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Narodil sa Kráľ!
Stalo sa to v Betleheme, v Malej Ázii.
Azda dosť ďaleko odo mňa a pred dvetisíc rokmi, no dnes sa Mesiáš chce narodiť aj v mojom srdci.
Tá chvíľa narodenia je iná ako ostatné. Zrazu je všetko iné. Čas, ktorý od
tohto okamihu plynie, je čas milosti.
Večný Boh vstupuje a zasahuje do ľudských dejín. Jeho príchod ovplyvnil filozofov, básnikov, umelcov; ovplyvnil milióny ľudí. Tí, čo mu uverili, prestali byť
otrokmi hriechu a rozhodli sa žiť nový
život, život plný slobody a radosti. Nesľuboval im život bez ťažkostí a utrpenia, ale sľúbil im, že bude ich posilou a
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Dnes chce prísť so svojou milosťou do
môjho života. Chce mi ponúknuť zmierenie a odpustenie; chce mi darovať život, ktorý má zmysel žiť.
Jeho narodenie ovplyvňuje aj môj život!
Radosť z narodenia Mesiáša
nech naplní vaše srdcia a vaše
rodiny!
Vaši kňazi a diakon

VÁ ŽE NÍ S PO L UOB Č A NI A !
Neúprosne, ale spravodlivo plynúci čas nás opäť
posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Opäť
sú tu Vianoce - čas radosti, veselosti a vzájomného
porozumenia. Obdobie krásne rozsvieteného vianočného stomčeka, vône pečiva a spomienok na detstvo.
Tento čarovný čas milujú nielen naši najmenší, ktorí
už isto napísali Ježiškovi dlhý zoznam želaní, ale aj
my dospelí. Vychutnávame si pokojnú atmosféru domova, v ktorom vládne pocit bezpečia v prostredí
domácej pohody, v prítomnosti najbližšej rodiny alebo dobrých známych. Spoločne sa tešíme na moment, keď si opäť sadneme za štedrovečerný stôl,
kde si navzájom prejavujeme úctu a lásku. Viem, že
mnohé miesta pri štedrovečernom stole, kde ešte
prednedávnom sedávali naši najbližší, ostanú prázdne, ale v našich srdciach a mysliach sú tu vždy s nami. Vianoce majú v sebe magickú silu, ktorá nás neraz prinútila rozmýšľať nielen o sebe, o vlastných
radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo tu po
sebe zanecháme. Preto aj pri tejto príležitosti vám
chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu
podporu a prácu v prospech našej obce.

V mene obecného úradu, poslancov obecného
zastupiteľstva ako i v mene svojom vám želám
šťastné a pokojné sviatky, bohatého Ježiška a do
nového roku 2017 vám prajem veľa lásky, šťastia,
zdravia a Božieho požehnania.
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

Opustili nás
Viera SUROVĆÍKOVÁ
22.12.1940 - 3.2.2016
Mons.Stanislav BELÁK
1.7.1957 - 6.2.2016
Anna GREGUŠOVÁ
26.8.1952 - 7.2.2016
Pavol MALIAČEK
20.11.1943 - 22.3.2016
Jozef JANOŠKA
24.10.1937 - 4.4.2016
Anna FTORKOVÁ
24.6.1935 - 2.5.2016
Albína MIŠKEOVÁ
19.9.1930 - 4.5.2016
Terézia MASÁROVÁ
7.6.1953 - 6.5.2016
Marián BREZÁNI
25.3.1945 - 14.6.2016

Eleonóra PRUKNEROVÁ
10.4.1940 - 29.7.2016
Oľga SUROVČÍKOVÁ
28.11.1958 - 21.8.2016
Alojzia BREZÁNIOVÁ
9.3.1927 - 1.9.2016
Rozália KASÁKOVÁ
31.12.1939 - 8.9.2016
Anton BREZÁNI
24.7.1932 - 24.9.2016
Peter BREZÁNI
22.12.1952 - 1.10.2016
Ján BREZÁNI
31.5.1951 - 9.10.2016
Marián KMETÍK
15.11.1954—1.11.2016
Emília ŠVECOVÁ
28.1.1936 - 7.11.2016
Ladislav MALIAČEK
10.2.1940—15.12.2016

Vitajte medzi nami:
Jakub MATEJKOV - 13.1.2016
Emma ĎURATNÁ - 3.2.2016
Katarína HRADSKÁ - 7.2.2016
Nikol GAŇOVÁ - 6.4.2016
Natália GAŇOVÁ - 6.4.2016
Jakub HUBOČAN - 7.4.2016
Nikolas BELAN - 12.5.2016
Jakub KUBÍK - 5.6.2016
Dávid BELAN - 8.6.2016
Lucia MORAVCOVÁ - 25.7.2016
Karolína BREZÁNIOVÁ - 11.8.2016
Ema JANOŠKOVÁ - 5.10.2016
Jakub VESSA - 9.10.2016
Jerguš KALINA - 22.10.2016
Oliver PAPŠO - 24.10.2016
Vivien ŠUŠKOVÁ - 27.10.2016

„Veci majú len tú hodnotu, ktorú im človek prepožičia.“
Správičky

30. januára sa konal v MOS spoločný

šiesty farský karneval. Kráľ, kráľovná s
princeznou a množstvom kuchárov privítali na kráľovskom dvore veľa pekných
masiek. Animátori pripravili deťom zaujímavý program, ohodnotili najlepšie
masky a nechýbala ani bohatá tombola.
31. januára do našej obce zavítal už po
druhý krát divadelný súbor z Konskej a
predstavil sa v komédii ŠKRIATOK
Vo februári sa konal stolnotenisový
turnaj o pohár starostu obce v priestoroch MOS. Poďakovanie patrí členom
stolnotenisového klubu za organizáciu
turnaja ako i dobrovoľníkom z radov
občanov.
13. februára sme na poslednej ceste
odprevadili nášho pána farára
Mons.Stanislava Beláka. Bola to dôstojná rozlúčka, za čo chceme poďakovať
všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri
príprave a priebehu pohrebu. R.I.P
V nedeľu 14.februára sa konal ôsmy
ročník akcie Valentín na Lietavskom
hrade.
13.apríla sa v obradnej miestnosti obce
konala slávnosť uvítania detí do života.
Pozvanie dostalo 14 detí, ktoré sa narodili v minulom roku. Spoločne s rodičmi
detí a príbuznými sme prežili chvíle, na
ktoré budeme dlho spomínať.
24.apríla sa v osvetovom stredisku
predstavili animátori celej farnosti
divadelnou hrou ČO JE TO LÁSKA?

NEVIEM! SNÁĎ TI TO RAZ POVIEM.
Scenár divadla napísala a nacvičila
Terézia Čibenková. Hlavná hrdinka
Katarína si dávala túto otázku, a kto bol
na predstavení dozvedel sa odpoveď.
Postupne sa predstavili vo všetkých
okolitých obciach a pozvanie dostali aj do
Višňového, Žiliny, Považskej Bystrice,
Rajeckých Teplíc...
15.mája sme si uctili všetky mamy a
staré mamy. V programe sa predstavili
deti z materskej a základnej školy, zaspievala FSS Závadské ženy. 19.mája sa
konal v obci Hromadný odber krvi. Teší
nás, že rastie záujem a počet darcov sa z
roka na rok zvyšuje.
V sobotu 4. júna farský úrad a obecný
úrad v spolupráci
s animátormi z
celej farnosti pripravili
"Cestu
rozprávkovým
lesom".
Veľký
počet detí z Lietavy a okolia po
sľube absolvovali
cestu na Lietavský
hrad v sprievode duchov. Na nádvorí
hradu ich privítal palatín Juraj Turzo so
svojou manželkou. Deti tu čakala sladká
odmena, maľovanie na tvár, fotenie, diskotéka a pekný odznak na pamiatku.
Poďakovanie patrí všetkým animátorom,
organizátorom, farskému úradu, zúčastneným rodičom a starým rodičom, ktorých pričinením sa podarilo zorganizovať
pekné zážitky pre deti. Poďakovanie patrí
aj ZNZLH za prípravu priestorov a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli zvládnuť
technickú náročnosť podujatia.
 12.júna v našej farnosti prijalo sviatosť birmovania 90 detí z rúk diecézneho
biskupa Tomáša Galisa.
V júni sa tiež konalo tradičné PÁLENIE JÁNSKEJ VATRY v Lietave a
Lietavskej Závadke. Poďakovanie patrí
všetkým usporiadateľom.

MOLIÉRE

29. júna sa netradične v budove materskej školy konala slávnosť „Ukončenia
predškolskej dochádzky“. 16 predškolákov s pani učiteľkami si pripravili veľmi
pekný program, v ktorom ukázali, že sú
schopní nastúpiť do prvej triedy. Deti sa
aj podpísali do pamätnej knihy obce.
Tento rok sa už po piatykrát zapojili
deti zo ZŠ do maratónu čítania v obecnej
knižnici. Zapojilo sa 117 detí.
26.júla sa v areáli základnej školy
konal 2. ročník súťaže dobrovoľných
hasičov v hasičskom útoku. Poďakovanie
patrí organizátorom a všetkým, ktorí
akokoľvek pomohli pri príprave a
priebehu podujatia.
6.augusta sa konali Lietavské
slávnosti, ktoré sa niesli v duchu
400.výročia úmrtia palatína Juraja
Turzu, ktorý sa narodil na hrade
Lietava.Veríme, že aj tento rok si bolo z
čoho vybrať, na čo sa pozrieť a dobre sa
zabaviť.
20.augusta bolo slávnostne otvorené
Multifunkčné ihrisko v časti Majer
V nedeľu 23. októbra sa konalo z
príležitosti mesiaca úcty k starším
posedenie v MOS pri programe detí z
materskej a základnej školy, zaspievali
aj Závadské ženy a ako hosť sa predstavila skupina BUTKA
10.decembra sa v MOS a okolí konali
tradičné “Naše spoločné Vianoce”
Občania mali možnosť pozrieť si
kultúrny program našich detí, vypočuť si
piesne v podaní Závadských žien, posilniť
sa kapustnicou, punčom a inými
dobrotami. Taktiež si mali možnosť
zakúpiť nejaké darčeky od našich
remeselníkov. V popoludňajších
hodinách zavítal aj Mikuláš so svojim
sprievodom a obdaril
deti, ktoré prijali
pozvanie. Veríme, že
táto
milá
akcia
navodila
peknú
vianočnú atmosféru.

NAŠI

SPOLUOBČANIA — p í š u

Lietavské letné slávnosti 2016
V našej obci hádam neexistuje ani jeden občan, ktorý by nevedel, že prvá augustová sobota v roku patrí Lietavským letným
slávnostiam. Táto oslava remeselníckeho umu a umeleckej
schopnosti kreatívcov z Lietavy a jej blízkeho okolia sa už pomaly zapísala do tradícií našej dediny. Každý rok sa tešíme na
nové prekvapenia, témy a námety, ktoré sú návštevníkom sprostredkované. Rovnako i tento ročník sme vám prezentovali kopec nových ideí. Mohli ste sa zvečniť vo fotobúdke, deti mohli
stavať hrad, navštívil nás kultúrny súbor z Lúčok, súťažili sme
vo výbere najkrajšej detskej maľby – Lietava mojimi očami,
videli sme rytiersky súbor a neskutočné umenie krotenia ohňa,
mali sme na výber nové jedlá a kto mal záujem, mohol podporiť
miestnych futbalistov na turnaji, ktorý bol realizovaný pod záštitou slávností. Okrem uvedených noviniek sme vám tradične
priniesli remeselnícky trh, kde ste mohli obdivovať šikovnosť
rezbára, šperkára či umelkyne venujúcej sa viazaniu balónov.
Počas celého dňa vám atmosféru spríjemnili spevokoly
a tanečné súbory, ktorých piesne si spolu s nimi zanôtil nejeden
účastník. Mužov lákali zvodné krivky brušných tanečníc a ženy
zas zakrývali ústa od prekvapenia pri ohňovej show. Počas denného programu nás bavili súťažiaci v už tradičnej súťaži vo varení halušiek. Tento rok sa síce zúčastnili len dve družstvá, no môžem povedať, že si to evidentne užívali a nechýbal im entuziazmus. Aj vďaka takýmto ľuďom bola denná nálada plná smiechu, radosti a hojnosti. Každý si mohol nájsť to, čo ho teší
a zároveň sa stretnúť s priateľmi a rodinou pri dobrom nápoji.

NEZABÚDAME
Neprešiel ešte ani rok, čo nás opustil pán
farár. Asi by som mala byť smutná, veď
odišiel niekto vzácny, niekto nenahraditeľný, niekto, kto sa dotkol a dotýkal môjho
srdca. No v mojom srdci necítim prázdnotu,
ani smútok, ale radosť. Kráčajúc dennodenne do kostola, vidím horiace sviečky, ktoré
mu niekto zapaľuje. Nezabudli. Tak ako oni
nezabúdajú, ani ja. Dokonca chcem tvrdiť,
že nikdy nikto nezabudne na nášho pána
farára, ktorý toľkým ľuďom ovplyvnil životy. Možno neodišiel tak, akoby si zaslúžil,
ale viac nám už nemohol dať. Veď nám
daroval celý svoj život. A čo my? Nemôžem
povedať, že to bolo zbytočné, veď tie sviečky
nie sú náhoda. Nikto nikoho nenúti, aby
tam šiel, aby sa pomodlil, aby zapálil, aby si
spomenul, aby poďakoval. A predsa po necelý rok nebol deň, kedy by niekto neprišiel.
Možno občas stále zápasíme a vnímame, že
nám chýba, že ešte mohol chvíľku s nami
pobudnúť, že ešte deň, dva... ale Pán si ho
zavolal a povolal. Je to spravodlivé? Pane,
prečo? Veď bol dobrým pastierom, láskavým a spravodlivým, obetavým a čestným
a tých čností bolo omnoho viac. Prečo? Pretože príklad nám už dal, už nás naučil, už
nám dal všetko a pridal ešte aj seba. Už sa
nepýtajme, ale ďakujme. Veď aj napriek
tomu, že tu medzi nami fyzicky nie je, žije
v nás. V tebe, vo mne, v každom jednom
z nás niečo zanechal.
Možno spomienka naňho nás ešte
občas zabolí, občas vyčarí slzu, no daj,
Pane, aby to
bola slza vďaky
za dar dní, ktoré sme mohli
kráčať s naším
pánom farárom
Stankom Belákom.
T.Č.

Debaty o živote predsa nemajú konca-kraja a najlepšie ich vedieme tam, kde sa dobre cítime. Keď som sa prechádzala po
podujatí, videla som kopec skupín návštevníkov v družných
debatách a teda súdim, že sme vám i tento rok priniesli harmonické a príjemné prostredie podporujúce dobrú náladu. Večerná
zábava bola aj tento rok excelentná a mnohí z vás tancovali až
do rána. Dúfam, že ste si všetci tento deň užili naplno, ak áno –
odporúčajte našu udalosť aj vašim známym, ak nie – napíšte mi,
čo by vás do budúcna potešilo.
V závere môjho krátkeho hodnotenia by som chcela poďakovať
všetkým tým, bez ktorých by tento deň nebol taký úžasný.
V prvom rade ďakujem pomyselnej mame LLS Dagmar Gašpierikovej, ktorá je autorkou slávností v takej podobe, ako ich
poznáme dnes. Starostovi obce P. Gašpierikovi za pochopenie
a ústretovosť, pracovníčkam OÚ Lietava, ktoré každý rok obetujú svoj voľný čas a prinášajú pomocnú ruku. Riaditeľke MŠ A.
Surovčíkovej a tímu učiteliek za úžasný program pre deti, J.
Brezánimu za skvelé občerstvenie a materiálne zabezpečenie
udalosti, K. Zlackej za jej skvelú znalosť slova a moderovanie,
T. Obložinskej za prácu so súbormi, učiteľkám ZŠ, sponzorom,
S. Koššovi a jeho hasičom za pomoc pri príprave, R. Gašpierikovi a V. Isteníkovi a ich haluškovým tímom za skvelú zábavu,
všetkým spevokolom a umeleckým združeniam, ktoré sa zúčastnili, všetkým dobrovoľníčkam a kuchárkam za ich pomoc pri
nasýtení hladných krkov vystupujúcich a všetkým ostatným,
vďaka ktorým je tento deň vždy úžasný! Viem, že sa mi nepodarilo vás vymenovať všetkých, no každému, kto podporil udalosť,
patrí moje úprimné: ďakujem!
Mgr.Petra Melišíková

Veľká Vianočná Lietavská Výzva
Dobrý deň, vážení susedia, blížiace
sa sviatky pokoja a mieru ma prinútili
trochu sa zamyslieť nad dnešným svetom a rýchlym dynamickým tempom
nášho žitia. Ešte aj sviatky, ktoré v nás
majú evokovať pokoj, sú mnohokrát
synonymom pracovných činností, ktoré
sú nad rámec našich bežných aktivít.
Treba napiecť, upratať, nakúpiť, navariť, ozdobiť... Naozaj je toho veľmi
veľa, čo musíme stihnúť, ak chceme,
aby práve tie NAŠE sviatky boli dokonalé a hojné. Gazdiné do večera predvádzajú svoj cukrársky talent, oteckovia
hľadajú skrýše pre vianočné darčeky,
aby ich deti mali aj tento rok rozžiarené
oči, keď si pod stromčekom nájdu to, čo si naozaj želali. Áno, aj o tomto sú
Vianoce. Neradno sa zamýšľať, či je to správne alebo nie, jednoducho je to
tak, a inak si tie sviatky predstaviť nevieme. Každá žena vie, čo to znamená
vianočný stres a panika.
Počas minulých rokov sme mohli byť svedkami rôznych apelov, v rámci
ktorých boli ľudia vyzývaní k určitým činnostiam. Či už to bolo obliať sa studeným vedrom vody alebo zdieľať obrázok na sociálnej sieti, vždy išlo
o aktivity, ktoré mali krásny filantropický základ. Práve preto som sa rozhodla
vytvoriť tiež jednu výzvu. Každý chce mať krásne Vianoce a nejako zabúdame na to, čo je dôležité. Samozrejme, že je narodenie Ježiša Krista, ale okrem
toho sú Vianoce sviatkom vzájomnej spolupatričnosti. Hovorí sa, že na dedine
ľudia majú blízko k sebe a niekedy až tak, že si vidia do tanierov. Susedské
vzťahy bývajú často veľmi zložité a je treba dostatočný nadhľad na to, aby
spolu dokázali vychádzať.
Prostredníctvom tohto článku Vás vyzývam, aby ste v tomto období skúsili
potešiť svojich susedov, či už sú to tí, ktorí bývajú oproti Vám, alebo takí, ktorí
bývajú na opačnom konci dediny. Veď všetci sme si dobrými susedmi. Netreba na to veľa. Skúste napiecť koláč a ponúknuť ich, kúpiť žreb a darovať im
ho, doniesť im niečo z Vašich zaváranín. Kreativite sa medze nekladú. Možno
sa takto Vaše vzťahy upevnia, či zlepšia. Ja som sa rozhodla, že zakúpim pár
pohľadníc, kde napíšem moje želania. Tie počas potuliek po Lietave s mojou
Do(b)rotou rozdáme do niektorých schránok, ktoré nás aktuálne zaujmú. Dúfam, že Vám vyčarujú úsmev na tvári a zlepšia deň.

Ešte raz šťastné a veselé Vianoce

vám praje (hádam) dobrá  suseda Peťa.

Čo nás trápi, či netrápi?
Vďaka možnosti cestovať do sveta mnohí z nás už
navštívili rôzne krajiny. Niektorí išli za lepšie ohodnotenou prácou, niektorí, naopak, oddýchnuť si od pracovných povinností a spoznať dovolenkové destinácie. Neviem, ako kto vnímal, akú vodu pije. Ale nie je veľa krajín, kde by sa len tak bez obáv z možných zdravotných
komplikácií napili z tečúceho kohútika. Väčšinou sa na
pitie používa voda z fliaš. Mať príjem hygienicky čistej
vody postupne začína byť problém. Niečo o tom by vedeli rozprávať aj obyvatelia Lietavskej Závadky. Tí, ktorí
si dali urobiť rozbor vody, ktorú pijú, neboli s týmito výsledkami príliš nadšení. Pre tieto uvedené skutočnosti
musím len smutno skonštatovať, že v roku 2015 sme
de facto prišli o dva zdroje čistej vody. Na studničke
v Lietave-Majeri je vytesaný rok 1934. Vtedy si ju tu
žijúci obyvatelia vybudovali a slúžila celému okoliu ako
zdroj pitnej vody pre domácnosti a zvieratá. Vodu si
prinášali domov vo vedrách a v priľahlom betónovom
žľabe ženy prali a nejedna dievčina v ňom skončila počas veľkonočnej oblievačky. Vďaka studničke prežilo
niekoľko generácií bez smädu.
Počas obdobia JRD (Jednotné roľnícke družstvo) sa
kvalita vody zhoršila kvôli používaniu umelých hnojív na
poliach. Po zániku JRD skončilo aj používanie umelých
hnojív – čo bola dobrá správa pre kvalitu vody, ale zlá
správa pre studničku ako takú. Ľudia pozemky predali
a namiesto zemiakov a kukurice tam vyrástli ľudské
obydlia a k nim pribudli aj studne.
Postupne sa začínala studnička využívať v menšej
miere, lebo bol vybudovaný centrálny vodovod. Vodu
z nej ešte používali na polievanie záhrad a nejeden
turista si v nej zmyl pot z tváre a očistil obuv. A stále sa
dala použiť aj na pitie.
Budovanie nových obydlí malo za následok, že podzemné pramienky vody, ktoré sa zbiehali dohromady
a následne plnili studničku, buď oslabli alebo zmenili
tok a už nedokázali vytvoriť také množstvo vody, aby
studnička dokázala naplniť svoje koryto. Rúra a žľab

zostali už rok suché, lebo akosi nikomu táto voda nechýba. Veď stačí v domácnosti otočiť kohútikom.
Na jar sa pokúsime spolu s dobrovoľníkmi prečistením prívodných rúr vdýchnuť studničke nový život.
Druhý vodný zdroj je studnička Pod mraznicami. Za
čias pani starostky Tomaščíkovej sa vybudoval kryt
z betónu a naň sa vytvorila drevená konštrukcia. Následne sa dal urobiť rozbor vody a potom bola studnička zasvätená sv. Anne. Veru chuťovo dobrá voda z nej
vyteká. Postavil sa drevený most, urobila sa oddychová
lavička. Neraz sa stalo, že v letných mesiacoch sa na
vodu čakalo aj v rade, kým si ju načerpali nielen miestni
obyvatelia, ale i ľudia zo susedných obcí, turisti či cyklisti. Voda postupne obmývala betón, ktorý bol vybudovaný okolo studničky. Ten jej nápor nevydržal a vznikla
v ňom trhlina. Voda začala vytekať z tejto trhliny a nie
cez plastovú rúrku, ako sme boli zvyknutí. Keď zamestnanci obecného úradu boli zhodnotiť stav poškodenia,
zhodli sa na tom, že voda cez plastovú rúrku neprestala
vytekať len kvôli diere v betónovej časti, ale samotný
prítok do studničky je omnoho slabší, ako bol. Akoby
toho ešte nebolo dosť, tak drevený most, ktorý mal už
najlepšie časy za sebou, sa zapáčil trom mladíkom. Tí
pravdepodobne nevedeli, že most sa má používať na
prechod z jedného brehu na druhý. Však kto by ich to aj
naučil. Rodičia musia zarábať peniaze, aby im mohli
kúpiť napr. auto, na ktorom tam prišli a učitelia štrajkujú
za vyššie platy. Tak mladíci nevedeli, na čo slúži most,
ale táto drevená vec, po ktorej prechádzali, sa pod nimi
celkom pekne kolísala. V ich rozumných hlavičkách sa
rozsvietilo, že je to úžasná kolíska. Tak sa kolísali, až
kým sa most neprelomil. Na druhej strane je v tom potrebné vidieť aj pozitívum, lebo sa to stalo presne
v čase, keď na Osvetovom stredisku v Lietave v roku
2016 sa konala úcta k starším. Oni si takto uctili starších občanov, že zabránili tomu, aby sa most prelomil
pod niektorým starším občanom. Voda v studničke má
svoju novú trasu a ľudia, ktorí chcú ísť k nej, majú tiež
novú zadnú trasu.

V.Peťo

Môj neuveriteľný hudobný rok 2016!
V čase, keď jeden rok odchádza do dôchodku a na
jeho miesto prichádza nový rok, si s úsmevom, niekto aj
so smútkom spomenie, aký bol ten starý rok a s nádejou
pozeráme na ten nový. Ako sa pozerám na rok 2016
z pohľadu hudobných zážitkov, len s údivom spomínam,
čo sa to vlastne stalo. Rok 2016 bol rokom splnenia mojich najtajnejších hudobných snov! Ak máte záujem si
o tom prečítať, rád si na moje hudobné zážitky zaspomínam spolu s vami.
DVAKRÁT KOSTOL – Začalo sa to 6. januára. Do uší
sa mi dostala správa, že v našom kostole sa bude konať, nazvem to „hudobné nokturno“.
Tejto správe som ešte nevenoval veľkú pozornosť, až do času zistenia, kto
má v účinkovaní namočené prsty.
Slečna Dominika Majdánová disponuje nádherným hlasom, ktorý mi párkrát
pohladil ušné bubienky a dušu na verejných vystúpeniach pre obec. Umenie Romana Šupeja – juniora poznám
z čias jeho účinkovania v zoskupení
Rin Tin Tin a meno Ľuboš Tomaščík
je
vždy
spojené
s originalitou
a hudobnou kvalitou. Pravdepodobne
prvýkrát v živote viedli moje kroky do
farského kostola nie za účelom účasti
na svätej omši a modlitby, ale zo zvedavosti, čo sa v tom lietavskom kostole bude diať. A veru dialo sa! Bolo sa
na čo pozerať, ale hlavne počúvať.
Neveriaco som pootočil hlavu doprava
a doľava, aby som si bol istý, že skutočne sedím v kostole v Lietave. Pretrel som si oči, či dobre vidím, keď
pred oltár prišla rodina Vladimíra Majdána a Romana Šupeja. Dámy v nádherných tmavých
šatách, páni biele košele a saká. K týmto rodinám sa
pridali Ľuboš Tomaščík so sestrou Evkou. Začalo sa
nádherné hudobné velebenie Pána, všetko umocnené
tajomným svetlom sviečok a vianočnou výzdobou kostola. Pri piesni Ave Maria – mi naskákala na telo známa
„husacia koža“ a pri harmonikovom sóle Romana Šupe-

ja moja sánková kosť smerovala smerom dole. Úžasné
a úžasné. Všetkým zúčastneným na tomto hudobnom
projekte aspoň týmito riadkami vzdávam veľkú poklonu
a veľké Ďakujem. Rovnako poďakovanie patrí našim
kňazom - Danielovi Šedíkovi, že bol prístupný niečomu
takému a Róbertovi Hanuliakovi za vyslovené slová.
Na autobusovej zastávke, ktorá je na odbočke do
obce Turie, bol nalepený čierno-biely plagát, ktorý oznamoval, že vo februári sa bude konať vo višňovskom kostole recitál Paľa Haberu. Teda ďalší koncert v kostole?
To nemôžem premeškať. Ako to na Slovensku chodí,
vďaka známostiam (Ďakujem Evka
Oravcová) sa mi podarilo zakúpiť lístok.
Skutočne PAĽO HABERA prišiel. Ako
uviedol, že v kostole hrá prvýkrát
v živote, preto túto ponuku a pozvanie
neodmietol. Kostolný recitál známeho
hudobníka mal svoje neuveriteľné čaro.
Preplnený kostol, v prednej lavici višňovský pán dekan a starostka. Pred
oltárom Paľo Habera s gitarou, hudobník Juraj Tatár za klavírom, ale najväčším prekvapením pre mňa bolo, že za
mixážnym pultom sedel a všetko ozvučil šéf skupiny Team Dušan Antalík.
V priamom prenose mi ukázal Habera
ako si získať publikum na svoju stranu.
Posadil sa na stoličku pred oltár, zobral
do ruky gitaru a povedal: „Dobrý večer
prajem všetkým, mám trošku trému,
lebo v kostole je to prvýkrát, ale ani
som netušil, aký je ten váš farár roker,
prišiel za nami, vraj je tu dosť chladno
a vytiahol fľašu domácej pálenky.“ Za
úsmevu prítomných a potlesku sa začalo hrať a spievať. Vhodne zvolený
repertoár pesničiek s gitarou a klavírom v akustike višňovského kostola zneli Božsky nádherne. Sto bodov
obec Višňové a Paľo Habera.
Splnený sen - Niekto jazdí do Poľska na nákupy. Ja
som sa k našim severným susedom vybral za takým
malým zázrakom. Prečo zázrakom? Keby niekto pred
30 rokmi v roku 1986 povedal, že v jeden večer si na

javisku môže pozrieť vystúpenie speváčky SANDRY a po
niekoľkých minútach koncert skupiny MODERN TALKING, verím, že za lístky by sa hádam platilo zlatom
a nie peniazmi. Práve títo interpreti v rokoch 1985 až
1987 totálne vládli európskym hitparádam a ich piesne sa
i dnes hrajú v rádiách po celom svete. Speváci
a hudobné skupiny, ktoré pôsobia v súčasnosti, môžu
o ich predajnosti hudobných nosičov len snívať. Veď posúďte sami. Speváčka SANDRA sa pýši takmer 200 miliónmi predaných hudobných nosičov a skupina MODERN TALKING má vraj na svojom konte okolo 350 miliónov predaných LP platní, CD a kaziet. V Krakowe postavili modernú TAURON arénu. Manažéri arény vsadili
tentokrát na starú kartu. A nielen na moje veľké potešenie sa určite plno obsadenej športovej hale splnil jeden
hudobný sen. Jasné, že pre neutíchajúci aplauz sa museli SANDRA aj MODERN TALKING vrátiť na javisko a dať
prídavok. Bol to večer zázrakov, po ktorom som dva dni
nemohol poriadne rozprávať pre únavu hlasiviek. Ale pokúste sa mlčať, keď halou zneli piesne ako: Maria Magdaléna, Hi Hi Hi alebo Cheri Cheri Lady, Brother Louie či
top hit You´re My Heart, You´re my Soul – myslíte, že sa
to dalo? Nie, nedalo.
Tvrdá kaša – V marci zavítalo do Banskej Bystrice metalové zoskupenie AVANTÁSIA. Zoskupenie to nazývam
z dôvodu, že spevák Tobi Sammet si na svoje turné pozýva známych spevákov z rôznych hudobných skupín.
Tak na javisku, ktoré bolo postavené v štýle zrúcaného
zámku, sa naskytla možnosť vidieť a počuť speváka Michaela Kiske (Halloween), Jorn Lande či impozantnú rokovú dámu Amandu Somervill. Trojhodinový parádny
rokový odvar s kvalitným ozvučením a osvetlením. Avantázia a takmer sedemtisíc fanúšikov sa postaralo, že banskobystrický zimný štadión sa otriasal ako pri zemetrasení. Čo dodať? Ďakujem, páni, za nádherné metalové
divadlo a za to, že ste na svojom svetovom turné neobišli naše malé SLOVENSKO!
Česká dáma – V máji už snežienky odkvitli, ale za to do
Žiliny prikvitla svojimi zaľúbenými pesničkami vzdať hold
mesiacu lásky HANKA ZAGOROVÁ. Overenými hitmi
potešila všetkých zúčastnených. Bol to veľmi príjemne
prežitý hudobný večer s dámou českej hudobnej scény.
To čo je? – Presne takúto otázku som si položil 7. mája,
keď moje kroky smerovali do kultúrneho domu v Záturčí
pri Martine. Dôvod bol prozaický. Hudobné vystúpenie
legendárnej ostravskej skupiny CITRÓN. Mladým tento
názov asi nič nepovie, ale tým skôr narodeným, verím, že
áno. Veď týchto pánov som počúval, keď moje srdce malo odtlčených 13 ROKOV. Opäť sa do skupiny vrátil spevák Láďa Křížek a túto udalosť som si nemohol nedať
ujsť. Opäť výborný na živo odohratý koncert. Ako čerešnička na torte vystúpila so skupinou CITRÓN speváčka
TANJA a zanôtila moju srdcovku „Kam jen jdou, lásky
mé“. Jáj, to bolo! Pivo tieklo prúdom a fanúšikovia sa
super zabavili. Spomínalo sa na časy minulé.
Staromestské slávnosti – Niekoľko rokov po sebe sa
konajú v Žiline. Tento rok boli dosť upršané, ale počas
koncertov sa počasie akoby na želanie umúdrilo.
V celkom dobrej nálade a tlačenici som sa zabavil pri
pesničkách BEÁTY DUBASOVEJ a nestarnúceho PETRA NAGYA. Opäť rokmi overené piesne zneli z ich úst
Hlinkovým námestím. Výborná atmosféra a činil sa i pán
zvukár. Keď som spomenul tlačenicu, tak tá skutočná
nastala pri vystúpení skupiny HORKÝŽE SLÝŽE. Jej
priaznivci sú takouto prezentáciou preslávení, ani tí žilinskí nezostali v hanbe, dva metre doľava, potom dva metre doprava ako na kolíske sa kolísal trojtisícový dav. Na
záver slávností som nemohol premeškať vystúpenie formácie AMPHIBIOS, v ktorej obsluha klávesových nástrojov je v plnej moci Ľuboša Tomaščíka.
Päť rokov čakania – Presne toľko času muselo ubehnúť, aby fanúšikovia a sympatizanti skupiny TEAM ju mali
možnosť opäť vidieť na živom vystúpení. Tentokrát sa
TEAM so spevákom Paľom Haberom vybrali na potulky
po Česku a Slovensku osláviť 33 rokov existencie skupiny TEAM. Svoje putovanie po Slovensku ukončili doma.
Veď TEAM má trvalý pobyt v Martine. Ochranka pri vstupoch na zimný štadión pracovala dôsledne, kontrolovali
hádam aj čistotu trenírok. Koncert začal o hodinu neskôr
(Ale deje sa to kvôli bezpečnosti ľudí, preto je to potrebné
akceptovať.). Myslím, že trochu nešťastne vyznel výrok
speváka Paľa Haberu, keď sa chcel na úvod koncertu
ospravedlniť za meškanie a vyjadril sa spôsobom: „Čakali
sme, aby ste boli v hale všetci a teraz vám zahrám, že sa
z toho poseriete.“ Možno uletený výrok, ale ako to pri
skupine TEAM býva zvykom, koncert bol perfektný.
Dominantná svetelná kulisa s obrazovkami, aby si kon-

cert mohli plnohodnotne užiť aj ľudia stojaci vzadu. Od
prvého tónu po posledný spieval so skupinou TEAM
osemtisícový dav všetky piesne.
Čo ma na koncerte TEAM-u najviac zaujalo? Hlavne ma
prekvapilo, že javisko bolo postavené spôsobom, aby
spevák mohol prísť medzi ľudí, čo Habera na veľké potešenie prvých radov robil.
Pri spievaní najnovšej piesne TEAM-u sa na veľkoplošných obrazovkách začali ukazovať fotografie zosnulého
bubeníka Ivana Marčeka a ešte počas piesne zaznel štadiónom spontánny potlesk. Pri piesni Severanka sa zhasli
svetlá a niekoľkotisíc rozsvietených mobilných telefónov
vytvorili neuveriteľne peknú svetelnú kulisu na martinskom zimnom štadióne. Moje hlasivky boli znova na dva
dni odpísané. TEAM
odo mňa dostal jednotku
s veľkou hviezdičkou. Paráda, páni.
Festival – Prišlo leto a s ním aj letné festivaly. Na festival
Pohoda nechodím. Zatiaľ ma neoslovil. Ale už pár rokov
som počul o festivale Cibuľa fest, ktorý sa koná v Holíči.
Nemá takú veľkú reklamu ako Pohoda, ale účinkujúci
HEX, INÉ KAFE, BUTY, CHINASKY, SUPORT LESBIENS a nemecký SCOOTER ma presvedčili, aby som
vycestoval smer Holíč. Malá obec na hraniciach
s Českou republikou , ale perfektne zvládnutý festival. Od
parkovania po predaj lístkov či rôznych atrakcií. Pre skupiny bolo postavené hlavné pódium, kde sa striedali spomínaní interpreti a neďaleko stál repový stan, kde kraľovali zoskupenia, ktoré neoslovil spev, ale rozprávanie
(repovanie) do mikrofónu. Bolo super, super.
Pod Likavským hradom – V rámci Likavských slávností
vystúpila na miestnom ihrisku skupina DESMOD. Tieto
obecné koncerty majú svoje neopísateľné čaro. Koncert
bol ukončený hitom V Dolinách a pekným ohňostrojom.
Teda pán starosta si šplhol. Odkiaľ na to berie financie?
Lietavské slávnosti – Kto sa zúčastnil slávností pod
Lietavským hradom, sa po zotmení mohol pozrieť na
osvetlený Lietavský hrad a pred zotmením vypočuť vystúpenie rodinného zoskupenia CARPATIAN PROJECT,
ktorý predstavuje úžasný hlasový prednes. Ľuboš,
ešte veľa dobrých nápadov a sestrám dobré hlasivky prajem.
Nudný večer – Bol pekný sobotný augustový deň. Čo
taký postarší pán v najlepších rokoch môže počas takéhoto dňa robiť? Vybral som sa na Lietavský hrad pozrieť,
ako zainteresovaní pokračujú v sanačných prácach, potom doma niečo zhltnem a podvečer? Podvečer skĺznem
do pohostinného objatia v niektorom pohostinstve. Tam
svoj krvný obeh obohatím o kofeín z kofoly a naberiem
do nosa a na oblečenie cigaretový parfém. Môžem pokojne odísť domov do náručia nudného večera. Ale čo teta
Náhoda chcela, cestou do stanoveného cieľa som si pustil rádio, v ktorom práve odvysielali reklamu na vystúpenie skupiny VIDIEK a JANY KIRSCHNER v Banskej
Štiavnici. VIDIEK som už vidiel, ale Kirschnerku naživo
ešte nie. Prebehlo mi hlavou. Banská Štiavnica je asi 1,5
hodiny cesty. To by som mohol stihnúť a nasmeroval
som svoje motorové kone na smer Žilina, Martin, Kremnica a Banská Štiavnica. Kým sa mi podarilo zaparkovať
v hustote vozidiel, skupina VIDIEK pomaly končila svoje
vystúpenie. No čo už, povzdychol som, aspoň si užijem
Janku. Pekne jej to spievalo a ostala verná aj svojej tradícii – spievala bosá. Už keď som prešiel toľko kilometrov,
pozriem si aj ostatných účinkujúcich, povedal som si, keď
sa na javisku pripravovala ďalšia skupina. Ako zaznela
prvá pesnička, išla mi sánka dole a nad ich zjavom mi
vyliezli oči z jamôk. Príjemná reggae muzička a dvaja
chalani si do nej repovali raz po anglicky, raz po slovensky. Na hlavách šiltovky s rovným šiltom a vlasy dlhé po
kolená uviazané do dredov. Urobili takú show, že názov
MEDIAL BANANA si budem dlho, dlho pamätať. Do polnoci som vystrájal s liptovskou kapelou PLOŠTÍN PUNK.
Po príchode domov som si spokojne povzdychol: „To bol
super nudný večer. Bodaj by ich bolo viac.“
Galanta v čiernom – Nebolo to znamenie žiadneho
smútku, ľudia boli oblečení v čiernom z dôvodu vystúpenia slovenskej skupiny MONTE ROSA, ktorá sa ukázala
na javisku hádam po 17 rokoch. Pieseň Sídliskové manekýnky sa hrdo ozývala v galantskom amfiteátri. Po vystúpení MONTE ROSY prišiel na javisko nemecký gigant
menom ALPHAVILLE. Skupina sa vracala z vystúpenia
v Izraeli, tak si dala medzipristátie v Galante. Spevák Marián Gold oslávil 63 rokov, ale nebolo to na ňom poznať
a koncert si poriadne oddrel. Nemusím ani písať, že pies-

ne Forever young a Big in Japan museli spievať dvakrát.
Naviac svojich fanúšikov potešil nielen koncertom, ale
i svojím príchodom na retro diskotéku, ktorá sa konala po
koncerte priamo v amfiteátri. Fotili mobily, boli aj objatia.
Takto si legenda uctila svojich skalných fanúšikov.
Najlepšia investícia – V médiách prebehla správa
o návrate Mariky Gombitovej. Mnohí to komentovali len
s úsmevom, ale keď sa speváčka objavila v televíznej
relácii Modré z neba s Vilom Rozborilom, bolo jasné, že
to nie je len ďalšia fáma o nej. Netrpezlivo sa čakalo na
dátum koncertu. V momente, ako to bolo možné, som si
zakúpil lístok. No pri pohľade na cenu sa mi objavili vrásky na čele. Najlacnejší stál 29 eur, najdrahší 120 eur.
Cena sa ukázala ako jediné negatívum. Všetko ostatné
bolo len v superlatívoch. Myslím si, že Marika vytvorila
nový slovenský rekord v predaji vstupeniek na slovenského interpreta. Do predaja bolo ponúknutých 10 500
vstupeniek a v júni, 5 mesiacov pred koncertom, bolo
vypredané. Jasné, že na dátum koncertu sa čakalo
s netrpezlivosťou. Za účelom hudobného zážitku som
vycestoval do Bratislavy v predstihu po zlej skúsenosti
z Martina pred koncertom TEAM-u. Vstup na zimný štadión netrval viac ako 5 minút. Práca usporiadateľov
a ochranky zvládnutá perfektne. Do posledného miesta
naplnený zimák čakal na začiatok. 15 minút po 19.00
hodine sa na javisku objavil Štefan Skrúcaný v tmavom
obleku ako hlavný moderátor. Po ňom sa na javisku objavila MARIKA GOMBITOVÁ v sprievode Kamila Peteraja
a riaditeľa Nadácie Úsmev ako dar. V tom momente nastalo prvé standing ovation s búrlivým potleskom. Marika
si s týmito pánmi zasadla na pravú stranu javiska
z pohľadu divákov. Prítomní páni jej zaželali všetko dobré k 60. narodeninám. Začal sa koncert, kde známi speváci a skupiny spievali pesničky z repertoára Mariky
Gombitovej. Prvý vystúpil Paľo Hammel. Nasledovali Peter Nagy, No name, Beáta Dubasová, Martin Chodúr ťahal do výšok pieseň Ave Maria. Vo vysokých tónoch sa
nedali zahanbiť Mária Čírová a Lucie Bílá. Staršiu generáciu prezentovali Helena Vondráčková, Jitka Zelenková
a showman Jozef Laufer. Atmosféru rozprúdili IMT Smile
a populárni Kandráčovci. Atmosféra gradovala, ale všetci
čakali, či niečo zaspieva aj oslávenkyňa. Keď sa moderátor Skrúcaný opýtal, či sa nám vystúpenie páčilo, na
chvíľu zimák stŕpol, či už nie je koniec. Ako správny moderátor nás nechal v napätí. Všetci však túžobne očakávali to, čo po chvíli povedal: „Dámy a páni, začína sa vystúpenie Mariky Gombitovej.“ Zimný štadión doslova explodoval. Nasledovalo druhé standing ovation a za búrlivého potlesku doviezol invalidný vozík na stred javiska
očakávanú umelkyňu. Zaznela prvá pieseň, druhá aj tretia však bola zvolená tak, aby nemusela byť spievaná
vysokými tónmi. Všetko sa zlomilo štvrtou piesňou. Marika si zahrievala hlasivky a potom nádherným spevom
hlasovo náročnej piesne nenechala nikoho na pochybách, že jej to spieva stála veľmi dobre. Ako štvrtá zaznela pieseň Zem menom Láska. Po dospievaní tejto
piesne nastal zaujímavý moment. Po tých prvých troch
zaznel potlesk a spievala sa ďalšia pieseň, ale po dospievaní štvrtej zaznel potlesk, ktorý postupne silnel, silnel a nastal tretí standing ovation. Bola to asi najemotívnejšia časť koncertu. Takmer jedenásťtisíc ľudí vstalo zo
stoličiek a tlieskalo, tlieskalo MARIKE GOMBITOVEJ,
útlej žienke sediacej na vozíku v tmavých šatách uprostred javiska. Asi trikrát zopakovala slová: „Ďakujem vám,
ďakujem.“ Tento neutíchajúci potlesk mohol trvať tak 2
minúty. Možno by trval i dlhšie, ale na javisko vstúpil moderátor Skrúcaný, jemne utlmil emócie v hľadisku, aby
mohol koncert pokračovať. Vo finále zaznel duet
s Miroslavom Žbirkom a nastúpila skupina MODUS ( Lehotský, Žbirka, Gombitová ) s piesňou Úsmev, ktorú si
prišli zaspievať všetci zúčastnení interpreti. Nasledovalo
štvrté standing ovation a zimným štadiónom sa tiahlo
skandovanie Marika, Marika.
Videl som v živote niekoľko koncertov v rôznych krajinách ( Nemecko, Poľsko, Česko, Izrael ). Nikdy by ma
ani v tom najkrajšom sne nenapadlo, že niečo takéto zažijem počas koncertu na Slovensku a ešte so slovenským interpretom. Štyrikrát standing ovation, to sa nestalo nikde, ľudia, ktorí pripravovali choreografiu, ozvučenie
a hlavne svetelnú show sa môžu ísť prezentovať kamkoľvek na svete. Až do vystúpenia Mariky Gombitovej bol
v mojom rebríčku koncertov TOP koncert skupiny NIGHTWISH, ktorý som zažil v júli 2015 v českých Vizoviciach. Slovenská kráľovná POPu ich odsunula na druhé
miesto. Kúpa lístka na tento koncert bola dobrá investícia. Tu sa nedajú napísať slová chvály, tu sú slzy dojatia!

Stará kvalita – Náš pohľad na starých ľudí je rôznorodý.
Všeobecne sú skôr na obtiaž, ako prinášajú potešenie.
Smutný pohľad doby na ľudí, ktorí niečo prežili, niečo pre
spoločnosť vytvorili v podmienkach, v akých by sme dnes
my možno nedokázali ani prežiť. Tak keď si povedali
skoro 70-roční páni, že pôjdu na potulky s gitarami po
Slovensku, nemohol som pri tom chýbať. Doslovne stará
dobrá kvalita znela Domom odborov v Žiline, kde na javisku hladili struny svojich gitár PAVOL HAMMEL
s FEROM GRIGLÁKOM a skupina PRÚDY. Úctivá poklona, páni! Chcel by som sa dožiť vášho veku a mať
toľko energie a chuti potešiť druhých.
Narodeninová párty - sa konala v útulnej Judo-hale
v Martine. Prvá pravá tvrdo roková slovenská TUBLATANKA oslavovala 30. narodeniny. Martinskú oslavu si
užilo takmer 4 000 fanúšikov. TUBLATANKA bola perfektne pripravená, ako inak narodeninová párty musela
dopadnúť na výbornú. Takmer dvadsaťminútové posedenie len s dvoma gitarami celkom vkusne doplnilo koncert. Jasné, že v takejto atmosfére sa muselo pridávať
a moje hlasivky sa opäť na mňa hnevali.
Afrodita - Ukrýva v sebe nielen kúpele, ale sem-tam
i kultúrne vyžitie vysokej kvality. V októbri tam mala recitál speváčka PETRA JANŮ. Na vstupenke upozornenie
na vhodné oblečenie. Vyleštil som topánky, nahodil tesilové nohavice a košeľu. Pri vstupe sa ma ujal pán čašník, ponúkol pohár sektu a usadil na vopred pripravené
miesto. Tak tento koncert sa niesol úplne v inom duchu,
na aký som bol zvyknutý. Žiadna veľká sála či štadión,
žiadna tlačenica ani tisícky fanúšikov. Komorný koncert
pre stovku ľudí, príjemná atmosféra v hotelovom komplexe a obsluha rovno ku stolu. Pred vystúpením boli zúčastneným predstavení VIP hostia. Pani riaditeľka súťaže Miss Universe SR Silvia Lakatošová s manželom Paľom Chovancom a reprezentantka SR v streľbe Daniela
Barteková medzi takýchto hostí určite patria. Útulné javisko bolo situované v strede miestnosti. Z úst speváčky
odzneli všetky najväčšie hity z jej bohatej hudobnej tvorby. Prítomní nevydržali len tak nehybne sedieť a parket
pred javiskom sa celkom pekne zaplnil tancujúcimi pármi.
Takáto zmena mi celkom vhodne padla. Mojim ušným
bubienkom určite a navyše oproti iným koncertom som si
niesol domov CD s autogramom Petry Janů, ktorá po
dospievaní nemala problém dať záujemcom autogram či
možnosť spoločnej fotografie. Výborná zábava, príjemné prostredie, rodinná atmosféra v priamom kontakte
s interpretom. No Comment.
Polnočná sms- Keď mi po polnoci oznámil mobilný telefón, že dostal sms správu, okamžite ma obkľúčili strašidelné myšlienky z negatívnej správy. Vďaka Bohu sa nič
zlé nikomu z rodiny ani priateľov nestalo. To mi len kamarát Ľuboš oznámil, že 8.novembra bude vystupovať
v Martine KATKA KNECHTOVÁ. Ľuboš pôsobil v rámci
Katkinho turné po Slovensku v jej realizačnom tíme. Vďaka jeho správe som podvečer zasadol do lavice kina
Strojár nie kvôli filmu, ale pre koncert Katky. Tá pripravila
zaujímavý koncert a okrem klasických hudobných nástrojov, na aké sme pri dnešných interpretoch zvyknutí
(gitary, bicie nástroje, syntetizátor ) ju doprevádzala harfa
a husle. Všetko profesionálne zvládnuté. Katka Knechtová ma veľmi príjemne prekvapila hlavne svojou
spontánnosťou v kontakte s publikom a po koncerte,
keď mi s úsmevom pred šatňou podpísala moju zbierku
jej troch CD albumov.
Kvalitná bodka na koniec - Takto by sa dal nazvať môj
posledný koncert v tomto kalendárnom roku. Na konci
novembra som si bol v Krakowe zaspomínať na časy
super diskoték s legendárnymi skupinami BONEY M
a BAD BOYS BLUE. Kto aspoň trošku pozná ich piesne,
tak ten si určite dokáže predstaviť, aká atmosféra tam
zákonite musela byť. Tanec a potlesk, tam nič iné neexistuje.
Záver – Hudobný rok 2016 bol pre mňa neskutočne
skutočný a nádherný. Na rok 2017 sa v tomto smere
s nádejou nepozerám, lebo už taký hudobný určite nebude, ale s istotou môžem povedať, že 6. januára by som
rád sedel v lietavskom kostole a užíval si recitál ako
v roku 2016. 10 januára zavíta do Žiliny skupina VIDIEK
a 10. februára 2017 chcem navštíviť Katowice, kde bude
opäť vystupovať hudobná skupina MODERN TALKING.
V máji príde na Slovensko kultová skupina DEPECHE
MODE , ale je už takmer vypredané. Do letného amfiteátru v Martine sa v máji chystá starý dobrý ELÁN.
v. peto

UKONČENÉ INVESTIČNÉ AKCIE, OPRAVY A ÚDRŽBA MAJETKU V ROKU 2016
MATERSKÁ ŠKOLA LIETAVA - ROZŠÍRENIE
KAPACÍT MATERSKEJ
ŠKOLY FORMOU NADSTAVBY A PRESTAVBY
Na základe čerpania dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materskej školy vo výške 55 000,- EUR boli zrealizované stavebné práce
s vybudovaním herne a spálne, rekonštrukčné práce na vnútorných priestoroch objektu s doplnením
sociálnych zariadení, rekonštrukciou rozvodov vody a kanalizácie, nákup vybavenia novej triedy a
spálne zariadením a nábytkom. V rámci kolaudačných prác a spustenia prevádzky MŠ v školskom roku
2016-2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia výdajní jedál vrátane dovybavenia nábytkom, podláh chodieb, vymaľovania priestorov v celom objekte. MŠ Lietava po prestavbe má kapacitu 60 detí, v MŠ sa
zároveň vytvorili nové pracovné miesta pre učiteľky a prevádzkové pracovníčky.

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO LIETAVA
Obec na základe
čerpania dotácie
vo výške 40 000,EUR
zrealizovala
v spolupráci so zhotoviteľom stavebné práce, súbežne boli realizované úpravy terénu, odvodnenie, dostavba prístupového chodníka
s vyčistením okolia a výsadbou drevín. V areáli bol vybudovaný
prístrešok so skladom. Ihrisko je skolaudované, s jeho využitím pre
občanov obce, školy v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, prípravu
športovcov ŠK Lietava, stolných tenistov, DHZ Lietava, krúžkovú
činnosť a ostatné právnické a fyzické osoby.

MATERSKÁ ŠKOLA LIETAVA – VÝSTAVBA OPLOTENIA A SPEVNENÝCH PLÔCH
PRE PARKOVISKO
V rámci úpravy areálu objektu MŠ Lietava bola zrealizovaná výstavba oplotení
a spevnených plôch pre parkovanie vozidiel s osadením a vyznačením dopravného značenia. Investičná akcia bola hradená z rozpočtu obce.

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU LIETAVSKÁ ZÁVADKA
V rámci udržiavacích prác v časti objektu bola zrekonštruovaná podlaha s jej celkovou výmenou, izoláciami, zateplením a
natretím. Vykonaná bola oprava čerpadla vodného zdroja
a oprava ústredného kúrenia. Zrealizovaná bola úprava vonkajších priestorov, doplnenie pieskoviska detského ihriska.
Na pridruženom objekte školy bola vykonaná výmena klampiarskych
prvkov, oprava
strešnej
krytiny,
fasády
a v súčinnosti s dobrovoľníkmi z radov občanov úprava
a vymaľovanie vnútorných priestorov.

LIETAVA MAJER - DOSTAVBA A ÚPRAVA AREÁLU - OPLOTENIE IHRISKA, ODVODNENIE A SPEVNENÉ PLOCHY
V rámci úpravy areálu bolo osadené odvodnenie a šachta dažďovej
kanalizácie s jej vyústením do vodného toku, zrekonštruovaná bola
betónová plocha a spevnené plochy pre parkovanie vozidiel. V areáli
ihriska bolo inštalované oplotenie, doplnené boli betónové plochy
k premosteniu potoka.

PRÍPRAVNÉ PRÁCE K VÝSTAVBE IHRISKA LIETAVSKÁ ZÁVADKA
V rámci prípravy výstavby ihriska Lietavská Závadka /za objektom kostola/ bolo zrealizované majetkové
a právne usporiadanie nehnuteľností. Spracovaný bol Geometrický plán na nehnuteľnosť so zavkladovaním
do katastra nehnuteľností. V rámci prípravných prác bol vypracovaný vytyčovací plán na pozemok.
LIKVIDÁCIA INVÁZNYCH DRUHOV
RASTLÍN

INŠTALÁCIA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

V rámci projektu likvidácie
inváznych druhov rastlín
boli
zabezpečené
v spolupráci so Združením
obcí Rajeckej doliny
ochranné pracovné pomôcky, zrealizované mechanické odstránenie a postrek inváznych druhov rastlín v časti katastra pri vodnom toku Závadský potok.

V rámci realizácie projektov Cesta Holý vŕšok,
Multifunkčné ihrisko Lietava, Rekonštrukcia
areálu OÚ Lietava, Rekonštrukcia objektu
Hasičskej zbrojnice, Rozšírenie kapacity Materskej školy Lietava prebieha postupná inštalácia zvislého
a vodorovného dopravného značenia. V roku 2017 plánuje obec
spracovať projekt dopravného značenia s úpravou zvislých
a vodorovných dopravných značiek v katastri obce.

V OBCI

VÝRUB DREVÍN
V rámci projektu sa plánuje zabezpečiť
v mimovegetačnom období 2016 – 2017 výrub
drevín ohrozujúcich vedenia elektrickej energie,
premávku na cestných komunikáciách
a prietočnosť vodných tokov. V roku 2016 boli
zrealizované havarijné výruby drevín ohrozujúcich bezpečnosť osôb a nehnuteľností. Pre výrub
je podaná žiadosť na vydanie rozhodnutia
v správnom konaní vecne príslušným orgánom.
Za účelom výrubu bola vykonaná inventarizácia
drevín v katastri.

REKONŠTRUKCIA AREÁLU OÚ LIETAVA
V rámci úpravy
areálu boli osadené
obrubníky
s parkovou úpravou
výsadbou
z e l e n e
a doplnením mobiliára. Zároveň
boli osadené klampiarske prvky na oporný múr. V areáli
OÚ sa plánuje upraviť plocha s osadením dopravného
značenia pre vyhradené parkovanie návštevníkov objektu
v stránkových hodinách.

DROBNÁ ÚDRŽBA, OPRAVA MAJETKU
V ROKU 2016
V rámci údržby, opráv a drobnej rekonštrukcie majetku obce boli vykonané opravy kanalizačných vpustí,
maliarske práce v MŠ Lietava, výstavba oplotenia v
MŠ Lietava, úprava areálu MŠ Lietavská Závadka,
natretie detských ihrísk, údržba zelene v katastri obce,
údržba cintorínov, vývoz odpadu a separovaných zložiek, úprava pozemku pre osadenie skladov, osadenie
odvodňovacích žľabov miestnych komunikácií Obrazná, Holý Vŕšok, Lietava Kubačka, čistenie recipientov pri MCK v katastri obce a oprava kanalizácie OÚ
Lietava.

PREBIEHAJÚCA PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA A PLÁNOVANÉ INVESTIČNÉ AKCIE
Projekt pre stavebné povolenie „Rozšírenie vodovodu Lietava Obrazná – Lietavská Závadka“.
Projekt pre stavebné povolenie na rozšírenie cestných komunikácií s IBV v katastri obce.
Projektová príprava, stavebné konanie a výstavba chodníkov v obci.
Projektová príprava a výstavba priestorov zberného dvora.
Projektová príprava na výstavbu ihriska Lietavská Závadka.
Výrub drevín na vodnom toku Lietavka, Závadský potok a na cestnej komunikácii III. triedy.
Rekonštrukcia a výstavba cestných komunikácií v lokalitách s IBV.
Dostavba spevnených plôch pri autobusových zastávkach.
Rozšírenie a dobudovanie chodníkov na cintoríne Lietava a Lietavská Závadka.
Rekonštrukcia oporného múru - Cintorín Lietava.
Výstavba prístrešku skladových objektov v areáli OÚ Lietava
Rozšírenie siete verejného osvetlenia v lokalitách s IBV rodinných domov a jej zahustenie v časti
Majer, Lietava a L. Závadka
 Materská škola Lietava - zvýšenie energetickej efektívnosti objektu













V rámci prípravy bol vypracovaný projekt zvýšenia energetickej efektívnosti
objektu MŠ Lietava. Obec zabezpečila spracovanie energetického auditu budovy, pre realizáciu stavby bolo vydané stavebné povolenie. Obec pripravuje žiadosť o dotáciu v rámci výzvy operačného programu „kvalita životného prostredia“. V rámci projektu je plánované zrealizovať celkové zateplenie obvodových stien, strechy objektu, vyregulovanie teplovodnej sústavy a výmenu osvetlenia objektu.



Rekonštrukcia a úprava priestorov prístupového areálu do kostola Lietavská Závadka
Rekonštrukcia prístupového chodníka do areálu kostola a MŠ Lietava
V rámci projektu bola spracovaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií SR. Spracovaná je projektová dokumentácia pre stavebné úpravy. V rámci prác sa plánuje zrealizovať úprava terénu, osadenie prvkov chodníka a mobiliára.




Údržba odvodňovacích a revitalizačných prvkov a úprava vodných tokov v katastri obce
Rozšírenie vodovodu Lietava Obrazná - Lietavská Závadka

V rámci prípravy stavby rozšírenia vodovodu bolo do súčasnej doby zrealizované prerokovanie zámeru rozšírenia vodovodu so spoločnosťou SEVAK a. s., verejné obstarávanie na spracovateľa Dokumentácie pre
územné rozhodnutie, Štúdia rozšírenia vodovodu + prerokovanie SEVAK a.s., SSC ŽSK, OÚ OCDaPK ,
zrealizované územné konanie a vydané územné rozhodnutie, verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektu. V súčasnosti sa realizuje polohopisné a výškopisné zameranie trasy vodovodu a v štádiu dokončenia je
projekt pre stavebné povolenie na špeciálnom stavebnom úrade.
 Údržba, oprava a rekonštrukcia technických zariadení TKR, miestneho rozhlasu, zabezpečovacích systémov
 Údržba odvodňovacích a revitalizačných prvkov v katastri obce a v časti Lietavská Závadka
/pod kostolom/.

Sedemnásť rokov Združenia na záchranu Lietavského hradu
Myšlienka záchrany hradu Lietava sa začala
realizovať 20.augusta 1999, kedy bolo na MV
SR registrované Združenie na záchranu Lietavského hradu. Hlavný cieľom občianskeho združenia sa stala záchrana, konzervácia
a čiastočná obnova zrúcaniny hradu. V rokoch
1999 až 2002 sa podarilo majetkovo vysporiadať objekt hradu tak, že už v júni 2003 bolo
možné spustiť konkrétnu stavebnú činnosť,
ktorou sa začal na hrade projekt smerujúci
k zachovaniu pamiatky pre budúce generácie.
Stavebná činnosť od roku 2003 do roku 2012
prebiehala desať rokov na princípe zapojenia
dobrovoľníkov ako aj profesionálnych remeselníkov. Kvalita prevedenia prác dobrovoľníkov
sa zvyšovala na princípe ich školenia v rámci
medzinárodných umelecko-remeselných Workshopov, v rámci ktorých bol rokmi vytvorený
stabilný hradný kolektív poloprofesionálnych remeselníkov.

medzi najúspešnejšie v existencii občianskeho združenia
v jeho histórii. Len pre zaujímavosť bolo do hradu zamurovaV roku 2013 sa združenie po prvý krát stalo zamestnávate- ných nových 22 ton vápna, z ktorého sa vyrobilo veľké množľom a v rámci finančnej podpory z Európskeho sociálneho stvo malty.
fondu a MK SR a zamestnali na hrade na 6 mesiacov prvých
9 nezamestnaných. Časť nezamestnaných tvorili členovia
Hrad Lietava je objekt na rozlohe 1 hektár zastavazdruženia a tak sa zvyšný kolektív veľmi rýchlo naučil, ako nej plochy. Práce na cieli konzervácie a čiastočnej obmá na hrade pracovná činnosť prebiehať tak, aby jej výsledky novy je na hrade stále neúrekom a preto sme sa rozboli zmysluplné. Združenie sa týmto krokom stalo súčasťou hodli pokiaľ vládzeme, že nepovolíme zo svojho tempa
úspešnej rodiny hradných kolektívov, ktorý už niekoľko rokov a preto sme sa opätovne rozhodli v roku 2017 vytvoriť
majú svojich zamestnancov a úspešne a efektívne napredujú v objekte 22 pracovných miest a ponúknuť nezamestk zachovaniu hradov - kultúrnemu dedičstvu našich predkov. naným možnosť zapojiť sa do zmysluplného cieľa - záchrany kultúrneho dedičstva. Máme plán a záujem
V roku 2014 sme zúročili prvé skúsenosti zamestnávať vytvoriť 11 pozícii „odborný pracovník“ a 11 miest ako
z roku 2013 a tak sme do hradného kolektívu zobrali 15 uchá- pomocný robotník. Rokmi skúšaný počet zamestnandzačov o zamestnanie. V roku 2015 sme na základe cov nám ukazuje, že práve číslo 22 by malo byť dostauž osvedčenej kombinácii profesionálov, zamestnancov točné, aby sme výberovými konaniami našli dostatok
a dobrovoľníkov pracovali s vlastnými 12 zamestnancami. zamestnancov, ktorí budú patrične nápomocní
Odvaha nám nechýbala ani v roku 2016, kedy sme chceli na v kombinácii s profesionálnymi remeselníkmi, aby sa
hrade zamestnať 22 uchádzačov o zamestnanie. Naplniť tento splnil plán prác na roku 2017.
počet klasickými nezamestnanými by nebol žiaden problém,
avšak ústredie práce si stanovilo nové merateľné ukazovatele
Budúci rok bude pre hrad výnimočný, pretože v auguste
a tak sme boli nútení vyberať z najhoršieho ľudského mate- združenie oslávi 18. výročie svojho založenia, to jest dožije sa
riálu nachádzajúceho sa na úradoch práce. Požadovali aby svojej dospelosti a 2.septembra 2017 si pripomenieme 450
väčšia polovica uchádzačov o zamestnanie bola z radov dlho- výročie najvýznamnejšieho lietavského rodáka Juraja Thurzu
dobo nezamestnaných, ľudí so základným vzdelaním a ľudí narodeného na Lietavskom hrade 2. septembra 1567 a zomrel
s vekom nad 50 rokov. Veľmi ťažké a náročné výberové kona- 24.decembra 1616 na zámku v Bytči. Združenie chystá pri
nia nakoniec dopadli tak, že sa nám podarilo obsadiť 19 pra- tejto príležitosti veľké hradné slávnosti v rámci ktorých je
covných miest. Napriek týmto tvrdým a nie moc férovým pod- v pláne na hrade otvoriť prvé oficiálne hradné expozície pre
mienkam sa združeniu podarilo vďaka obrovskému odhodla- návštevníkov hradu.
niu, úsiliu, odriekania a pevných nervov zaradiť sezónu 2016
Na záver roka chce kolektív združenia poďakovať všetkým svojim priaznivcom a sponzorom za
pomoc a spoluprácu, bez ktorej by výsledky na hrade neboli tak úspešné a zmysluplne vykonané. Špeciálne poďakovanie patrí Ministerstvu kultúry SR,
ktoré už viac ako jednu dekádu pravidelne podporuje cez svoj grantový systém myšlienku záchrany,
konzervácie a čiastočnej obnovy hradu. Prajeme
veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017.

Pozvánka na Silvester na hrade
Združenie na záchranu Lietavského hradu Vás srdečne
pozýva v posledný deň roku 2016 na návštevu "kráľovnej
slovenských zrúcanín" - Lietavu. Zaujímavosťou Vášho
výletu na hrad bude možnosť navštíviť ešte oficiálne neotvorenú hradnú pivnicu Kostkovej palácovej prístavby, v
ktorej bude pripravené z našej strany skromné vianočné
občerstvenie :-) Kto máte chuť s nami podiskutovať o minulosti, prítomnosti či budúcnosti hradu, nájdete nás v
areáli hradu v čase od 10. do max 16. hodiny. Počas tejto
akcie budú k dispozícii aj suveníry hradu, plus špeciálna
ponuka z našej strany a to možnosť vývozu a zvozu našich
starších spoluobčanov, ktorí by už sami na hrad zo zdravotných dôvodov nevyšli. Počet miest vývozu je obmedzený, auto bude vychádzať od obecného úradu Lietava v
čase 10,12,14 hodiny, čo znamená, že len celkovo 12 ľudí si
bude môcť objednať od nás túto špeciálnu silvestrovskú
službu. Objednávky prijímame na telefónnom čísle : 0908
917 941. Služba vývozu starších spoluobčanov sa uskutoční len v prípade dobrého počasia. Tešíme sa na Vašu návštevu :-)
Ľubomír Chobot

Poľovnícke združenie Drienovica v roku 2016
Poľovnícke združenie i v tomto roku si plní
svoje povinnosti pod rovnakým vedením
ako v minulom roku. Novým členom Poľovníckeho združenia sa stal Marián Gašpierik.
Poľovnícke združenie Drienovica so sídlom
v Lietave v roku 2016 sa aktívne podieľalo
na živote v našej obci. Na oslavách v obci či
už na letných slávnostiach alebo na vianočných trhoch občanom obce pripravili tradičný poľovnícky guláš. Okrem toho už v druhom ročníku predseda združenia spoločne
s Ing. Kamilom Gašpierikom v súčinnosti s pani
riaditeľkou MŠ a učiteľkou Jankou Gašpierikovou pripravili pre deti našej škôlky posedenie
s výkladom o poľovníctve.
Popritom si plnia svoje povinnosti v tlmení škodnej zveri a najmä líšok a v lovení
diviakov a jelenej zveri, ktorej je stále v našich lesoch priveľa. Pekných kancov v tomto
roku ulovili Ing. Kamil Gašpierik a Ján Belan, jeleňa najvyššej vekovej triedy doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc. Najaktívnejším lovcom je však vedúci úseku František Petrák, ktorý sa
významnou mierou podieľa na tlmení škodnej zveri a v lovení diviačej zveri. Niektoré úlovky sú dokumentované na fotografiách.
Zapísal Libor Gašpierik

Beseda s poľovníkom
„Skôr ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme ju mali načúvať.“

Dňa 8. 6. 2016 sme sa vybrali na návštevu k predsedovi poľovníckeho združenia Drienovica Lietava k pánovi Liborovi Gašpierikovi. Naším cieľom bolo
deťom priblížiť prácu poľovníkov. Mnohé si totiž mysleli, že poľovník len
zvieratá strieľa. Najskôr sa pýtal, aké zvieratá deti poznajú a potom postupne
ukazoval a opisoval zvieratá, ktoré žijú v našich lesoch. Hovoril o ich spôsobe
života, o tom, ako lovia svoju korisť, o ich rozmnožovaní a schopnosti prezimovať. Získali sme veľa informácií o práci poľovníkov v lese, o ich starostlivosti o zvieratá počas celého roku, ale najmä v zime, o ich nepretržitom pozorovaní. Deti upútal aj ukážkou poľovníckej zbrane, vyskúšali si, ako sa vábi
jeleň a mohli si prezrieť trofeje diviačej, srnčej a jelenej zveri alebo kožušinu
jazveca, líšky či hranostaja. Beseda sa nám veľmi páčila a tešíme sa na ďalšie
stretnutie.

Folklórna spevácka skupina „Závadské nete aj v zahraničí. V súčasnosti má súbor 24 členov
ženy“ z Lietavskej Závadky má 20 rokov a pripravuje sa na ďalšie pôsobenie v našom regióne. Dňa 1.
Závadské ženy vznikli v roku 1996 po účinkovaní v relácii
Slovenskej televízie z Košíc „Varím, varíš, varíme“. Začali sme
zbierať starodávne ľudové piesne z Lietavskej Závadky, Lietavy, Podhoria a ďalších regiónov. Pravidelne sme vystupovali na rôznych podujatiach
v Lietavskej Závadke, Lietave, Podhorí, Žiline a po celom
Slovensku. Boli sme aj
v zahraničí,
niekoľkokrát
v Českej republike, Paríži,
v Chorvátsku na festivale
v Rijeke. Doteraz sme nazbierali a nahrali asi 200 piesní,
ktoré nahrávame na CD - 6
kusov, 1 DVD, jubilejné dvoj
CD k 20. výročiu súboru. Takto sa snažíme zachovať ľudové
umenie nášho regiónu pre budúcnosť. V súbore sa vystriedali
dospelé ženy aj muži, ale vždy máme aj deti. Každoročne
uskutočníme na rôznych podujatiach asi 30 vystúpení. Spolupracujeme so Slovenským rozhlasom a televíziou v Bratislave,
Banskej Bystrici, Košiciach. Informácie o súbore sú na inter-

10. sme uskutočnili v Lietavskej Závadke - bývalej škole koncert pri 20. výročí vzniku súboru, za účasti hostí aj bývalých
členov súboru. Tu bolo pokrstené aj dvoj CD. Na oslavách sa
zúčastnili aj matičiari, keďže je náš súbor matičný, dostali
sme od MS bronzovú medailu za našu
činnosť. Dňa 18. 10.
sme privítali priateľov - matičiarov
z Chorvátskej Rijeky.
Za
pomoc
a podporu súboru
ďakujeme
Obec.
nému
úradu
v Lietave, Domu
MS v Žiline aj firme Garomi, s. r. o.
v Lietave. Veľké poďakovanie patrí všetkým členom súboru,
súčasným aj bývalým. Verím, že súbor bude pokračovať ďalej
v príjemnom prostredí v Lietavskej Závadke - škole a poteší
ľudovými piesňami všetkých občanov Lietavskej Závadky,
Lietavy a širokého okolia.
Helena Zjavková

Základná škola informuje
Záložka spája školy
Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislave v spolupráci s Knižnicou
Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri
príležitosti
októbra
ako Medzinárodného mesiaca
školských knižníc 2016 pre základné školy a osemročné gymnáziá 7.
ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája
školy: Čítam, čítaš, čítame. Každoročne sa zapája aj naša
škola do tohto zaujímavého projektu. V tomto školskom roku
nám vybrali ZŠ Fiľakovo, s ktorou sme si vymenili informačné
materiály o regiónoch. Vďaka Obecnému úradu v Lietave
a Združeniu na záchranu Lietavského hradu sa aj naši fiľakovskí kamaráti dozvedeli niečo o nás .
Mgr. Martina Botošová

Divadelné predstavenie
Na známosť sme všetkým dali,
že novú rozprávku v ZŠ Lietave
21.9.2016 hrali.
Ak ste začuli čarovný zvon, to prišlo k
nám divadlo Clipperton.
V tejto pestrofarebnej zemi žije jeden
chlapec, len je trošku popletený.
A keďže chaos vždy zmení všetko, volajú ho Polepetko.
Avšak len niekto taký ako on – veselý, odvážny a popletený
dokázal prejsť cez rozum obávanému čarodejníkovi Rumburakovi. Zachránil z jeho rúk zázračný Arabelin prsteň a okrem
neho získal aj srdce princeznej Arabely.

Výchovný koncert

Dňa 8.11.02016 k nám opäť
zavítali Jaro Gažo a Radko
Pažej, aby nás zabavili
pesničkami, ale v tento deň
si so sebou zobrali na pomoc pracovníčku rýchlej
zdravotnej
služby
p.Martinu Kraľovanskú. Deti sa dozvedeli a naučili základy prvej
pomoci. Od zavolania na telefonickú linku 155 (aj to, prečo volať
práve 155), nahlásenia správnych a dôležitých údajov (ktoré sú to a
prečo sú také dôležité), cez priebeh telefonátu, až po záchranu ľudského života a príchod zdravotníckeho personálu. Všetci sme sa
veľa naučili, veď ľudský život je to najdôležitejšie, čo máme.

Beh 17.novembra

Dňa 3. novembra 2016 sa vybraní
žiaci ZŠ Lietava zúčastnili 50. ročníka „Beh 17. novembra“ organizovaný
na Veľkom dieli Ústavom telesnej
výchovy ŽU. V kategórii dievčatá
2003 a ml. naša žiačka 8. roč. Michaela Masná získala 1. miesto!!
Mgr. Jaroslav Belúch

Súťaž KOZMIX

Zábavné učenie v škole, doma, kdekoľvek?
Určite áno. Aj naša škola sa zapojila do
projektu Moja prvá škola, ktorá je určená pre 1. stupeň základných škôl. Vďaka
tomu žiaci aj učitelia majú bezplatný
prístup na portál Kozmix, kde je vyhlásená súťaž o skvelé ceny. Prváci a druháci už netrpezlivo čakajú na
hracie karty, aby mohli riešiť úlohy, za ktoré dostanú nálepky. Každá
hracia karta s piatimi splnenými úlohami z portálu Kozmix bude
poslaná do žrebovania. Hlavná cena je naozaj lákavá, hodina hudobnej výchovy a koncert Márie Čírovej a ešte mnoho naozaj zaujímavých cien pre žiakov. Viac na www.kozmix.sk. Veľa chuti do súťaženia a aj dávku šťastia budeme určite potrebovať. Tak nám držte palce.
Mgr.Katarína Gašpieriková

Tekvicový karneval
Obľúbená akcia, ktorú organizuje Združenie rodičov pri
ZŠ Lietava v spolupráci so
ZŠ Lietava, sa konala aj
tento rok. Všetky strašidlá
z Lietavskej doliny sa zišli
v škole, kde si deviataci pre
ne pripravili pekný program
a rodičia aj nejaké to dobré
občerstvenie. O výzdobu
a pôsobivý tekvicový rituál s deviatakmi a ôsmakmi sa postarala pani
učiteľka Marcela Hubočanová.

Záujmové útvary
Od 1.10.2016 môžu žiaci navštevovať krúžky: počítačový, turisticko
-značkársky, hasičský, stolnotenisový, športový, šikovné ruky,
hradný, anglický jazyk, ruský jazyk, tanečný, matematický, florbalový, dramatický, Všetkovedko. Činnosť útvarov sa organizuje v
odpoludňajších hodinách, turistické aktivity a hradný krúžok aj v
dňoch pracovného voľna.

Plavecký výcvik
Pani učiteľka nám povedala, že 17.10. pôjdeme na
plavecký výcvik. Keď konečne prišiel ten deň, každý prišiel do školy
o 7:30hod. a mikrobus prišiel o 8:00hod. Nasadli sme do
mikrobusu a išli na cestu. Keď sme prišli na plaváreň, prvý
deň sme sa učili splývať. Na druhý deň nás páni plavčíci
učili kraul a znak. Dni ubiehali rýchlo. V piatok som zaplával 25 metrov. Bolo tam dobre a už teraz sa teším na zdokonaľovací kurz.
Samko Balvon, 3. ročník

Hovorí vám niečo skratka ŠKD?
Časy sa menia, kedysi sa táto súčasť základných škôl nazývala družina. Dnes je to školský klub detí, ktorý sa zameriava na edukačné
činnosti v popoludňajších hodinách. Našou prioritou nie je len orientácia na nadobudnuté vedomosti, ale snažíme sa žiakom poskytnúť
také aktivity, z ktorých si možno zvoliť práve to, čo každému vyhovuje a napĺňa ho. Kladieme dôraz na rozvoj citu pre úctu k starším
ľuďom, k spolužiakom, zmysel pre ochranu prírody a nadobudnutie takých zručností, ktoré sú využiteľné v praktickom živote.
Medzi obľúbené aktivity patrí nacvičovanie divadelných predstavení na kultúrne podujatia v obci alebo v škole, nacvičovanie spoločenských tancov, taktiež tanečné popoludnia s využitím modernej, ale aj ľudovej hudby, športové aktivity v areáli školy alebo v jej interiéri.
Realizácia uvedených aktivít je možná len vďaka pochopeniu a materiálnej podpore vedenia školy. Jedenkrát do týždňa uskutočňujeme
čítanie s porozumením s využitím tvorby našej pani vychovávateľky Emílie Hubočanovej. Jej detské básne majú schopnosť získať si detskú dušičku, pretože ich autorka vo svojej tvorbe vychádza z dlhoročnej pedagogickej praxe. Rovnako ako básničky v našom rodnom
jazyku, našich žiakov vie zaujať aj hravá španielčina v podobe zážitkových aktivít. Každé oddelenie školského klubu detí má pre potreby
výchovno-vzdelávacej činnosti k dispozícii triedu s interaktívnou tabuľou, špeciálnu a počítačovú učebňu, didaktické hry a detské hračky.
Zameriavame sa na celostný rozvoj osobnosti, uplatňujeme zachovanie morálnych hodnôt s dôrazom na
súcit, dobro a vzájomné pochopenie sa. Vychovávateľstvo, to nie je len práca, je to poslanie. Našou úlohou je
vytvoriť také podmienky, aby deti boli nielen v harmonickom, ale aj v bezpečnom prostredí. S pomocou vedenia školy a zriaďovateľa – Obecného
úradu Lietava bola bezpečnosť posilnená
aj inštaláciou dopravných spomaľovačov
v školskom areáli. Najkrajšou odmenou
pre nás – vychovávateľky je, že niekedy sa
deťom
nechce
ísť
ani
domov.
Mgr. Jana Gašpieriková, vychovávateľka ZŠ Lietava

DHZ Lietava neprináša depku do Vašich domovov... alebo správa za rok 2016 inak!
Keďže MY sme ľudia veselí a v týchto krátkych dňoch, s duchom Vianoc všade vôkol nás, nechceme privádzať upratujúce gazdinky
a šalejúcich mužov zo ženiných účtov za darčeky do ešte väčších depresií, podelíme sa s vami hlavne s dobrými správami a úspechmi z roku
2016 našich hasičov, ktorí nás každoročne DOBROVOĽNE reprezentujú na súťažiach v blízkom i širšom okolí, ale i zabezpečujú rôzne
technické záležitosti počas udalostí v našej obci a pre obec. Začneme novinkami zo športu:
Máme nové dievčatá – staré sa hnevajú – zistili, že aj mladé so staršími môžu spolupracovať – už sa nehnevajú = NAŠE dievčatá sú COOL
CHLAPCI sa nám nemenia – netrénujú – skúsili to – zistili, že keď trénujú, vyhrávajú – celé leto dúfali, že sa dievčatá prestanú škriepiť –
ich dúfania boli vyslyšané = NAŠI MUŽI sú FAMÓZNI a trpezliví hlavne.
Nový tréner – NEPLATENÝ – zistil, že to berie čas a energiu – miluje nás, tak nám to venuje – doviedol nás k víťazstvám – už nechce
trénovať – robí zostavy naďalej = NÁŠ tréner je MEGAA.
DIEVČATÁ od 8 do 15 rokov – usilovné – veselé – veľa rozprávajú – zistili, že to trénerko nemá rád – stíchli na 30 sekúnd – rozprávajú
ďalej = NAŠE DIEVKY sú ROZTOMILÉ!.
Bilancia: Obsadené popredné priečky na súťažiach - niekoľko pohárov do zbierky, 1xVYDARENÁ SÚŤAŽ v našej LIETAVE s dobrou
hudbou a náladičkou v našej obci, 1x taktické cvičenie s protipovodňovou technikou v obci, 2x taktické cvičenie na likvidáciu požiaru, 1x
veľké protipovodňové cvičenie – 6 zúčastnených obcí, rozžiarené detské oči na DEŇ DETÍ v Brezanoch, technická podpora obecných akcií....
A čo máme pre našu obec okrem našich skvelých osobností, srdečných úsmevov a veselých príhod? Tak teraz pre tých menej
šialených a praktickejších pripájam zrýmovaný zoznam toho, čo naša zbrojnica po dlhých bojoch (hlavne papierových) ukrýva:
Voda sa odvšadiaľ valí,
pred ňou sme všetci malí,
ale čože sa nám tu odrazu vytvára?
– ľaľa! lietavská protipovodňová výbava!
Pivnica je celá zatopená,
Klesli nám opäť smútkom ramená,
ale neboj a hlavne nezúfaj –
rýchlo plávajúce čerpadlo hasič daj!
Keď piesok a zemina na cestu sa vyplaví,
volá hasičom známy i neznámy
a naši páni berú rýle a lopaty,
mať zatarasený vchod do dvora sa nepatrí.
Aby deti radosť mali,
penu sme im vytvárali,
Penidlo – sneh v lete vždy deti baví,
veď každý bol raz malý!
A keďže už rýmov máme dosť a obmedzenie znakov nás tlačí, chcela by som na záver poďakovať Obecnému úradu Lietava – poslancom, ktorí nám schvaľujú rozpočet na techniku, nápomocnú ľuďom v núdzi, našim sponzorom – GAROMI, ZŠ
LIETAVA, ŠK LIETAVA, nadšenci z Lietavskej Závadky, dobrým ľuďom, čo nám pomáhajú ako aj členom nášho hasičského zboru, ktorí sú vždy tam, kde sa niečo deje (presne ako Mattoni! J.). Poďakovanie tiež patrí vám, milí občania, za vašu
podporu!

Tešíme sa na rok 2017, kedy náš Dobrovoľný hasičský zbor oslávi 90. výročie svojho založenia.
MY NEZABÚDAME:

Česť pamiatke nášmu zosnulému farárovi - mons. Stanislavovi Belákovi.

Bc. Natália Koššová, DHZ Lietava

POZOR, POZOR, POZOR !!!!
Vedeli ste, že cvičenie môže spôsobiť: zvýšenie energie,
zlepšenie nálady, úbytok tuku, posilnenie imunity a dramatické zníženie stresu?
Preto rozšírte naše rady a pridajte sa k nám! Každý, kto
má chuť, si môže prísť zacvičiť, vždy o 18:30 hod.
 v pondelok - posilňovacie cvičenie a aerobik
 v stredu - posilňovacie cvičenie
 vo štvrtok - zumbu
do Základnej školy v Lietave, pod vedením Zuzany Brezaniovej.
Nájsť nás a pridať sa môžete aj na Facebooku v skupine
Pink Fit Fun Lietava. Ste srdečne vítaní
.

kolektív Pink Fit Fun Lietava

Všade znie ozvena vianočného ticha, odniekia ľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari, prišiel čas obráti ť list v starom kalendári.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2017
praje redakčná rada

FUTBAL,

je síce kráľ športu, ale vraj
nemá žiadny zmysel. Šport to
nie je - skôr zabávači než športovci sa potácajú po trávniku,
kopú sa, vulgárne nadávajú,
revú na staršieho pruhovaného
tvora, ktorý ich komanduje,
aby akousi falošnou snahou
docielili dobrého výsledku.
Tak by definovali futbal tí,
ktorí ho odsudzujú. V skutočnosti je to však krásna loptová
hra, ktorej hlavným cieľom je dostať loptu do súperovej brány. Pri tejto
hre sú dva tímy rozostavané do dvoch zápasiacich strán. Každý tím má
po 11 hráčov. Každý má na ihrisku svoje miesto. Bránu stráži brankár,
ktorý sa snaží vychytať strely od protivníka. Ako jediný hráč na ihrisku
môže za hry chytiť loptu do rúk, vlastne aj ostatní, ale väčšinou to nedopadne dobre... Nie je to však výhoda, lebo aj tak cez neho idú absolútne všetky góly, ktoré vo futbale padnú, hoci jeho funkciou je tomu
zabrániť. Pred ním hrajú obrancovia, čiže tí, ktorí mu ,,akože,, v jeho
úlohe pomáhajú. Podľa schopností hrať ľavou alebo pravou nohou
rozoznávame obrancu pravého a ľavého, /niekedy sú všetci ,,ľaví,,/.
Nasleduje stredný obranca-stopér a jeho ochranca-predstopér. Objavil
sa aj názor, že obrancovia zvládajú aj kopanie do achiloviek, podrážanie
nôh a poťahovanie za dres. Nasleduje záloha a útočníci, ktorí ,,by mali,,
akože zabezpečiť strelenie gólu do súperovej brány, čo sa im však väčšinou nepodarí.. Hráč označený páskou s veľkým C, to je kapitán, ten
celú tu ,,partiu,, na ihrisku vedie. Občas majú mužstvá na lavičke aj
trénera, ktorý to ,,akože,, zas vedie spoza čiary a z lavičky. Striedať sa
môžu 4 hráči, teda ak nejakí náhodou prídu navyše. Zápas sa hrá na
dva polčasy 2 x 45 minút. Zápasy rozhodujú väčšinou jeden hlavný
a dvaja postranní ,,veľmi dobre platení,, rozhodcovia, prípadne na zvýšenie nákladov klubu + 1 delegát stretnutia. Zápas sledujú ,,občas,, aj
diváci, ktorí najradšej kričia, rozčuľujú sa, nadávajú na rozhodcov, na
hosťujúcich hráčov, na domácich hráčov, príp. sa hádajú medzi sebou,
no niektorí napodiv povzbudzujú tých svojich.
ŠPORTOVÝ KLUB LIETAVA - REALITA

Tak pekný deň či večer, vážení lietavskí čítajúci priatelia!
Volám sa Ing. Ján Ďurajka, mám 47 rokov ,momentálne bývam v Zádubní, inak pre tých, ktorí ma nepoznajú, /dúfam, že
takých je ale málo/, by som rád spomenul, že som pri lietavskom
futbale približne 30 rokov ako hráč, funkcionár - pokladník
a tajomník. Za ten čas myslím že som dosť etablovaný na to, aby
som vám ozrejmil, aká je momentálne situácia okolo miestneho
futbalového klubu.
Krásna doba minulá aj nedávno minulá, keď futbal bol hrou,
ktorá bavila mládež aj dospelých, je nenávratne preč.
Doba, keď veľa vecí ,,nebol problém,, či už z hľadiska funkcionárskeho, hráčskeho, maximálna podpora obce, družstva, lesného spoločenstva, sponzorov, na druhej strane podpora školy, rodičov, fanúšikov, toto všetko je minulosť.
Momentálna situácia vo futbale

Momentálne je pri futbale len pár fanatikov + pár nadšencov/
som jeden z nich/, ktorí udržujú futbal za veľkého sebaobetovania ako tak pri živote, aby nie fungoval, ale ,,prežíval,,.
Bývať v Tepličke n/Váhom, to zn. 16 +16km tam a späť cca 4x
týždenne- t. j. p. Patrik Sikora - prezident a predseda futbalového
klubu + tréner dorastu + dočasný vedúci žiakov + člen jednej
z komisií obfz + cca 10 hodín denne práca v súkromnej firme
ako zamestnanec .
J a Ján Ďurajka - pokladník, tajomník futbalového klubu, bývam v Zádubní, tzn. 15 +15 km tam a späť + cca 10 hodín denne
práca v súkromnej firme ako zamestnanec.

Spomeniem ostatných, ale bydliskom v Lietave, bez ktorých by
to nešlo a z ktorých časť tvorí aj výbor športového klubu a robia,
čo môžu....
Martinka Súlovská – obdivuhodné, čo všetko robí pre futbal.
Ale aj Miloš Hradský, Paľko Sedliak, Dalibor Brezáni, Ľuboš Jánoška, Peter Gašpierik ml., Ľuboš Kovár, Jožko Masný +
podporovatelia Stanislav Chodelka, Jozef Brezáni a iní.... Veľká
vďaka vám!
Momentálne postavenie v tabuľke
-žiaci – posledné 14. miesto v II. A triede - dve kontumácie pre
nedostatočný počet hráčov - v prípade tretej na jar 2017- príde
vylúčenie zo súťaže + pokuta / počet žiakov na väčšine zápasov
je 7-8-9 ...hrá 11/
-dorast - 12.miesto zo 14 účastníkov v I. triede dorastu, vypadáva 13. a 14. mužstvo z tabuľky /počet dorastencov na väčšine
zápasov je 8-9-10 ....hrá 11/
-muži - 14. miesto zo 14 účastníkov v II. triede mužov, vypadáva 13. a 14. mužstvo tabuľky /počet hráčov na zápasoch 11- 13/
Je tvrdou realitou, že sme zaznamenali veľký odliv hráčov :
- u žiakov a dorastu – aj do vyšších súťaží, presťahovaním sa,
nezáujmom zo strany hráčov. Všetkým žiakom, dorastencom,
tým, ktorí vydržali ťažkú jeseň 2016 patrí veľká vďaka, dúfam,
že na jar sa bude hrať futbal ďalej a oslovia kamarátov, spolužiakov, získajú nový impulz a nenechajú obec bez mládežníckeho
futbalu.
- u mužov – skončenie so súťažným futbalom viacerých hráčov,
zraneniami hráčov, ostatným patrí veľká vďaka.
Viem, že sú aj športy, ktoré vážne konkurujú futbalu—f lorbal ,
hokejbal a pod.
Touto formou sa chcem ale vážne prihovoriť a osloviť aj všetkých rodičov, riaditeľa školy, starostu obce, priateľov futbalu všetkých, ktorých deti futbal hrávajú, hrávali - prestali a stále
môžu, prichádzajú s nimi denne do kontaktu, či by v sebe nenašli
trošku viac hrdosti k Lietave ako obci a futbalu ako takému, ktorý predsa reprezentuje obec Lietava a nedokázali svojou mierou
prispieť k tomu, aby hlavne našu mládež dokázali ovplyvniť,
usmerniť, zaktivizovať, povzbudiť a nasmerovať na futbal, pretože sa môže stať, a to myslím úplne vážne, že nebudeme mať o
chvíľu žiaden mládežnícky futbal v Lietave, čo si myslím, že by
všetci po krátkej dobe ľutovali.
Verte, všetci tí, čo som ich vypísal menovite, robíme pre futbal
maximum, ale chýbajú nám minimálne 2- 4 funkcionári + tréneri /finančné prostriedky - ale to tu nechcem v článku riešiť, to je
na ďalší článok / i tu sú možnosti pomoci športovému klubu, ak
by mal niekto vážny záujem.
Je pochopiteľné, že p. Sikorovi - predsedovi a mne p. Ďurajkovi sa riešia niektoré veci naozaj veľmi ťažko, keďže sme zďaleka a priamo s deťmi prichádzame do styku naozaj len pri futbale,
preto pomoc rodičov, školy, starostu obce, priateľov futbalu naozaj nevyhnutne potrebujeme. Lietava je podľa môjho názoru
veľká obec na to, aby 3 mužstvá: muži + dorast + žiaci mala a
hrávali v okresných súťažiach a hrali ho oveľa lepšie ako teraz v
súčasnosti.
Preto vás prosíme, všetci sa zamyslime a
skúsme urobiť aspoň niečo pre futbal v obci.
Niekedy stačí naozaj málo, veľakrát málo je
predsa veľa. Sú ,,len,, 3 mesiace do jarnej časti.

TYSON GYM ŽILINA,
pozýva do svojich radov nových členov
v novootvorenej telocvični. Zaoberáme sa cvičením
muay thai, kickbox a kruhovým tréningom pre
dievčatá aj deti. Možnosť cvičenia aj napr. Zumba,
joga. Nachádzame sa
v Lietave (Majer pod
jednotou). Bližšie informácie na tel. čísle: 0903
619 840 alebo na facebooku (Tyson Gym Žilina)
Pondelok, Streda, Piatok. : 18:00 – 20:00

Šťastné a veselé Vianoce vám želá
celý Športový klub Lietava!
Ing. Ján Ďurajka — pokladník, tajomník Športového klubu Lietava,
autor článku
Patrik Sikora- predseda Športového klubu Lietava

Obec Lietava, Olympijský klub
a DHZ Lietava

pozývajú na
9. ročník silvestrovského behu
MEMORIÁL ANTONA JÁNOŠKU

31.12. 2016 o 10,00 hodine
Srdečne Vás všetkých pozývame
športovo ukončiť rok 2016

LIETAVSKÉ ZVESTI - občasník, ktorý chce informovať všetkých občanov o tom, čo sa v obci deje. Svoje príspevky, návrhy, želania, pripomienky

môžete adresovať na OÚ Lietava.

