nie na
stavebný odpad. Pri stavebných úpravách rodinných
domov, príp. bytov je potrebné objednať si VKK na
tento účel. Pri menších množstvách stavebného
odpadu je možnosť tento vyviesť do VKK
umiestneného za cintorínom, avšak je potrebné túto
skutočnosť nahlásiť na obecný úrad, nakoľko pri
kontajneri je umiestnená závora. Závora bola
osadená z dôvodu, že niektorí tzv. podnikatelia,
zvážali či už stavebný odpad, alebo staré okná,
plasty z automobilov. VKK umiestnený za cintorínom
prioritne slúži pre odpad z cintorína (umelé kvety,
kahance...).
Myslím si, že v každom čísle spravodaja obce sa
venujem separovaní odpadu, a napriek tomu sa
separuje málo a niekedy aj nesprávne. Je potrebné
triediť odpad tak, ako je uvedené na nádobách.

Milé naše mamy
Druhá májová nedeľa je venovaná
všetkým mamám. Je to príležitosť ako sa
poďakovať za to, čo ste pre nás spravili.
Vám vďačíme za to čo sme, čím sme, že
sme tu a akí sme. Uviedli ste nás do života
a aj keď sme už vyrástli a zostarli, stále sme
Vašimi deťmi, ktoré Vás potrebujú – radou,
prítomnosťou, pomocou. Vždy ste sa
príkladne o nás starali a nie vždy to bolo
jednoduché a ľahké. Byť mamou je niečo
nádherné, radostné, náročné a niekedy
i bolestné. Ako prvé sme pociťovali vaše
objatia, pohladenia. Váš hlas sme počuli
ako prvé a učili sme sa aj prvé slová, ktoré
sme po Vás opakovali. Preto si každá matka
zaslúži našu lásku, úctu a našou povinnosťou je to splatiť tým najlepším spôsobom,
že sa o ňu v starobe postaráme. Tento deň je
na to, aby sme vyjadrili svoje city, objali ju
– veď kto iný si to zaslúži viac?
Prajem Vám naše mamy všetko dobré,
mladým mamičkám veľa trpezlivosti
a radosti so svojimi malými ratolesťami
a mamičkám skôr narodeným, aby Vám tie
veľké deti prinášali viac radosti ako starosti.
Nech kvitnete ako rozkvitnuté májové
stromy a prinášate nám aj sebe radosť do
života.
Oľga Bujdáková

Obyvatelia rodinných domov obdržali – obdržia
smetné nádoby + vrecia, určené na zber plastov,
ktoré sa budú vyvážať jedenkrát za mesiac.
Za pár dní sa začínajú letné prázdniny, obdobie
nielen oddychu, zábavy ale často aj úrazov. Je
potrebné, aby rodičia poučili svoje deti ako sa majú
správať na kúpaliskách, pri riekach, výletoch do
prírody, bicyklovaní, korčuľovaní. Deti majú možnosť
využívať multifunkčné ihrisko mimo vyučovacieho
procesu, ale je potrebné aby mali pri sebe dozor –
osobu staršiu ako 18 rokov, a to z dôvodu
bezpečnosti a taktiež aj z dôvodu správania. Ihrisko
sa otvára podľa požiadavky občanov.
Už niekoľko mesiacov máme v obci funkčný
kamerový systém, ktorý v značnej miere pomohol
znížiť neporiadok v obci, no napriek tomu, problémy
s vandalizmom stále pretrvávajú. Preto sa obraciam
na Vás so žiadosťou, aby ste si viac všímali svoje
okolie, a tak predchádzali krádežiam a ničeniu
súkromného i obecného majetku.
Ing. Marian Sliviak, starosta

Zápis detí do prvého ročníka
V termíne od 11. a 12. apríla 2017 sa na našej Základnej škole
uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Zápisu sa zúčastnili
všetky deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2017 šesť rokov. V sprievode
rodičov sa prišlo zapísať 20 žiakov z Lietavskej Lúčky, Porúbky
a blízkeho okolia. Mnohí prišli smelí a niektorí so strachom v
očiach. Báli sa toho, čo ich čaká. Po praktickej časti však prišli
k rodičom s úsmevom na tvári. V rukách si niesli knihu, pastelky
a zápisný lístok, ktorý pre nich zakúpil a pripravil obecný úrad. Od
budúcich spolužiakov v škole aj v školskom klube detí dostali malé
darčeky.
Mgr. Daniela Bitušiaková

NOVÁ TRADÍCIA Tento rok sa naše hody presunuli z 1.
mája, kedy je sviatok sv. Jozefa Robotníka na nedeľu 30. apríla. V tento
deň sa u nás uskutočnili už tretie hody a ako sa hovorí a spomenul to aj
náš pán dekan po 3 rokoch je to už tradícia. Všetci, ktorí sa zúčastňujú
hodovej slávnosti, vedia o čom hovorím. Tento rok bol výnimočný aj
v tom, že sv. omšu celebrovali dvaja kňazi: náš pán dekan Michal
Kopecký a don Jozef Kutarňa - salezián, ktorý mal aj homíliu, asistoval im
aj fráter Petrus, z rehole Milosrdných bratov. Po sv. omši nasledovalo
vzájomné pohostenie chlebíkmi, koláčmi, pagáčikmi a inými dobrotami,
ktoré pripravili naše šikovné gazdinky. Pri tom nechýbalo ani dobré vínko
a chutný aperitív. Chcel by som poďakovať všetkým zúčastneným aj
našej Lúčanke, ktorá nás sprevádzala svojím spevom. Srdečná vďaka
patrí aj všetkým, ktorí upratovali kaplnku aj jej okolie, sponzorom
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na hladkom priebehu
hodovej slávnosti. Verím, že ďalší rok sa naše rady opäť rozrastú a bude
nás zase o trošku viac.
Peter Rosinčin
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Aktivity v športových krúžkoch
v Centre voľného času pri ZŠ Lietavská Lúčka
Stolný tenis Teší nás, že
každoročne na Majstrovstvách okresu
v stolnom tenise žiakov a žiačok
v Žiline naša škola získava popredné
umiestnenia. Po vlaňajšom prvom
mieste dievčat nás tento rok nesklamali
chlapci, ktorí získali 1. miesto.
V zložení Marek Šutek, 8.A, Tomáš

Futbal

Nadšenie a zápal
pre futbal vidieť u chlapcov,
ktorí sa dvakrát do týždňa
stretávajú pod vedením
trénera Júliusa Garana.
Majú za sebou aj prvé
priateľské
zápasy
s Podhorím a Bytčicou,
ukazuje sa dobrá cesta,
ktorou sa začal uberať náš
žiacky futbal.

Turistický krúžok

Somogyi, 6.B, Mário Mikloš,
4.A, Tomáš Kováčik, 3.A vyhrali
okresnú súťaž a postúpili do krajského
kola v Čadci. Takéto dlhodobé
špičkové umiestnenia nie sú náhodné,
je za tým ťažká a systematická práca
trénera Miroslava Čerňana, ktorý za
posledné roky vychoval zo žiakov
viacero výborných stolných tenistov,
ktorí reprezentujú školu a obec
v okresných, krajských i národných
kolách.

Nielen spoznávať prírodné
krásy a historické pamiatky nášho kraja, ale aj učiť žiakov chrániť prírodu,
pomáhať pri jej čistení, to sú hlavné
ciele turistického krúžku, ktorý vedú
Mgr. Miroslava Kekelyová na 1. stupni
a Ing. Oľga Bogová na 2. stupni
základnej školy. Organizujú akcie počas
víkendu, k nezabudnuteľným v tomto
školskom roku patrí Memoriál Louisa
Crosa v Malej Čiernej, Čičmany –
Radenov dom, Slovenský betlehem
a kalvária v Rajeckej Lesnej, Vodné
dielo Žilina, otvorenie turistickej sezóny
na Lietavskom hrade, Budatínsky hrad, kanoistické centrum.

Literárne práce detí z ŠKD

Slon a zubár
Bol raz jeden slon, čo sa volal Emil. Býval
v Bojniciach v ZOO, vo výbehu pri opiciach. Jedného
dňa prišiel do zoo inšpektor. Pozeral si všetky
zvieratá až prišiel k slonovi Emilovi. Keď si ho
obzeral, všimol si, že slon má pokazený zub. Zavolal
zubára, ktorý sa stará slonom o zuby. Zobrali ho do
zubnej ambulancie, v ktorej boli aj veľké zubárske
náčinia. Kým zubár vytrhával slonovi Emilovi zub,
inšpektor zatiaľ šiel za riaditeľom zoo. Zakázal im
chovať slony. Zubár zaviezol slona Emila domov – do
zoo a tam mu povedali, že slony už chovať nemôžu.
Zubár nevedel čo má robiť a tak si slona Emila zobral
k sebe domov. Na druhý deň ráno sa zubár rozhodol,
že slona Emila zavezie do Afriky. Zbalil si veci
a pobral sa na cestu do Afriky. Slonovi Emilovi nabalil
banány. Cestovali cez Rakúsko a Taliansko.
V Taliansku zubár kúpil lístky na loď, nasadli na ňu
a prišli do severozápadnej Afriky. Keď už tam boli,
zaviedol zubár slona Emila k ostatným slonom. Tam
sa s ním rozlúčil. Keď odchádzal, začul výstrely, otočil
sa k stádu slonov a pri stáde stál pytliak. Rozbehol sa
za ním a keď išiel vystreliť do slona Emila, skočil na
neho a pytliak vystrelil. Stádo slonov sa vyplašilo,
začali dupať veľkými nohami. Slon Emil chytil zubára
a položil ho vedľa seba a potom veľkou nohou dupol
po pištoli, ktorú mal pytliak hodenú vedľa seba.
Pytliak utiekol a viac sa už neukázal.
Napísal: Tomáš Kováčik

vedoMOSTY

– pokračovanie projektu

V Základnej škole Lietavská Lúčka naďalej
pokračujeme v projektoch cezhraničnej spolupráce so
Základnou školou Horná Bečva v Českej republike.
V rámci projektu VedoMOSTY 26. apríla 2017
zavítali žiaci z družobnej školy k nám. Súťažili sme
vo vedomostiach z anglického jazyka a matematiky
a v stolnom tenise. Víťazstvom žiakov oboch škôl je
vzájomné spoznanie sa, priateľstvo, bezproblémová
komunikácia. Už sa
tešíme na májové stretnutie v Hornej Bečve,
kde budeme súťažiť
v biológii, fyzike a vo
futbale. Obecnému úradu v Lietavskej Lúčke
ďakujeme za pomoc pri organizačnom zabezpečení
tohto podujatia.
_______________________________________________

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
26. mája o 16.30 v telocvični ZŠ sa
bude konať turnaj pre našich
občanov, ktorí dosiahli vek 18 rokov,
sú neregistrovaní v stolnotenisovom klube
a majú chuť si zasúťažiť. Turnaj sa uskutoční
pod záštitou obecného úradu – kultúrnej
komisie. Všetkých nadšencov športu srdečne
pozývame.
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ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
Slovensk ý Čer vený kríž
Do nového roku sme vykročili
celkom podľa našich dávnych
predstáv. Tie sa spájajú
s fašiangovou zábavou, ktorou
sme začínali naše aktivity v našom spolku.
Po piatich rokoch sa opäť naplnila sála KD
a hudba znela do rána. Ľudia sa bavili a my
sme boli spokojné, že sa vrátili časy, keď sa
ľudia chcú zasa zabávať.
V našom spolku máme ľudí, ktorí sú ochotní
darovať krv zdarma. Pomáhajú takýmto
spôsobom chorým ľuďom a zachraňujú
ľudské životy. Práve pre nich sme
usporiadali malé posedenie v spolupráci
s obecným úradom.
V apríli sa začína pracovať v záhradách
a začína aj turistická sezóna, s ktorou súvisí
aj naša brigáda pri pamätníku padlých
hrdinov. Otvorenie turistickej činnosti je
späté s oslobodením obce 30.apríla a aby
toto miesto bolo dôstojné, naše ruky
dopomohli, že park bol po zime krásne
upravený a očistený.
3. júna pozývame všetkých dobrovoľných
darcov krvi do KD, aby sa zúčastnili
odberu krvi. Touto cestou sa im chcem
poďakovať, že si nájdu čas a popritom
spravia krásny, ľudský skutok.
1.júla ak bude priaznivé počasie pozývame
všetkých občanov na guláš a dobrú zábavu
na nádvorie KD.

DHZ

informuje. V piatok 28.4.2017 nás
opäť potrápila Rajčianka, ktorá po
niekoľkých daždivých dňoch dala o sebe
vedieť a ohrozovala majetok našich občanov.
Na celom toku bol vyhlásený 2.povodňový
stupeň, v časti Poluvsie dokonca 3.
povodňový stupeň. Naši členovia DHZ zasahovali Na
Sihoti, kde vo dvore p. Čelka umiestnili protipovodňovú
bariéru, ktorú nám zapožičala DHZ Lietava. Touto cestou
by sme sa im chceli poďakovať za nezištnú výpomoc. Zásah
trval do skorých ranných hodín, hliadkovali sme na moste
pri Cementárni, kde sme odstraňovali naplavené kmene
stromov a konárov, ktoré sa uchytili medzi piliermi. Týmto
sa chceme poďakovať všetkým členom DHZ, ktorí boli pri
zásahu a aj našim mladým občanom a to: L. Polačkovi, M.
Hulínovi, M. Srnovi, D. Bujdákovi, R. Mihálovi, ktorí
neváhali a pomáhali pri odstraňovaní naplavených stromov
a konárov.
Voda je nevyspytateľný živel, preto by sme chceli vyzvať
našich spoluobčanov, aby nevytvárali skládky a udržiavali
čistotu v blízkosti toku Rajčianky. Veľká voda to splavuje
a upcháva mosty.
Popri záchrannej a preventívnej práci sa venujeme aj našej
mládeži, ktorá absolvuje zaujímavé hasičské súťaže
a námetové cvičenia. Nezabúdame ani na naše žienky –
dievčence – hasičky, ktorým sme aj tento rok postavili Máj.
Tento rok náš zbor oslávi 105. výročie od jeho založenia.
Týmto sa chceme poďakovať našim členom, že udržujú
tradíciu a do nášho zboru si privedú svojich dedičov
a členov, ktorí týmto spôsobom udržujú naše rady DHZ.

Oľga Bujdáková

P. Papuga

NOVÝ VIETOR V LÚČANSKOM FUTBALE
Práve v roku 2017,
keď si v Lietavskej
Lúčke pripomíname
90 rokov organizovaného futbalu, sa v
obci a jeho futbalovom klube ŠK
Cementáreň Lietavská Lúčka, začala písať ďalšia kapitola venovaná
mládežníckemu futbalu, a to v kategórii mladších a
starších žiakov. No v začiatkoch teda v novembri, keď
sa v športovej hale SKALKA pri ZŠ, zišlo prvých 6
chlapcov, to nevyzeralo vôbec nádejne a „šum“ okolo
neochoty chlapcov prísť a trénovať bol deprimujúci
(predpokladám, že to bol dôvod ukončenia činnosti
predchádzajúceho trénera p. Hulina). No po oboznámení
a skúsenosti sa zmenil projekt prípravy a výberu
chlapcov, ktorým sa vysvetlili ciele a možnosti
budovania družstiev žiakov pre náš klub ŠK
Cementáreň. Na prekvapenie zrejme všetkých, už
koncom roka 2016 sa počet s pôvodných 6 zvýšil na
slušných 16, čo bolo povzbudením do ďalšej činnosti.

Keď sme počas zimnej prípravy pridali tréningy okrem
piatku aj utorky, pribudlo ďalších 5 chlapcov a náš
počet prekročil číslo 20. Bolo to niečo krásne, keď v
hale SKALKA trénovalo pod vedením trénera J.Garana
a dvoch pomocných asistentov, M.Dubovca a J.Kúna
také množstvo nádejných hráčov. Pri takom počte
budúcich hráčov, sa upravil projekt na dve družstvá
hráčov, a to pre mladších a starších žiakov, čo nás
donútilo doplniť počet na dnešných 26 chlapcov a v
drvivej väčšine LÚČANOV, ktorých vhodne dopĺňa par
chlapcov z Babkova, Lietavskej Svinnej. Po 6
mesiacoch odohrali obe družstvá i svoje prvé prípravné
zápasy, keď mladší vo svojom vôbec prvom zápase v
živote najskôr prehrali s Podhorím, ale potom
deklasovali Bytčicu. Starší vo vyrovnanom zápase
zatiaľ jedinom, prehrali v Bytčici, no herne určite
nesklamali. Žiaľ v čase prípravy, keď sa obe družstvá
poctivo pripravujú pre súťaže, turnaje a polročná práca
speje ku stabilizácii v tom čo v L. Lúčke chýbalo žiacke družstvá, sa našiel niekto (PaedDR. Juraj Kováč),
ktorý narušil celú dovtedajšiu harmóniu v týchto
družstvách tým, že pre svoje osobné ambície a ciele
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NOVÝ VIETOR V LÚČANSKOM FUTBALE – pokračovanie
v Bytči, spôsobom netaktným, škodlivým (samotným
chlapcom) a arogantným, „zlanáril“ vraj do lepších
podmienok (zápasy v Miláne, cesty do CZ, všetko
zadarmo) štyroch popredných hráčov (i kapitána) zo
starších žiakov. Veríme, že sa situáciou k tomuto činu
učiteľa NAŠEJ ZŠ Skalka v L. Lúčke správne postaví i
OU na čele so starostom. Klub ŠK Cementáreň L.

Lúčka vyjadruje rozhodný protest voči takémuto
prístupu uvedeného pána. V závere však treba dodať
„MY TO SPOLU DOKÁŽEME“. Ideme ďalej a veríme
v úspech v našom spoločnom projekte - výchovy
mladých nádejných futbalistov v prvom rade pre
Lúčansky futbal -ZAJTRAJŠKA!
Július Garan, ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka

Stolný tenis aj v sezóne 2016/2017 sme pokročili o krôčik ďalej
Sezóna skončila, môžeme porovnávať a bilancovať.
Na začiatku sezóny Obecný športový klub stolného
tenisu (OŠKST) si dal za cieľ pre „A“ družstvo
umiestnenie v strede tabuľky a „B“ družstvo postup
do 7. ligy. Obom družstvám sa uvedené zámery
podarilo splniť, za čo patrí poďakovanie vedúcim
družstiev a zároveň aj hráčom Zlatoňovi Babikovi
a Miroslavovi Brezánimu.
Potešiteľná je výkonnosť najmä u mladých hráčov,
16-ročnej Patrície Vojtasovej a 14-ročného Mareka
Šuteka, vyrastajúcich v našom klube, ktorí pomohli aj
„B“ družstvu k prvenstvu a postupu do 7. ligy.
(Uvedení hráči mohli nastúpiť aj v „B“-ečku, lebo v
„A“ nefigurovali v základe súpisky do 4. miesta.)
Umiestnenie našich družstiev: 6.liga
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Výhry
Kysucký
19
Lieskovec B
Diviny–Lúky A
16
Nesluša A
14
Radoľa C
11
Maršová9
Rašov A
St. Bystrica B
9
Rosina B
9
Strečno B
8
Lietavská
8
Lúčka A
Nededza A
8
Kotešová A
3
Čadca F
5

Remízy

Prehry

Body

1

2

61

2
3
3

4
5
8

56
53
47

5

8

45

2
1
3

11
12
11

42
41
41

2

12

40

0
4
0

14
15
17

38
32
32

Reprezentácia a úspešnosť: Zlatoň Babik 59,30 % - 51
výhier/35 prehier, Patrícia Vojtasová 57,69 % - 46/33,
Marek Šutek 43,1 % - 25/33, Marián Briš 26,92 % - 14/38,
Jozef Macura 15,69 % - /43.

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

Mužstvo
Liet.Lúčka B
Štiavnik A
Rosina C
Kľače A
Varín A
Ovčiarsko A

Výhry
17
13
12
10
10
8
Kys.Lieskovec C
4
Lietava A
5
Kotešová C
2
Čadca G
1

Remízy
0
0
1
2
1
2
3
0
4
3

Prehry
1
5
5
6
7
8
11
13
12
14

Body
52
44
43
40
39
36
29
28
26
23

Reprezentácia a úspešnosť: Patrícia Vojtasová 93,02 % 40 výhier/3 prehry, Miroslav Čerňan 88,8 % - 36/5,
Marek Šutek 88,48 % - 49/9, Lukáš Rosinčin 65,28 % 47/25 a Patrik Chodelka len z 5 stretnutí má 30,28 % 4/9.
Patrícia Vojtasová si zaslúži pochvalu za
umiestnenie v Slovenskom pohári, za ktoré si
vyslúžila účasť medzi najlepšími 24 hráčkami na
Majstrovstvách Slovenska dorasteniek v Košiciach.
Reprezentujú nás aj najmladší žiaci v krajskej divízii
Žilinského kraja. Družstvo reprezentujú: Mário
Mikloš, Tomáš Kováčik, Ninka Brišová a Jakub
Chmeliar. Menovaní reprezentovali ZŠ Liet. Lúčka
na okresnom kole, kde z 15 škôl získali 1. miesto
a tým aj nomináciu na krajské kolo v Čadci, ktoré už
tak úspešné pre nás nebolo.
Za úspešnú reprezentáciu OŠKST Lietavskej Lúčky
ďakujeme
všetkým
hráčom,
funkcionárom,
sponzorom, rodičom a priaznivcom stolného tenisu,
ktorí sa viacerými aktivitami podieľajú na rozvoji
tohto krásneho športu.

Zopár aforizmov ...
• Jediná skutočná láska, ktorá sa dá kúpiť za peniaze je pes.
• Kto neskoro chodí, ďaleko býva.

Miroslav Čerňan, tréner mládeže st. tenisu

Hádka manželov: On: „Prosím ťa neštvi
ma, lebo vo mne prebudíš zviera!“ Ona:
„Hádam si nemyslíš, že sa bojím
somára!“

• Je vedecky dokázané, že fajčenie skracuje cigaretu.
• V pive je málo vitamínov, preto ho musíme piť veľa!
• Nič tak neobmedzuje slobodu slova, ako rozbitá huba.
• Kto pravidelne cvičí, zomrie zdravší.
• Krúžok na kľúče je starý vynález, ktorý nám umožňuje
stratiť všetky kľúče naraz.

Zákazník v obchode: Máte, prosím vás,
tesnenie na vodu? „Nie, nemáme“.
A náhodou nejaký iný prsteň pre
svokru?

5

Klub slovenských turistov
Lietavská Lúčka V decembri
minulého roka sa uskutočnil výstup na
Sivý vrch, ktorého sa zúčastnili traja naši
členovia. Tradičný štefanský výstup na chatu po
Suchým absolvoval len jeden turista nášho klubu.
Záver roka sa niesol v znamení 30. ročníka
silvestrovského výstupu na Kľak. Pri tejto akcii sme
spolupracovali s KST Fačkov. V miestnom zariadení
urbára nás v závere čakal dobrý guláš. Počasie na
Silvestra 2016 bolo mimoriadne krásne. Zúčastnilo sa
60 turistov.
Nový rok sme tradične privítali na Lietavskom hrade.
Zišlo sa nás 22. V sobotu 7. januára 2017 sa konal 41.
ročník výstupu na Čipčie v réžii KST Turie. Účasť bola
vysoká a naši členovia tam boli piati. Január prial aj
bežkárom, ktorí sa zúčastnili Plynárenskej stopy v počte
päť, v Javorníkoch štyria a Jánošíkovej stopy desiati.
Začiatkom februára sme usporiadali výročnú členskú
schôdzu. Po nej sa náš počet zvýšil na 129 členov.
V termíne 17.-19. februára sa konal 14. ročník zimného
prechodu roklinami Slovenského raja, ktorý organizuje
náš podpredseda Ing. Ján Klučka. Zúčastnilo sa 30
turistov. Ďalšieho zimného prechodu Kunerad
Martinské hole (44. ročník) sa zúčastnilo 5 našich
členov.
Prvú marcovú sobotu organizoval výbor KST Lietavská
Lúčka lyžiarsko – turistický zájazd do Vysokých Tatier
na Štrbské pleso. Účasť bola 41 turistov a bežkárov.
Rozlúčka so snehom bola naplánovaná tento rok na
Minčole. Zúčastnilo sa 14 turistov.

Od našich občanov
pochvala našich občanov

− vybudovanie novej cesty na Ilovom – ul. M. Chmeliara
− dobudovanie plynovodu na ul. M. Chmeliara
− pravidelný vývoz separovaného odpadu a čistenie ulíc po
zimnom období
− umiestnenie odpadových košov pre psov /škoda, že to
nevyužívajú občania, ktorí vlastnia väčších psov, lebo
práve po tých sa nachádzajú kôpky, na ktoré nechtiac
stúpame/
− veľká vďaka patrí za krásne osvetlenie celej obce

poďakovanie

− patrí obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce, ktorí sa
počas celého roka snažia usporiadať rôzne kultúrne
podujatia pre našich občanov
− veľké poďakovanie patrí starostovi a pracovníčkam OÚ za
rýchle reagovanie na výzvy z eurofondov a vypracovanie
podkladov k projektom
− učiteľom a žiakom MŠ, ZŠ, SZUŠ za pripravované
programy
− Čapla tímu, za odpracované hodiny pri úprave okolia
multifunkčného ihriska

Počas veľkonočných sviatkov sme usporiadali
v spolupráci s KST Dlhé Pole v sobotu výstup na Šíp
(účasť 36 turistov) a v pondelok na Ploskú vo Veľkej
Fatre (účasť 14 turistov).
V sobotu 22. apríla bolo otvorenie turistickej sezóny na
Lietavskom hrade. Zúčastnených bolo okolo 150
turistov z viacerých klubov (z toho 10 turistov nášho
klubu).
V sobotu 29. apríla 2017 sa uskutočnil 40. ročník
výstupu na Žibrid – memoriál Štefana Jureckého. Pri
pomníku padlých hrdinov v II. svetovej vojne bol
slávnostný príhovor, báseň, kladenie vencov a kytíc za
účasti hostí, zástupcov samosprávy, žiakov ZŠ
Lietavská Lúčka, občanov a turistov. Spevácka skupina
Lúčanka podporila svojimi piesňami
slávnostnú
atmosféru. Turisti sa potom odviezli autobusom do
Jasenového, odkiaľ ide trasa na Žibrid, ďalej cez
Budzogáň na lúku v Pastúchu. Od skorého rána tam
varili guláš naši turisti, ktorým patrí veľká vďaka.
Ukončenie bolo veľmi príjemné, guláš skvelý a počasie
nám vyšlo nad očakávanie. Akcie sa zúčastnilo 33
zaregistrovaných turistov. Dvaja turisti prišli až
z Popradu a jedna turistka z KST Spišská Nová Ves. Na
Žibride sme stretli skupinu desiatich turistov z KST
Letanovce a pozvali sme ich na občerstvenie do
Pastúcha.
Prežili sme krásny deň v prírode a skonštatovali sme, že
40. ročník výstupu na Žibrid – memoriál Štefana
Jureckého sa vydaril.
Horám zdar
DRo

sťažnosti
Od našich najmenších detí máme sťažnosť a to: „Prečo
nechodia do našej obce kolotoče?“
Máme pre nich aj odpoveď. Páni kolotočiari si pýtajú 400 eur
len za to, že prídu do našej obce a to chcú aj elektriku a
priestory na ich podnikanie zdarma. Takže milí rodičia musíte
vysvetliť svojim deťom, že kolotoče zatiaľ v našej obci
nebudú, financie pre deti sa využívajú zmysluplne pri iných
akciách napr. MDD. Peniaze na rozdávanie niekomu do
vrecka v našej obecnej pokladni nie sú.
Sťažnosť prichádza aj zo strany vodičov autobusov, ktorí v
ranných hodinách privážajú žiakov z Liet. Svinnej, Babkova,
Porúbky, aj zo Žiliny na parkovanie osobných áut pred
budovou ZŠ Skalka 34 a priamo v križovatke, pretože sa
autobusy nemôžu vytočiť a môže tak dôjsť k dopravnej
nehode. Jedná sa hlavne o rodičov detí z MŠ.
Veľkou a pravdivou sťažnosťou občanov je, parkovanie áut
na ulici. Skutočnosť je taká, že naši občania musia kráčať po
ulici, lebo po chodníkoch sú zaparkované autá i keď
z nevysvetliteľných dôvodov majú dvory i garáže prázdne.
Konečne by si mali ľudia uvedomiť aj ako parkujú. Veď autá
sú po obidvoch stranách chodníkov. Je to neprijateľné aj
z dôvodu ohrozenia chodcov, matiek s kočíkmi i vozičkárov,
ktorí sa nemajú kam vyhnúť idúcim autám. Je to porušenie i z
dopravného hľadiska. Ak si to naši občania neuvedomia,
musíme pristúpiť k iným nápravám, ktoré sa vodičom určite
Oľga Bujdáková
nebudú páčiť.
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Psychológ radí: Z DIEŤAŤA SA STANE DOBRÝ
ČLOVEK, AK MÁ SPOKOJNÚ A MILOVANÚ MAMU
Niektorí rodičia zastávajú názor, že je dobré správať
sa k malým deťom podobne ako k dospelým. Názor
psychológa na tento prístup.
Tak to je úplná hlúposť. Sme predsa súčasťou prírody,
sme tvory zvyknuté na svorku. Príroda jasne rozlišuje
starého a mladého, rovnako ako mláďa a dospelého. A tak
to má byť. Dieťa je dieťa a dospelý je dospelý. Skúsme to
naopak: ako by sa dospelému páčilo, keby s ním niekto
hovoril ako s malým dieťaťom? Viete, na počiatku tohto
prístupu bola dobrá myšlienka: nesprávať sa k deťom ako
k veci alebo obyčajnému kusu majetku, ako sa to robilo v
minulých storočiach. Len sa to, bohužiaľ, dosť prehnalo a
zrazu sme v opačnom extréme: dieťa ako malý poloboh a
okolo neho kmitajúci rodičia. Nikdy nesmiete dovoliť
dieťaťu, aby sadlo v rodine na trón. To je potom vždy
začiatok konca. Dieťa vie, že je malé a potrebuje sa s
dôverou oprieť o svojich „veľkých“ - mamu a otca. Inak
to predsa vôbec nedáva zmysel.
Všetko podstatné sa „upečie“ do šiestich rokov. V tom
čase sa totiž naša osobnosť utvára až z 90%. To je základ,
to by mal každý rodič vedieť. Dnes sú, bohužiaľ, ešte
rodičia, ktorí čakajú, kým ich dieťa vyrastie alebo
kým začne hovoriť, aby sa mu tzv. mohli začať venovať.
A to je veľká škoda, pretože tým naozaj dôležitým
obdobím pre celý náš život je v skutočnosti dokonca vek
do troch rokov. Prvým kľúčom je nežná mama: jej milosť
a súcit. Druhý kľúč je pevný otec: jeho nároky, poriadok
a limit. A tretím kľúčom sú takzvané „okná príležitostí“:
časové obdobia, kedy sa dieťa mimoriadne dobre učí. Vo
veku do šiestich rokov je to jedno okno príležitostí za
druhým. Takže do šiestich rokov necháme dieťa vyskúšať
čo najviac činností, ktoré bude prirodzene stretávať vo
svojom svete: nech prelieva vodu, maľuje, kreslí,
chodí na prechádzky, skúma kaluže, pomáha v kuchyni,
zbiera veci, upratuje, prezerá si knižky, nech je čo najviac
vonku. Mozog totiž potrebuje čo najviac skúšať a
„ochutnávať“, pretože to je jediná cesta, ako môže

spoznať a nájsť, čo mu najviac vyhovuje. Hľadá svoje
nadanie. Talent. Pretože to je ten základ, aby raz mohol
byť každý z nás užitočný pre druhých. No a pri tom nech
si dosýta zažije pocit „máme ťa radi“. A zároveň nutnosť
poriadku a pravidiel. Plus žiadna televízia do troch rokov.
Žiadny tablet alebo mobil do piatich rokov. A potom to
dieťa pôjde ako raketa.
Čo je to najdôležitejšie, čo každé dieťa potrebuje
zažiť?
Najdôležitejšie zo všetkého je spokojná mama. A tiež
nežný a láskyplný vzťah k mame. Tam to všetko začína a
končí. Spokojná mama, spokojné dieťa. Keď je mama
spokojná, dieťa si to z nej vezme samo, vie to. Preto je
mama v rodine vždy na prvom mieste. Nie deti. Nie otec.
Mama. Pretože zo spokojnej mamy čerpá celá rodina. A
vidíte okolo seba spokojné mamy? Ja nie. Ja vidím skôr
uštvané mamy, také tie typické trysko-myši, ktoré robia
slúžky svojim rozmaznaným deťom a nesamostatným
manželom. Tam je prvopočiatok všetkého. Ale mama
môže byť nežná len keď je oddýchnutá. Je veľmi dôležité,
aby hlavne na začiatku boli veci v poriadku. Pretože keď
niečo nedostanete ako malí, tak to potom hľadáte celý
život.
Čo priať každému dieťaťu?
Každé dieťaťa by malo vyrastať buď v malom meste
alebo na dedine: kúsok záhrady a dobré susedstvo. Aby
malo okolo seba svorku kamarátov a mohlo každý deň
lietať od vidím do nevidím vonku, pretože to je
nenahraditeľná vec: tráviť denne veľa času vonku a
objavovať svet. No a ak by som sa mohol prihovoriť, tak
ešte dobrú babičku a dedka. A keby k tomu bolo ešte
zvieratko, tak už máme raj na zemi. Akonáhle si to takto
raz všetko sadne, tak do šiestich rokov nazbierate
vrchovato toho, čo naozaj potrebujete. A potom už máte
pred sebou otvorený priestor: krásny a spokojný život.

Triky a tipy pre gazdinky – sóda bikarbóna
voda je výborná aj na afty. Do sódového roztoku
raz týždenne ponoriť na noc zubné kefky.

-

Ak vás uštipne hmyz naneste na pleť mierne
vlhkú sódu. Pomôže odstrániť bolesť a pálenie.
Pomáha aj pri popálení žihľavou.

-

-

Pomáha zmierniť bolesť v nohách po
namáhavom dni, pridaním 3 čajových lyžičiek na
5 litrov vody.

Ak sa vám potia nohy, dajte trochu jedlej sódy
do topánok.

-

100 g sódy pridáme do teplej vody pred
kúpaním. Zmäkčí tvrdú vodu a pleť bude
jemnejšia.

Aby sa vám rýchlejšie uvarila fazuľa, kapusta
alebo iné strukoviny, pridajte trochu sódy.
Pomáha aj pri nafukovaní.

-

Pre neutralizáciu kyslého povlaku a prevencii
zubného kazu vypláchnite ústa po jedle lyžičkou
sódy pridanej do pohára s vodou. Ako ústna

Zelená zelenina, fazuľka, hrach brokolica špenát
si udržia farbu, ak sa do varenia pridá trochu
sódy.

-

Ak máte suchú pleť, pridajte pol lyžičky sódy do
misky s teplou vodou a opláchnite si ňou tvár.

-

-

Miestny občasník SPRAVODAJ OBCE LIETAVSKÁ LÚČKA vydáva: Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárenská 3,

S P R A V O D A J O B C E 013 11 Liet. Lúčka, IČO: 00 648 981, tel. 041/5688112, e-mail: obec@lietavskalucka.sk. Zodpovedný Oľga Bujdáková.
L I E T A V S KÁ L ÚČ K A Tlač: Obecný úrad Lietavská Lúčka. Príspevky neprešli gramatickou úpravou. Vydávanie povolilo Ministerstvo kultúry SR
pod číslom EV 4381/11. ISSN 1339-3456. Toto číslo vyšlo v Lietavskej Lúčke 23. mája 2017 v náklade 650 výtlačkov.

