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Vážení spoluobčania,
Blíži sa koniec roka, ktorý je aj rokom volebným. A preto mi dovoľte, aby som
v krátkosti zhodnotil prácu obecného zastupiteľstva a obecného úradu za volebné
obdobie 2014-2018. Obecné zastupiteľstvo zasadalo 31-krát. Na svojich zasadnutiach
poslanci riešili otázky rozvoja obce, a to najmä z hľadiska ekonomiky, investičnej
činnosti, životného prostredia. Taktiež sa zaoberali zlepšovaním podmienok
v školských zariadenia. Myslím si, že končiace volebné obdobie bolo veľmi plodné na
realizáciu a prípravu rôznych projektov. Obec s podporu MŠ VVŠ SR zmodernizovala
sociálne zariadenia v budove základnej školy na ul. Májová roč. 1.-4., ukončilo sa
zateplenie celej budovy, bola vykonaná výmena všetkých svietidiel v triedach.
S podporou financií z úradu vlády SR bolo vybudované viacúčelové ihrisko v areáli
základnej školy na ul. Skalka. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR
s obcou Horní Bečva „Spoločný pohyb a komunikácia na miesto počítača“ sa
zrealizovalo multifunkčné ihrisko pri ZŠ. V súčasnosti v rámci cezhraničnej spolupráce
je rozpracovaný projekt „100. výročie vzniku ČSR - prežime ho spolu„.
Vzhľadom k tomu, že priestory materskej školy nepostačujú, obec pripravila projekt
nadstavby, prístavby a stavebných úprav MŠ, ktoré práve prebiehajú.
Obec má záujem na zlepšení kvality životného prostredia v obci a tejto problematike
bolo a je venovaných niekoľko projektov: zabezpečenie separácie a zhodnotenie
biologicky rozložiteľného odpadu – kompostéry, zabezpečenie nádob na separovaný
zber z recyklačného fondu, nákup zamatecieho vozidla z envirofondu. V obci pribúdajú
nové rodinné domy, a tak sa aj rozširujú inžinierske siete: kanalizácia na ul. M.
Chmeliara, plynovod na ul. M. Chmeliara, vodovod a kanalizácia na ul. Ilovská cesta.
Pomaly, ale predsa sa rekonštruujú aj miestne komunikácie – časť ulice M. Chmeliara,
časť ulice Ilovská cesta. V súčasnosti je ukončený výber dodávateľa na opravu ulice
Cementárenská a časť ulice Skalka (pri garážach).
Zmodernizovaním verejné osvetlenia v obci (dotácia z MH SR) sa dosiahla úspora
energie a zlepšil sa technický stav osvetlenia.
Vďaka poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality, obec umiestnila 12 ks kamier na zvýšenie bezpečnosti občanov
a návštevníkov obce.
Obec sa aj naďalej snaží zhodnocovať a zveľaďovať svoj majetok – oprava strechy na
budove hasičskej zbrojnice, vybudovanie zavlažovacieho systému na futbalovom
štadióne, oprava lávky cez Rajčianku, oplotenie časti lúčanského cintorína. V príprave
sú projekty rekonštrukcie elektrických rozvodov v budove hasičskej zbrojnice, výmena
elektro v Kaplnke sv. Jozefa, rozšírenie ilovského cintorína.
Veľkým a dôležitým dokumentom obce je územný plán, ktorý je už druhým rokom
v realizácii. Počas tohto roku bola spracovaná hluková štúdia, ktorá je ďalším
podkladom pre vypracovanie územného plánu.
Projekty „Zberný dvor“, „Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry“ a „Revitalizácia
vnútrobloku“ (spevnené plochy pri bytových domoch na ulici Skalka, sadové úpravy,
systém separovaného zberu) sú v štádiu hodnotenia, či obec získa dotáciu na ich
realizovanie.
Z uvedenej malej rekapitulácie je zrejmé, že uskutočniť uvedené projekty je finančne
veľmi náročné. Preto sa obec snaží reagovať na výzvy jednotlivých ministerstiev
a ostatných orgánov, ktoré ponúkajú možnosť získať dotácie na úspešné projekty.
Záverom mi dovoľte mi, aby som sa z tohto miesta poďakoval všetkým, ktorí sa
podieľali akýmkoľvek spôsobom a boli nápomocní pri realizácii všetkých projektov.
V budúcnosti bude treba vynaložiť veľké úsilie na dokončenie rozpracovaných akcií
a samozrejme aj na získanie nových príležitostí na zlepšenie života obyvateľov obce.
Ing. Marian Sliviak

Báseň venovaná
starým rodičom
Prečo? Prečo mlčím keď slová
prúdia z duše.
Prečo mlčím keď pery šepotať
majú?
Pokoj, ktorý žiari vôkol,
aj mňa zasiahol.
Vďaka starká, že sa na mňa
pozeráš očami farby oblohy
priezračnej a pokojnej.
Život v rukách vráskavých,
teplom dýcha.
A starkého láska hreje, ako
plameň večný.
Vážim si Vás.
Chránim si Vás.
Ste môj prístav v mori búrlivom.
Bója, ktorá s pevninou mňa
spája.
Moja stará mama, otec otcom
v jednom.
Buďte pri mne. Chcem byť
s Vami.
Teplé dlane hrejivé, držať stále.
Ľúbim Vás - babka, dedko môj.

Október –
Mesiac úcty k starším
V živote človeka sú chvíle, keď
začne uvažovať o svojom živote,
spomínať na chvíle detstva,
mladosti... V srdci zostáva teplo
a spomienky na svoje deti,
chvíle radosti, pohody, ale aj
smútku, keď sme plakali pri
postieľke či už pri chorobách,
alebo huncútstvach. Prežívali
sme s nimi prvé krôčiky, slová,
vstup do škôlky, školy, prvé
lásky, sklamania, ale i radosti
z vnúčat.
Dnes by sme Vám milí starí
rodičia chceli poďakovať za
všetko čo ste pre nás v živote
urobili a popriať Vám krásnu, dlhú a pokojnú jeseň života.
O. Bujdáková
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Kultúra v našej obci
Lietavská Lúčka bola ako obec vždy strediskom
kultúry. Ľudia boli zvyknutí na kultúrne podujatia,
hralo sa tu divadlo, premietali sa filmy, mali sme
dychovú hudbu a celý rok boli zábavy. Avšak s novou
dobou prišlo obdobie kultúrneho nezáujmu ľudí.
A s týmto fenoménom je to dodnes. Snažíme sa zo
všetkých síl aby sme ľuďom vyhoveli a začali žiť tak
ako kedysi, keď sa viac zhovárali susedia, pomáhali si
a hlavne nezávideli. Za posledné roky volebného
obdobia sa naozaj pokročilo v kultúre. Máme novú
organizáciu, a tou je Jednota dôchodcov a pri nej
vznikla aj spevácka skupina Lúčanka, ktorá
reprezentuje našu obec v širokom okolí Slovenska
a svojim repertoárom obveseľuje našich občanov pri
všetkých
príležitostiach
v obci.
Najstaršími
organizáciami, ktoré dodnes pracujú sú Hasiči
a Červený kríž a tie sa podieľajú na verejnom živote
v obci a pomáhajú kde sa len dá. Nezaostávame ani
v športe, i keď sa to niektorým nezdá, ale už dlhé roky
tu máme futbalový klub a teraz je tu aj záujem po dlhšej
dobe z radov našej mládeže. Pri obci funguje aj stolnotenisový klub, usporadúvajú sa nepravidelne aj súťaže
našich občanov. Bohužiaľ, hokejovému klubu nepraje
počasie a ľadové ihrisko je nevyužité. Snáď tento rok
môže nás pani zima prekvapiť a detičky sa budú môcť
korčuľovať. Pri ZŠ sa vybudovali dve multifunkčné
ihriská, kde by sa mali deti pod dozorom hrať
a využívať voľné chvíle športom, o ktorý majú záujem.
Obecný
úrad
pravidelne
v apríli
a v auguste
z príležitosti osláv oslobodenia obce a SNP usporadúva
spomienkové
slávnosti
s krátkym
kultúrnym
programom a speváckou skupinou Lúčanka, ktorá
nechýba ani pri vítaní Nového roka pod jedličkou
a spevom a dobrou náladou privíta všetkých občanov,
ktorí si zaspievajú a poprajú si všetko dobré pri
horúcom čajíku.
Veľmi pekne a dôstojne pripravujeme detičkám –
novým občanom našej obce uvítanie do života.
S prejavom p. starostu, kultúrnym programom
a fotením pri kolíske, so spomienkovým listom
a peňažným príspevkom, majú krásnu spomienku mladí
rodičia.

Aby sme prilákali našich občanov ku kultúrnemu
vyžitiu začali sme pripravovať Jesenné slávnosti. Zo
začiatku to bolo rozpačité, neskôr poučení, že treba viac
kultúry, začalo sa to vylepšovať, až vrchol nášho úsilia
nastal minulý rok, keď pri Súkromnej základnej
umeleckej škole začal svoju činnosť aj súbor DIANA tohtoročný Majster Slovenska tanečný súbor LIESKA.
Tieto obohatili náš program natoľko, že sme boli
prekvapení účasťou ľudí. Naozaj bombastický nástup
majsteriek stál za to. Krásne vystúpenie, nádherné
úbory, skvelá choreografia obidvoch súborov. Nedali sa
zahanbiť ani deti hudobného odboru, pretože krásne
zahrali na gitarách a zaspievali takže môžu byť rodičia
aj učitelia pyšní na úspechy svojich ratolestí.
K jesenným slávnostiam patria i vyrezávané sochy,
ktoré doteraz stoja pred obecným úradom a sú obrazom
šikovných a nadaných ľudí. Aj tak si myslíme, že veľa
ľudí ignoruje tieto kultúrne podujatia, ale keby to raz
videli určite by sa tešili na ich vystúpenia a prišli by. To
sa týka aj strednej generácie, ktorá tam dosť chýba
a vyhýba sa takýmto podujatiam a hlavne by som
pozvala mladých ľudí, ktorí sa prisťahovali do našej
obce aby sa spoznávali.
Október je Mesiac úcty k starším. Už dlhé roky pre
našich starších občanov pripravuje malé pozornosti
a tou sú kolekcie, ktoré roznášajú poslanci obecného
zastupiteľstva.
Pre naše deti každý rok pripravujeme darčeky, ktoré
roznáša Mikuláš s Anjelom. Je to veľká sláva pre deti,
ktoré recitujú, spievajú. Pre rodičov máme pripravení
punč a dobrú vianočnú náladu. Vďaka starostovi Ing.
Sliviakovi deti každý rok majú bohaté balíčky, lebo
zoženie dobrých sponzorov, čo v dnešnej dobe je dosť
zložité.
Pri odovzdávaní drevených sôch sme dospeli k názoru,
že ľudská práca ja nenahraditeľná a tú treba dôstojne
pochváliť a tak sme vytvorili vianočný program
UMENIE V SRDCI. Na tomto programe sa zúčastňujú
deti zo ZŠ, SZUŠ, LÚČANKY a ľudovej skupiny
FEROVA DRUŽINA. Pri koláčikoch, vianočného
punču, dobrej nálade končíme našu kultúrnu činnosť
v roku.
O. Bujdáková

Naši hasiči sa koncom minulého roku zúčastnili dvoch taktických cvičení zameraných na
diaľkovú dopravu vody sériovo zapojenými čerpadlami (jazierkový systém). Nový rok sme začali
ako už je zvykom „zabíjačkou“, keď sme občanom na zbrojnici ponúkali pravú zabíjačkovú
kapustnicu, pečené jaternice a klobásky. V máji sme pre dievčatá postavili Máj pri zbrojnici.
Ďalej sme riešili rôzne výzvy od Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline ako
Jarné upratovanie lesov, ochrana lesov pred požiarmi, kontrola zákazu vypaľovania tráv, o ktorých ste
boli informovaný v obecnom a školskom rozhlase. Dostali sme od štátu nový protipovodňový vozík, ktorý
nám poslúži v prípade núdze. Naši muži sa tiež zúčastnili súťaží v Kunerade a Hornej Bečve. V rámci
hasičského krúžku sme sa stretávali celú zimu v telocvični, kde sme trénovali rôzne štafety, viazanie
uzlov a učili sa spájať a rozpájať hadice rôznych tipov. Jarné počasie nám už dovolilo trénovať na
školskom dvore a požiarne útoky sme trénovali na lúke pod Skalkou. Zúčastnili sme sa súťaží ako
jesenné kolo hry plameň v Turí, jarné kolo hry plameň v Zbyňove a pohárové súťaže v Kamennej
Porube, Vraní a v Trnovom, kde sme sa v silnej konkurencii nestratili. Touto cestou sa chcem poďakovať
Obecnému úradu za spoluprácu.
Pavol Papuga
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H ISTÓRIA

OBCE

Obec Lietavská
Lúčka leží v žilinskej kotline na terasovitých náplavoch
Rajčianky.
Prvýkrát sa spomína naša obec v roku 1344 ako osada
Lietavského panstva. Ako obec sa spomína od roku 1393
a od stredoveku patrila Lietavskému panstvu. Počas
prvého sčítania ľudu r. 1784 mala naša obec 38 domov a
244 obyvateľov. Podľa súpisu z r. 1828 bolo v obci 29
domov a 327 obyvateľov. Počas sčítania r. 1910 mala 756
obyvateľov. V roku 1907 bola k Lietavskej Lúčke
pripojená obec Ilove. Obec Ilove sa po prvýkrát spomína r.
1439 a v stredoveku bola majetkom Strečnianského
hradného panstva. V roku 1784 bolo v obci Ilove 18
domov a 149 obyvateľov, r. 1828 17 domov a 165
obyvateľov. Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo
poľnohospodárstvom, ovčiarstvom a včelárstvom a od r.
1901 prácou v cementárni, ktorá sa budovala od r. 1898 do
roku 1901. Do roku 1918 administratívne patrila naša obec
do Trenčianskej župy.
Obecná faktografia: Obec sa spomína v roku 1393 ako
LUCHVA, v roku 1474 LWCHKA, v roku 1598 LUCZKA
v roku 1786 LIETAWA-LUCSCHKA, v roku 1808
LIETAWSKÁ LÚČKA, v roku 1920 LIETAVA LÚČKA
a v r. 1927 LIETAVSKÁ LÚČKA. Miestnou časťou obce
je Ilove.
Remeslá a obchod: Zo zachovalých písomnosti sa
dozvedáme, že v roku 1943 boli na pôde Lietavskej Lúčky
zaregistrované tieto remeslá a obchody:
Remeslá: - holič /Ján Intribus/, - kolár /Matej Sliviak/, - 2x
mäsiar, udenár, čistenie čriev /Arnošt Mojto, Štefan Šálek/,
- murár /Jozef Kolár/, - 2x obuvník /Ondrej Kováč,
Gabriel Rybár/, - pekár /Stanislav Pelda/.

POVESŤ Keď v roku 1831 začala
šarapatiť metla ľudstva, neľútostný mor, aj
v tejto obci doľahol na jej obyvateľov
strach, ktorý doteraz nepoznali. V tom
čase žil v obci vážený občan menom
Matej, ktorý mal v živote tri lásky. Svoju
dcéru Ľubicu, včely a ozdobu svojho
dvora, ba i celej obce prekrásne urastený
dub. Dcéru zbožňoval, včely patrili k jeho
životu a na svoj dub bol veľmi hrdý. Rád
hovorieval, že dcéra potrebuje k životu
včelí med, včely zasa nádherný strom a
on sám bez týchto troch vzácnosti si
nevie život predstaviť. Raz večer prišiel k
nemu sused. Tak čo budeme robiť Matej?
Poraď ako vieš, oslovil ho po zvítaní.
Matej odvetil. Nuž v prvom rade sa
musíme riadiť príkazom vrchnosti. A
všetko ostatné už bude na milosti nebies.
Tak, tak. Ale srdce mi krváca pri
myšlienke, že táto morová pliaga nám
zlikviduje všetky stromy v dedine.
Budeme bez ovocia, bez zelene. Matej
smutne prikývol. Aj ja postupne stínam
jeden strom za druhým. A čo je horšie,
ťažko si privykám na ten každodenný
dym. I ja to ťažko znášam prisviedčal
sused. Odmlčali sa. Obaja si v duchu
opakovali a premietali tieto opatrenia,

Obchod: - 4x hostinec, výčap /vdova Štefánia
Banovčinová, Juraj Čerňan, Imrich Haluska, Kazimír
Sliviak/, - 2x obchod so zmiešaným tovarom /František
Čerňan, Štefan Sliviak/, - obuv /Baťa slov. uč. spol./, stavebný materiál /Portland veľkoobchod/.
Prírodné pomery: Nadmorská výška v obci je 360 m v
chotári 350 až 500 m. Pahorkatinný povrch chotára v
kotline prechádza západným smerom do vrchoviny
Skaliek, ktoré tvoria druhohorné horniny. Ťažia sa tu
vápnité sliene a vápence na výrobu cementu.
Náleziská: V chotári obce sa nachádzajú stopy osídlenia z
doby rímskej a hradištnej. V roku 1956 v oblasti Vápenice
boli objavené na výšine 1 km na východ od terasy nad
cementárňou ďalšie stopy osídlenia zo začiatku doby
rímskej.
Erb: Obec mala tento erb: Roľník - otlačok ošúchaného
pečatidla zo 17.storočia bol zaevidovaný na dokumente z
roku 1850. Štít neskorogotický.
Pečať: Zachovali sa odtlačky typárií (odborné slovo pre
pečatislo) z 19. storočia obidvoch obcí, t.j. Lietavskej
Lúčky a Iloveho. Na pečati Lietavskej Lúčky s
kruhopisom LUCKA LIETAVA DE OCKVA 1809 je
vyobrazená na pôde postava sedliaka s klobúkom v pravej
ruke a palicou v ľavej ruke. Na pečati Iloveho s
kruhopisom ILLOVE je vyobrazená na pôde postava
kráľa s korunou, držiaceho v ľavej ruke ratolesť.
Vzhľadom na autentickosť oboch znamení, ako aj na
skutočnosť, že staršie (resp. iné) obecné symboly sa
nepodarilo nájsť, stali sa tieto kombináciou oboch,
východiskom pri tvorbe obecných znakov pri
osamostatnení sa našej obce od Žiliny v roku 1990.
Z historických podkladov spracoval D. Benko.

ktoré sa proti šíreniu moru realizovali.
Celé ohradenie zamorených obci, zákazy
trhov, všetkých hromadných akcií
cirkevného i svetského zamerania a
najmä sústavná dezinfekcia dymom, ktorá
pomaly pohltila všetky stromy v obci.
Tých, čo bez pomoci mrú je čoraz viac,
konštatoval sused. Keby sa to už všetko
skončilo, to by bol najväčší dar, aký by
nám nebesia mohli dať. Matej potom
doložil. Ešte mám posledných šesť
ovocných stromov. Keď aj tie spálim,
neviem čo budem robiť. Ale jedno viem.
Zabarikádujem sa aj s dcérkou do
chalupy a ešte viac obmedzím styk s
ľuďmi, po chvíľke odmlčania ešte dodal.
Ani si nevieš predstaviť, ako mi teraz tá
moja nebohá žena chýba. Ešte mi dcérka
dosť ženských robôt nezastane. Ale čo
keď mi ochorie? Dúfaj, že oba prežijete,
veď i ja dúfam v prežitie, utešoval ho
sused. A aby som nezabudol, chcem ťa
poprosiť o prepustenie z toho tvojho
výborného medu. Mne už pomaly
dochádza a jeho účinky sú pre nás
nenahraditeľné. Matej odvetil: Samozrejme že ti pomôžem, a radím ti zabarikáduj
sa aj ty. Možno že sa nám tak ľahšie
podarí prežiť. Keď potom sused
odchádzal, prišla mu na myseľ otázka.

Počúvaj sused. A čo budeš robiť, keď si
zlikviduješ všetky ovocné stromy? Matej
prehlásil. Radšej budem šopy a kôlne
rozoberať, ako by som mal zoťať moju
radosť, môj dub. Ver mi. Ako áno, ako
nie, predsa sa len takmer všetci v obci
dožili toho dňa, keď sa morová pliaga
odsťahovala od nich a oni spočiatku
bojazlivo, potom dychtivo začali žiť
normálnym životom. Po nejakom čase
zavítal k Matejovi richtár. Po zvítaní sa
dozvedal. Sme radi, že je mor už za nami
a že sme to kruté obdobie prežili. Ale ako
vidím, tebe z tvojich troch lások ostali už
iba dve. Dcéra a včely. Tak si predsa
musel siahnuť aj na svoj milovaný dub.
Matej pokrútil hlavou. Dub som nespálil
richtár. Ale veď ho už niet, čo sa teda
stalo?. Či ťa vari oň pripravil niekto cudzí?
Neuhádol si, vysvetľoval Matej. Dub som
zoťal sám, ale nie na spálenie. Poď so
mnou, ukážem ti ho. Tu je môj dub.
Richtár zdúpnel. V kôlni na zemi ležal
drevený kríž mimoriadne veľkých
rozmerov. Čo to ma znamenať? Matej so
sklopenými očami odvetil. Vieš, nikomu
som o tom ešte nepovedal, ale
skutočnosť je taká že moja dcérka
ochorela.
-pokračovanie na str. 6-
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Deň a čas konania volieb: 10.11.2018 7.00 h - 22.00 h
Miesto konania volieb: Obecný úrad, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
Volebný okrsok č. 1
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Lietavská Lúčka
Obec Lietavská Lúčka uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Jaromír Benko, 57 r., SZČO – stavebná činnosť, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
2. Marian Sliviak, Ing., 65 r., starosta, Smer – sociálna demokracia
3. Miroslav Štaffen, Ing., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lietavskej Lúčke
Obec Lietavská Lúčka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných
obvodov: Volebný obvod č. 1
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jaromír Benko, 57 r., SZČO-stavebná činnosť, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko
Michal Benko, Ing., 37 r., vedúci veľkoobchodu, nezávislý kandidát
Oľga Bujdáková, 62 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia
Monika Dimitriadu, Mgr., 51 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
Stanislav Gejdoš, Ing., 35 r., súkromný geodet, Kresťanskodemokratické hnutie
Peter Griga, Ing., 42 r., IT technik, nezávislý kandidát
Ján Huliak, Ing., 55 r., konateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
Branislav Hulin, 42 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
Ľuboš Chmeliar, 49 r., elektrotechnik, Smer – sociálna demokracia
Juraj Janura, 42 r., servisný technik, nezávislý kandidát
Peter Kováčik, 47 r., majster výroby, Národná koalícia
Andrea Kozlová, Mgr., 46 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
Alica Kučesová, 57 r., samostatná účtovníčka, nezávislá kandidátka
Katarína Kučesová, 29 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka
Katarína Mešková, 34 r., učiteľka materskej školy, nezávislá kandidátka
Branislav Michalík, 43 r., mäsiar, Smer – sociálna demokracia
Lucia Nováková, Mgr., Ph.D., 31 r., vedecká pracovníčka, nezávislá kandidátka
Adriana Oravcová, Bc., 35 r., dentálna hygienička, nezávislá kandidátka
Pavol Papuga, 38 r., vodič INCAR s.r.o., nezávislý kandidát
Vladimír Pernica, 48 r., konateľ, nezávislý kandidát
Juraj Rosinčin, Ing., 65 r., súkromný geodet, Kresťanskodemokratické hnutie
Peter Rosinčin, Ing., 34 r., projektant stavieb, Kresťanskodemokratické hnutie
Norbert Sliviak, Ing., 25 r., administratívny pracovník, Spolu – občianska demokracia
Matej Smetana, 37 r., vodič MKD, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
Miroslav Štaffen, Ing., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Jozef Štefík, Bc., 33 r., predák zvárania plastov, nezávislý kandidát
Martin Šupej, 37 r., príslušník policajného zboru, nezávislý kandidát
Martina Trnková, 41 r., poštová doručovateľka, nezávislá kandidátka
Adriana Vandliková, 49 r., predavačka, Smer – sociálna demokracia
František Varga, Ing., 31 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
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25. VÝROČIE POSVIACKY SV. KRÍŽA
15. septembra 2018 sme si
slávnostnou sv. omšou pripomenuli
25. výročie posviacky sv. kríža,
ktorá sa konala 12. septembra 1993.
S miestom, kde stojí kríž sa spája aj
bohatá história. Naši predkovia si
tento kríž slávnostne postavili
v roku 1848 pri príležitosti zrušenia
poddanstva na našom území.
V našej obci sa k tomu viaže dátum
1. október 1848 – vyznačený je aj
na vodorovnom ramene kríža. Čiže
v tomto roku zároveň slávime 170.
výročie zrušenia poddanstva. Tento
kríž bol symbolom viery, nádeje
a vďaky našich obyvateľov. Patril
k styčným a orientačným bodom
našej obce, vyznačeným aj na
mapách. Po celé generácie sa pri
ňom ľudia žehnali, modlili, prosili
i ďakovali. Bolo to tak až do roku
1963, kedy v noci z 8. na 9. apríla
bol kríž spílením zneuctený

a potupený. Bolo to smutné
obdobie, pre mnohých našich
obyvateľov, keď po 115 rokoch bol
kríž zničený. Počas nasledujúcich
30-tich rokov sa kríž nepodarilo
obnoviť napriek podnetu našich
občanov. Až po uvoľnení bývalého
režimu, osamostatnení sa našej obce
od mesta Žilina a z podnetu nášho
vtedajšieho kňaza Mons. Michala
Šínskeho.
V roku 1848 bol kríž vztýčený ako
symbol slobody od poddanstva,
o 145 rokov v roku 1993 ako
symbol slobody od minulého
režimu a odčlenenia sa od mesta
Žilina, a pre nás nech je aj naďalej
symbolom viery, nádeje, lásky
a vďaky.
Samozrejme
treba
spomenúť, že v tomto roku zároveň
slávime aj 625. výročie prvej
písomnej zmienky o našej obci. 15.
septembra na sviatok Sedem-

bolestnej Panny Márie patrónky
Slovenska sme si všetky tieto
udalosti pripomenuli sv. omšou,
ktorá bola obetovaná za zosnulých
kňazov, ktorí boli pri vysviacke:
(Šebastián Labo, Michal Šínsky,
Jozef Noga, Štefan Bitter, František
Karlík a v tom čase ešte diakon
Stanislav Strapko), ale aj za
nebohých rodákov a občanov. Sv.
omšu celebroval náš pán dekan
Michal Kopecký. Veľká vďaka patrí
obecnému úradu, darcom, Lúčanke,
farníkom, ktorí prišli v procesii
z Bytčice a všetkým, ktorí ste sa
akýmkoľvek spôsobom dobrovoľne
a nezištne zapojili. Bolo nás naozaj
veľmi veľa a každý prispel svojou
čiastkou k tejto našej slávnosti
a oslave. Veľká vďaka a srdečné
Pán Boh zaplať!
Peter Rosinčin

Prekvapenia jesenných trhov
Tradičné jesenné trhy boli opäť pripravené pre
občanov včas. Dali sme si záležať aby program bol
pekný a pestrý a aby prilákal našich občanov ku
kultúrnemu vyžitiu, ktoré vždy boli lákadlom.
S poľutovaním ale konštatujeme, že kultúrne
vystúpenia detí neoslovujú našich občanov, pretože
s úvodom sme museli počkať, aby sme sa necítili
trápne pred prázdnym obecenstvom. Na úvod sa
predstavili mažoretky – majsterky sveta a tohtoročné
majsterky Slovenska. Ako vždy nesklamali
a predstavili nám tri vystúpenia v krásnych
farebných oblečeniach pod vedením p. Ľudmily
Štefkovej. Po nich sa predstavil tanečný klub
Spektrum, ktorý patrí pod súbor Diana, tak ako
mažoretky. Deti tohto tanečného klubu sa predstavili
s programom Vrabce, Staré mesto a ukážok mix
latino-amerických tancov pod vedením p. Janky
Baránkovej. Ako ďalší v programe vystúpila Lieska.
Je to súbor, v ktorom vystupujú deti, ktoré tancujú,
spievajú a šíria ľudové tradície nášho kraja. Jeho
vedúcou je p. Viera Poliaková Hriechová. Naša obec
má šťastie, že pri ZŠ pracuje úspešne i Súkromná
ľudová škola umenia, ktorej žiaci šíria slávu po
celom Slovensku. Pod vedením p. Mgr. Pipišáka sa
predstavili gitaristky a speváčky A. Vavríková, V.
Čerňanová, T. Žiaková, A. Barčiaková, P.
Babčaníková a J. Barčiak. Na želanie Jurko
zaspieval aj pánovi starostovi. Tieto vystúpenia boli
ukážkou umenia, ktoré vytvoril tím ľudí, ktorí si
zaslúžia veľké poďakovanie, pretože na ich miesto

nemajú zatiaľ žiadnych nástupcov. Náš program
pokračoval ďalej a predstavila sa v ňom folklórna
skupina KĽAK z Fačkova zmesou ľudových piesní
a po nej vystúpila naša Lúčanka, ktorá má za sebou
už 185 vystúpení. Vo svojom repertoári má ľudové
piesne z nášho ale aj z ostatných krajov Slovenska.
Žilky nám ako vždy rozihrala Ferova Družina, ktorá
zahrala a urobila dobrú náladu všetkým prítomným.
Po krátkej prestávke na záver nám vyhrávala
dychová hudba Lieskovanka z Horného Lieskova pri
Považskej Bystrici. Zaspomínali sme si na slávu
našej dychovky, niektorí si aj zatancovali a pri
príjemnom speve a hudbe sa ukončil náš program.
Tento rok bol pripravený program aj pre našich
najmenších, ktorí si mohli pozrieť vystúpenie pána
kúzelníka, mohli si maľovať, hrať sa. Pre všetkých,
ktorí prišli na jesenné trhy bolo pripravené
pohostenie, mohli si zakúpiť tradičné ľudové
výrobky, ktoré ako vždy predávali žienky zo Živeny.
Tento rok sme mali aj sponzora a to zo spoločnosti
TES media, ktorý našim občanom predstavoval
svoje služby a poradenstvo. Záverom by som chcela
poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri tomto
podujatí, zvlášť by som poďakovala našim hasičom,
ktorí postavili a aj rozobrali prístrešky a p. starostovi
Ing. Sliviakovi, ktorý ako vždy bol ochotný pri
vybavovaní tohto podujatia. Dúfam len, že táto
námaha viac priláka ľudí na budúci rok.
O. Bujdáková
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PRÁCA V ČERVENOM KRÍŽI
Za prácou, ktorá niečo znamená a dáva
ľuďom potešenie a rozdáva radosť,
hľadajme za týmto aj skupinu snaživých
a ochotných členov ČK. Dnes máme vo
výbore skupinu žien, ktoré majú
výborné nápady a sú ochotné pracovať a zapájať sa
do všetkých činností. Tento rok sa nám podarilo
zorganizovať dve spoločenské zábavy. Jedna sa
niesla v duchu fašiangov a druhá bola už tradičná
letná - spojená s gulášom a pečenými klobáskami.
Vždy to robíme s veľkým pracovným nasadením
a hlavne máme na pamäti – robíme to pre ľudí, aby
sa zabavili a dobre sa spoločensky cítili. Niektorí naši
občania si myslia, že máme z toho obrovské výnosy.
Boli by ale veľmi prekvapení, keby sa po dobrej
vykonanej práci stretli s takým zárobkom. Mnohých
by táto skutočnosť odradila od tejto práce, ale my si
myslíme, že pre ľudí, ktorí nás vždy prídu povzbudiť
a dobre sa zabavia - veď aj to patrí k bežnému životu
– sa oplatí pracovať a zorganizovať takéto podujatia.
Ešte by sme boli radi, keby nás nepodrážali niektorí
z občanov a neprivolávali políciu vraj pre hlučnosť,
ktorej sme si nie vedomí a potvrdili to aj príslušníci
polície. Veď táto zábava je len raz v roku. Už roky sa
staráme o čistotu a vzhľad pri pamätníku padlých.

Ďakujem všetkým členom, ktorí sa podieľali na tejto
práci, ktorá si vyžaduje dosť energie a námahy.
Keďže sme organizácia, ktorá má pomáhať ľuďom
pri prinavrátení zdravia a starať sa o nich, rozhodli
sme sa, že umožníme bezpríspevkovým darcom krvi
lepší prístup k odberu tým, že odber krvi sa konal
v sobotu v DK v Lietavskej Lúčke 8.6.2018. Ďalší
odber bude ešte v tomto roku a to 28.10.2018. Tento
rok prišlo darovať krv 31 ľudí. Sme radi, že sa
prihlásilo veľa mladých, ktorí sú ochotní pomôcť pri
prinavrátení zdravia a nie sú ľahostajní k potrebám
chorých ľudí. Za ich prístup im patrí od nás všetkých
veľké poďakovanie. Naša organizácia pozýva
bezpríspevkových darcov krvi každý rok na malé
posedenie, čím sa im spolu so starostom obce Ing.
Sliviakom poďakujeme za ich snahu pomôcť chorým.
Nezabúdame ani na našich dlhoročných členov
jubilantov, ktorých tiež pozývame na malé stretnutie,
aby si spomenuli na časy, ktoré prežili so svojimi
rovesníkmi, na mladosť, ale i posťažovali sa so
svojimi starosťami. Každý rok organizujeme
autobusový zájazd podľa želania. Na záver by som
chcela poďakovať všetkým členom, ktorí sú nám
naklonení k našej práci v ČK a zostávajú našimi
O. Bujdáková
vernými členmi.

Z činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Lietavská Lúčka
Rok 2018 sme začali
výročnou
členskou
schôdzou, za prítomnosti predsedníčky OO
JDS Ing. Berákovej. Prítomní
členovia boli oboznámení s činnosťou
organizácie a plánom práce na rok
2018.
Nový rok sme začali tradične
výstupom na Hrebienok, kde sme si
obdivovali Ľadový dom, Rainerovú
a Bilíkovú chatu.
Dňa 19.4.2018 zúčastnilo 17 členov
našej organizácie brigády pri kaplnke
pred svätou omšou, pri príležitosti
lúčanských hodov.
Ďalšiu brigádu sme uskutočnili
27.6.2018 na cintorínoch v Lietavskej
Lúčke a na Ilovom, kde sme vyčistili
priestory pred kaplnkou a schody.
Zúčastnilo sa 30 členov.

V mesiaci apríli sa 12 našich členov
rekreovalo v Tatranskej Lomnici
v hoteli Morava. Niektorí sa prešli aj
turistickými chodníkmi na Sliezsky
dom, Popradské pleso, Vodopád
skok, Bachledovú dolinu a výlet do
Ždiaru.
Na majálesovej zábave v hoteli
Slovakia sa zúčastnilo 13 členom
našej ZO.
Na
jednodňovom
autobusovom
výlete sme boli dňa 6.6.2018.
Navštívili sme zámok Topoľčianky,
Brhlovce – skalné obydlia a pozreli
sme si aj mesto Levice a Levický
hrad.
Na okresných športových hrách
v Žiline súťažili 4 naši členovia, ktorí
boli veľmi úspešní, získali 7 medailí.
Rekreáciu v Chorvátsku – Tučepi,
ktorú organizovala KO JDS, si užili
dvaja naši členovia.

POVESŤ -pokračovanie zo str. 3-

mor priniesol, sme predsa len prežili. Je
to tiež za všetkých a za celú obec. Richtár
mu dojatým hlasom poďakoval a sľúbil
mu, že jeho morový kríž bude zdobiť
priestor, ktorý určili pre budúce námestie.
A tento kríž tu naozaj dlhé roky pripomínal
hrozné obdobie
vyčíňania morovej

Našťastie sa však z toho akosi zázrakom
dostala. Preto od radosti obetoval som
svoj dub pre tento veľký kríž, ktorý bude v
našej obci nahrádzať morový stĺp. Je to
moja vďaka Bohu za uzdravenie mojej
dcérky ako i za to, že utrpenie, ktoré nám

S OO JDS Žilina sa naši členovia
zúčastnili výletu 28.7.18 do Vizovíc,
zámok Buchlovice a Moravský kras.
Spevácka skupina bola na krajskej
súťaži
speváckych
a tanečných
skupín v Bytči dňa 1.8.2018.
Naši turisti vyšli na Lietavský hrad
15.1.18 a tiež aj 17.2.18 na
Valentínsky deň, a otvorenie hradu
dňa 7.4.2018, kde bolo 18 členov.
Dňa 27.4.2018 sme boli na trase
Rajec – Dubová, Jasenové – Kľače.
Ďalšie turistické výlety sa uskutočnili
8.5. na sedlo pod Roháčom a 2.6.
Borgova skala, kde sa zúčastnilo 7
členov. Dňa 23.6.18 sme boli na
vyhliadkovej veži Špičák v Strečne.
Jednodňový výlet bol aj 20.9.2018 na
Oravský zámok, do Starej Bystrice
a Klin.
Masárová Mária predsedníčka ZO JDS

epidémie a súčasne hlásal vďačnosť
človeka, ktorému sa milovaná dcérka
zachránila.
Podľa dokumentov z archívov v Bytči a
Žiline vytiahnutých z príležitosti osamostatnenia našej obce v roku 1990, spracoval
D. Benko
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